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Avisos
Este documento é fornecido apenas para fins informativos. Ele relaciona as
atuais ofertas de produtos e práticas da AWS a contar da data de emissão
deste documento, que estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os clientes
são responsáveis por fazer sua própria avaliação independente das informações
neste documento e de qualquer uso dos produtos ou serviços da AWS, cada
um dos quais é fornecido “como está”, sem garantia de qualquer tipo, expressa
ou implícita. Este documento não cria quaisquer garantias, representações,
compromissos contratuais, condições ou seguros da AWS, suas afiliadas,
fornecedores ou licenciadores. As responsabilidades e as obrigações da AWS
com os seus clientes são controladas por contratos dela, e este documento
não é parte, nem modifica, qualquer contrato entre a AWS e seus clientes.
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Resumo
Este documento destina-se a responder a várias perguntas, dentre elas:
“Como a AWS pode me ajudar a garantir que meus dados estão seguros?”
Especificamente, os processos de segurança física e operacional da AWS são
descritos para a infraestrutura de rede e servidor sob o gerenciamento da AWS.
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Amazon Web Services – Visão geral dos processos de segurança

Introdução
A Amazon Web Services (AWS) fornece uma plataforma de computação
em nuvem escalável de alta confiabilidade e disponibilidade, oferecendo
ferramentas que permitem aos clientes executar uma grande variedade
de aplicativos. Ajudar a proteger a confidencialidade, a integridade e a
disponibilidade de sistemas e dados de nossos clientes é de suma importância
para a AWS, da mesma forma que é importante também manter a confiança
dos clientes.
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Modelo de responsabilidade de segurança
compartilhada
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Antes de detalharmos como a AWS protege seus recursos, devemos analisar
o que torna a segurança na nuvem um pouco diferente da segurança em seus
datacenters locais. Quando transfere seus sistemas e dados para a nuvem,
a responsabilidade pela segurança passa a ser compartilhada entre você e seu
provedor de serviços na nuvem. Neste caso, a AWS é responsável pela proteção
da infraestrutura subjacente à nuvem, e você é responsável por tudo aquilo
que coloca na nuvem ou conecta à nuvem. Esse modelo de responsabilidade
de segurança compartilhada pode reduzir sua carga operacional de muitas
formas e, em alguns casos, até melhorar sua postura habitual diante da
segurança sem que você precise fazer nada.
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Figura 1: Modelo de responsabilidade de segurança compartilhada da AWS
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O volume de configuração de segurança que você vai ter que fazer varia
conforme os serviços que selecionar e o nível de confidencialidade de seus
dados. Porém há alguns recursos de segurança, como contas e credenciais
de usuários individuais, SSL/TLS para transmissões de dados e registro
em log de atividades de usuários, que devem ser configurados por você,
independentemente dos serviços da AWS que usar. Para obter mais informações
sobre esses recursos de segurança, consulte a seção "Recursos de segurança
da conta da AWS" a seguir.
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Responsabilidades de segurança da AWS

A Amazon Web Services (AWS) é responsável pela proteção da infraestrutura
global que subjaz a todos os serviços que oferece em sua nuvem. Essa
infraestrutura abrange o hardware, o software, a rede e as instalações que
operam os serviços da AWS. Proteger essa infraestrutura é a maior prioridade
da AWS. Embora você não possa visitar nossos escritórios e datacenters para
ver essa proteção diretamente, nós disponibilizamos vários relatórios de
auditores independentes que verificaram nossa conformidade com diversas
normas e padrões de segurança em computação (para obter mais informações,
acesse http://aws.amazon.com/pt/compliance/).
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Além de proteger essa infraestrutura global, a AWS é responsável pela
configuração de segurança dos produtos considerados serviços gerenciados
que oferece. Entre os exemplos desses tipo de serviços incluem-se o Amazon
DynamoDB, o Amazon RDS, o Amazon Redshift, o Amazon Elastic MapReduce,
o Amazon WorkSpace e vários outros. Eles permitem a escalabilidade e
a flexibilidade dos recursos baseados na nuvem com o benefício adicional
de serem gerenciados. No caso desses serviços, a AWS cuidará das tarefas
básicas de segurança, como aplicação de patches a bancos de dados e sistemas
operacionais (SOs) convidados, configuração de firewalls e recuperação de
desastres. No caso da maioria desses serviços gerenciados, você só precisa
configurar controles de acesso lógico aos recursos e proteger as credenciais
de sua conta. Alguns deles podem exigir tarefas adicionais, como configurar
contas de usuário do banco de dados. Entretanto, no geral a configuração
da segurança é executada pelo serviço.
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Responsabilidades de segurança do cliente
Com a nuvem AWS, você pode provisionar servidores virtuais, armazenamento,
bancos de dados e desktops em minutos, em vez de semanas. Além disso, pode
usar ferramentas de fluxo de trabalho e análise baseadas na nuvem para
processar seus dados e armazená-los em seus próprios datacenters ou na
nuvem. Os serviços da AWS que você usar é que vão determinar o volume de
trabalho de configuração que estará entre suas responsabilidades de segurança.

d
e

Os produtos da AWS que se inserem na conhecida categoria de Infrastructure
as a Service (IaaS, Infraestrutura como serviço), como o Amazon EC2, a
Amazon VPC e o Amazon S3, ficam inteiramente sob seu controle, exigindo que
você execute todas as tarefas de configuração e gerenciamento de segurança
necessárias. No caso das instâncias do EC2, por exemplo, você é responsável
pelo gerenciamento do sistema operacional convidado (incluindo atualizações
e patches de segurança) e de todos os utilitários ou aplicativos de software que
instalar nas instâncias, bem como pela configuração do firewall fornecido pela
AWS (chamado grupo de segurança) em cada instância. Essas são basicamente
as mesmas tarefas de segurança que você já está habituado a executar,
independentemente da localização de seus servidores.
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Os serviços gerenciados da AWS, como o Amazon RDS ou o Amazon Redshift,
lhe fornecem todos os recursos que você precisa para executar uma determinada
tarefa, só que sem o trabalho de configuração que geralmente a acompanha.
Com eles, não precisa se preocupar com execução e manutenção de instâncias,
correção de bancos de dados e SOs convidados nem com replicação de bancos
de dados: a AWS cuida disso tudo para você. Porém, como em todos os serviços,
você deve proteger as credenciais de sua conta da AWS e configurar a conta de
cada usuário com o Amazon Identity and Access Management (IAM) para que
eles tenham suas próprias credenciais e você possa implementar a segregação
de tarefas. Recomendamos também o uso de multi-factor authentication
(MFA, Autenticação multifator) em todas as contas, que requer SSL/TLS para
comunicação com seus recursos na AWS, e a configuração de um registro
em log de atividades da API e dos usuários com o AWS CloudTrail. Para obter
informações sobre as medidas adicionais que você pode adotar, consulte
o whitepaper AWS Security Best Practices e a leitura recomendada na página
da Web AWS Security Resources.
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Infraestrutura global de segurança da AWS
A AWS opera a infraestrutura global na nuvem que você utiliza para lhe oferecer
uma variedade de recursos básicos de computação, como processamento e
armazenamento. A infraestrutura global da AWS inclui as instalações, a rede,
o hardware e o software operacional (ex.: sistema operacional do host, software
de virtualização etc.) com suporte ao provisionamento e uso desses recursos.
Projetada e gerenciada conforme as práticas de segurança recomendadas,
a infraestrutura global da AWS obedece a vários padrões de segurança.
Como cliente da AWS, você pode ter a certeza de estar criando arquiteturas
da Web em uma das infraestruturas de computação mais seguras do mundo.

Programa AWS Compliance
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O Amazon Web Services Compliance permite que os clientes entendam os
rígidos controles que existem na AWS para manter a segurança e a proteção de
dados na nuvem. Conforme os sistemas forem construídos na infraestrutura da
Nuvem AWS, as responsabilidades de conformidade serão compartilhadas.
Ao integrar recursos de serviços com foco em governança e de fácil auditoria
a padrões de auditoria ou conformidade aplicáveis, os capacitadores de
conformidade da AWS usufruem dos programas tradicionais, ajudando clientes
a estabelecerem e operarem em um ambiente de controle de segurança da AWS.
Projetada e gerenciada conforme as práticas de segurança recomendadas, a
infraestrutura de TI da AWS obedece a vários padrões de segurança do setor,
entre os quais:
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SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (antigo SAS70)



SOC 2



SOC 3



FISMA, DIACAP e FedRAMP



DOD CSM níveis 1-5



PCI DSS, nível 1



ISO 9001 / ISO 27001

Página 4

Amazon Web Services – Visão geral dos processos de segurança



ITAR



FIPS 140-2



MTCS nível 3

Além disso, a flexibilidade e o controle que a plataforma da AWS oferece aos
clientes permitem-lhes implementar soluções que atendem a diversos padrões
específicos do setor, entre os quais:


Serviços de Informações da Justiça Criminal (CJIS)



Cloud Security Alliance (CSA)



Lei da privacidade e dos direitos educacionais da família
(Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA)



Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Provedores de Saúde
(HIPAA)



Motion Picture Association of America (MPAA)
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A AWS fornece aos seus clientes uma ampla variedade de informações
relacionadas ao seu ambiente de controle de TI por meio de whitepapers,
relatórios, certificações e declarações de terceiros. Você encontrará mais
informações no whitepaper sobre risco e conformidade disponíveis no site:
http://aws.amazon.com/compliance/.
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Segurança física e ambiental

Os datacenters da AWS são de última geração, utilizando abordagens
inovadoras de arquitetura e engenharia. A Amazon tem muitos anos de
experiência no projeto, construção e operação de datacenters de grande escala.
Esta experiência tem sido aplicada à plataforma e à infraestrutura da AWS.
Os datacenters da AWS estão alojados em instalações banais. O acesso físico
é estritamente controlado no perímetro e nos pontos de ingresso de prédios
pelos funcionários de segurança profissional utilizando a vigilância por vídeo,
sistemas de detecção de intrusão e outros meios eletrônicos. O pessoal
autorizado deve passar pelo menos duas vezes por uma autenticação de
dois fatores para ter acesso aos andares do datacenter. Todos os visitantes
e prestadores de serviços estão obrigados a apresentar identificação e são
cadastrados e continuamente escoltados por pessoal autorizado.
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Só os funcionários e prestadores de serviços que realmente precisam, têm
acesso aos datacenters e aos dados da AWS. Quando um funcionário não
tem mais uma necessidade de negócio para estes privilégios, seu acesso
é imediatamente revogado, mesmo se continuam a ser um funcionário da
Amazon ou da Amazon Web Services. Todo o acesso físico de funcionários
da AWS aos datacenters é registrado e auditado rotineiramente.

Detecção e supressão de fogo
Equipamentos automáticos de detecção e supressão de fogo foram instalados
para reduzir o risco. O sistema de detecção de fogo utiliza sensores de detecção
de fumaça em todos os ambientes do datacenter, espaços de infraestrutura
elétrica e mecânica, salas de resfriamento e salas de equipamento gerador.
Essas áreas são protegidas por sistemas de fogo de tubos úmidos,
interbloqueados duplos ou sistemas de aspersão gasosos.
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Energia

Os sistemas de energia elétrica do datacenter são projetados para serem
totalmente redundantes e passíveis de manutenção sem impacto para
as operações, 24 horas por dia e sete dias por semana. As Unidades de
Alimentação de Energia Ininterrupta (UPS) fornecem energia de apoio
no caso de uma falha elétrica para cargas críticas e essenciais da empresa.
Os datacenters usam geradores para fornecer energia de backup para toda
a instalação.
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Clima e temperatura

O controle climático é necessário para manter uma temperatura operacional
constante para servidores e outros hardware, o que impede o superaquecimento
e reduz a possibilidade de interrupções do serviço. Os datacenters estão
condicionados para manter condições atmosféricas em níveis ideais.
Funcionários e sistemas monitoram e controlam a temperatura e a umidade
em níveis adequados.

Gerenciamento
A AWS monitora os equipamentos e sistemas elétricos, mecânicos e
de manutenção de funções vitais para que qualquer problema possa ser
imediatamente identificado. A manutenção preventiva é executada para
manter a operacionalidade contínua dos equipamentos.
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Descomissionamento do dispositivo de armazenamento
Quando um dispositivo de armazenamento tiver atingido o final da sua vida útil,
os procedimentos da AWS incluirão um processo de desativação que é projetado
para impedir que os dados do cliente sejam expostos a pessoas não autorizadas.
A AWS utiliza as técnicas detalhadas em NIST 800-88 (“Orientações para
o tratamento de mídia”) como parte do processo de descomissionamento.

Gerenciamento de continuidade de negócios
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A infraestrutura da Amazon tem um elevado nível de disponibilidade e oferece
aos clientes os recursos para implantar uma arquitetura de TI resiliente. A AWS
projetou seus sistemas para tolerar falhas do sistema ou de hardware com
o mínimo de impacto para o cliente. O gerenciamento de continuidade de
negócios de datacenters na AWS está sob a direção do Grupo de Infraestrutura
da Amazon.
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Disponibilidade

Os datacenters são construídos em clusters em várias regiões globais. Todos
os datacenters estão online e a serviço dos clientes; nenhum datacenter está
“inativo”. Em caso de falha, processos automatizados desviam o tráfego de
dados do cliente da área afetada. Os principais aplicativos são implantados
em uma configuração N + 1, para que no caso de uma falha do datacenter,
haja capacidade suficiente para permitir que o tráfego seja balanceado para
os locais restantes.
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A AWS lhe permite a flexibilidade de posicionar instâncias e armazenar dados
em várias regiões geográficas e, dentro de cada região, em várias zonas de
disponibilidade. Cada zona de disponibilidade é concebida como uma zona
de falha independente. Isso significa que, dentro de uma região metropolitana
típica, as zonas de disponibilidade são fisicamente separadas e situam-se em
planícies de menor risco de inundação (a categorização das zonas de inundação
varia conforme a região). Além de discretas fontes de alimentação ininterrupta
(UPS) e instalações de geração de backup no local, cada uma é alimentada
através de grades diferentes de utilitários independentes para reduzir ainda
mais os pontos únicos de falha. Todas as zonas de disponibilidade são
redundantemente conectadas a vários provedores de trânsito de nível 1.
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Por isso, ao projetar seu uso da AWS, pense em aproveitar essas várias regiões
e zonas de disponibilidade. Se distribuir os aplicativos por várias zonas de
disponibilidade, você poderá manter a resiliência diante de praticamente
qualquer falha, inclusive catástrofes naturais e falhas do sistema.

Resposta a incidentes
A equipe de gerenciamento de incidentes da Amazon emprega procedimentos
de diagnóstico padrão do setor para impulsionar a resolução durante eventos
que afetam os negócios. Os colaboradores operacionais fornecem apoio e
suporte 24h x 7 dias x 365 dias para detectar incidentes e gerenciar o impacto
e a resolução.

Análise de Executiva de toda a empresa
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O grupo de auditoria interna da Amazon reviu recentemente os planos de
resiliência de serviços AWS, que são também periodicamente revisados por
membros da equipe de gerenciamento executivo sênior e pelo Comitê de
Auditoria do Conselho Administrativo.
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Comunicação

A AWS implementou diversos métodos de comunicação interna em nível
mundial, a fim de ajudar os funcionários a compreender suas responsabilidades
e funções individuais e a comunicar eventos significativos em tempo hábil.
Esses métodos incluem programas de orientação e treinamento para
funcionários recém-contratados; reuniões gerenciais regulares para atualizações
sobre desempenho dos negócios e outros assuntos; e meios eletrônicos como
videoconferência, e-mails e postagem de informações através da intranet da
Amazon.
A AWS também implementou diversos métodos de comunicação externa
para dar suporte à sua base de clientes e à comunidade. Há mecanismos
implementados para permitir que a equipe de suporte ao cliente seja notificada
sobre problemas operacionais que afetam a experiência do cliente. Um Painel
de status dos serviços está disponível e é mantido pela equipe de suporte
para alertar os clientes sobre quaisquer problemas que possam ser de grande
impacto. No Centro de Segurança da AWS, você encontrará informações mais
detalhadas sobre conformidade e segurança. Além disso, ao assinar as ofertas
do AWS Support, você poderá se comunicar diretamente com a equipe de
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suporte ao cliente e receber alertas proativos sobre qualquer problema que
possa afetar os clientes.

Segurança de rede
A arquitetura da rede da AWS foi concebida para que você possa selecionar
o nível de segurança e resiliência apropriado à sua carga de trabalho. Para
permitir-lhe a criação de arquiteturas da Web geograficamente dispersas
e tolerantes a falhas com recursos em nuvem, a AWS implementou uma
infraestrutura de rede de primeira linha que é cuidadosamente monitorada
e gerenciada.
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Arquitetura de rede segura
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Dispositivos de rede, como o firewall e outros dispositivos de perímetro,
monitoram e controlam as comunicações no perímetro externo e nos principais
perímetros internos da rede. Esses dispositivos de proteção de perímetro
utilizam conjuntos de regras, Access Control Lists (ACLs, Listas de controle
de acesso) e configurações que garantem o fluxo de informações para serviços
de sistemas de informações específicos.
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Em cada interface gerenciada são estabelecidas ACLs, ou políticas de fluxo
de tráfego, para gerenciar e garantir esse fluxo. Aprovadas pela segurança de
informações da Amazon, Essas políticas de ACL são automaticamente enviadas
por meio da ferramenta de gerenciamento de ACLs da AWS, para que as
interfaces gerenciadas tenham sempre as ACLs mais atualizadas.

Pontos de acesso seguro

A AWS colocou estrategicamente um número limitado de pontos de acesso
na nuvem para obter um monitoramento mais amplo da comunicação e do
tráfego de entrada e de saída da rede. Esses pontos de acesso para clientes,
denominados endpoints de API, permitem acesso HTTP seguro (HTTPS),
permitindo-lhe estabelecer sessões seguras de comunicação com suas instâncias
de computação ou armazenamento na AWS. Para oferecer suporte a requisitos
de criptografia FIPS, os load balancers de terminação SSL do AWS GovCloud
(EUA) são compatíveis com o FIPS 140-2.
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Além disso, a AWS implementou dispositivos de rede dedicados ao
gerenciamento da comunicação que faz interface com os Internet service
providers (ISPs, Provedores de serviços de Internet). Ela emprega uma conexão
redundante com mais de um serviço de comunicação em cada perímetro da rede
da AWS que faceia a Internet. Todas essas conexões têm dispositivos de rede
dedicados.

Proteção de transmissões
Você pode conectar-se a um ponto de acesso da AWS via HTTP ou HTTPS
usando Secure Sockets Layer (SSL, Camada de conexão segura), um protocolo
de criptografia destinado à proteção contra espionagem, adulteração e
falsificação de mensagens.
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Para os clientes que precisam de layers adicionais de segurança de rede, a AWS
oferece a Amazon Virtual Private Cloud (VPC, Nuvem virtual privada), que
possibilita uma sub-rede privada dentro da nuvem da AWS e a possibilidade
de usar um dispositivo de VPN IPsec para criar um túnel criptografado entre a
Amazon VPC e seu datacenter. Para obter mais informações sobre as opções de
configuração de VPC, consulte a seção Segurança da Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC) abaixo.
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Segregação corporativa da Amazon

Logicamente, a rede de produção da AWS é separada da rede corporativa
da Amazon por meio de um complexo conjunto de dispositivos de
segregação/segurança de redes. Quando precisam ter acesso aos componentes
em nuvem da AWS para sua manutenção, os desenvolvedores e administradores
da AWS que fazem parte da rede corporativa necessitam solicitá-lo
explicitamente por meio do sistema de tíquetes da AWS. Todas as solicitações
são analisadas e aprovadas pelo proprietário do serviço pertinente.
O pessoal aprovado então conecta-se à rede da AWS por meio de um bastion
host que restringe seu acesso a dispositivos de rede e outros componentes em
nuvem, registrando em log todas as suas atividades para análise de segurança.
O acesso a bastion hosts exige autenticação de chave pública SSH a todas
as contas de usuários. Para obter mais informações sobre o acesso lógico de
desenvolvedores e administradores da AWS, consulte Acesso à AWS a seguir.
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Design com tolerância a falhas
Por seu alto nível de disponibilidade, a infraestrutura da Amazon lhe permite
implantar uma arquitetura de TI resiliente. A AWS projetou seus sistemas
para tolerar falhas do sistema ou de hardware com o mínimo de impacto para
o cliente.
Os datacenters são construídos em clusters em várias regiões globais. Todos
os datacenters estão online e a serviço dos clientes; nenhum datacenter está
“inativo”. Em caso de falha, processos automatizados desviam o tráfego de
dados do cliente da área afetada. Os principais aplicativos são implantados
em uma configuração N + 1, para que no caso de uma falha do datacenter,
haja capacidade suficiente para permitir que o tráfego seja balanceado para
os locais restantes.
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A AWS lhe permite a flexibilidade de posicionar instâncias e armazenar dados
em várias regiões geográficas e, dentro de cada região, em várias zonas de
disponibilidade. Cada zona de disponibilidade é concebida como uma zona de
falha independente. Isso significa que, dentro de uma região metropolitana
típica, as zonas de disponibilidade são fisicamente separadas e situam-se em
planícies de menor risco de inundação (a categorização das zonas de inundação
varia conforme a região). Além da utilização de no-breaks discretos e geradores
de backup locais, cada um deles é alimentado através de grades diferentes de
utilitários independentes, o que reduz ainda mais os pontos únicos de falha.
Todas as zonas de disponibilidade são redundantemente conectadas a vários
provedores de trânsito de nível 1.
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Por isso, ao projetar seu uso da AWS, pense em aproveitar essas várias regiões
e zonas de disponibilidade. Se distribuir os aplicativos por várias zonas de
disponibilidade, você poderá manter a resiliência diante de praticamente
qualquer falha, inclusive catástrofes naturais e falhas do sistema. Entretanto,
você deve levar em conta os requisitos de privacidade e conformidade que
variam conforme o local, como a Data Privacy Directive da UE. Como os dados
não são replicados em regiões diferentes, exceto se proativamente solicitado
pelos clientes, aqueles que possuem esses tipos de posicionamentos de dados
e requisitos de privacidade podem estabelecer ambientes de conformidade.
Vale destacar que todas as comunicações entre as regiões se processam por
meio de uma infraestrutura de Internet pública. Portanto, devem ser usados
métodos de criptografia apropriados para proteger dados confidenciais.
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Os datacenters são construídos em clusters em várias regiões globais, incluindo:
Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA
(Norte da Califórnia), AWS GovCloud (EUA) (Oregon), UE (Frankfurt),
UE (Irlanda), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico
(Tóquio), Ásia-Pacífico (Sydney), China (Pequim) e América do Sul (São Paulo).
Para ver uma lista completa das regiões, consulte a página Infraestrutura global
da AWS.
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A AWS GovCloud (EUA) é uma região isolada da AWS, criada para que clientes
e agências governamentais dos EUA possam transferir cargas de trabalho para
a nuvem, atendendo a certos requisitos regulamentares e de conformidade.
A estrutura da AWS GovCloud (EUA) permite que as agências governamentais
norte-americanas e seus prestadores de serviços cumpram as disposições das
International Traffic in Arms Regulations (ITAR) e os requisitos do Federal Risk
and Authorization Management Program (FedRAMP). A AWS GovCloud (EUA)
recebeu do US Department of Health and Human Services (HHS, Ministério
de saúde e assistência social) uma Agency Authorization to Operate (ATO,
Autorização governamental de operação) de vários serviços da AWS com uma
Third Party Assessment Organization (3PAO, Organização de avaliação
independente) credenciada pelo FedRAMP.
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A região da AWS GovCloud (EUA) tem o mesmo design de tolerância a falhas
das outras regiões, além de duas zonas de disponibilidade. Além disso, a região
da AWS GovCloud (EUA) é, por padrão, um serviço obrigatório da AWS Virtual
Private Cloud (VPC) para criação de uma parte isolada da nuvem da AWS e
para execução de instâncias do Amazon EC2 que têm os endereços privados
(RFC 1918). Mais informações sobre a GovCloud estão disponíveis no site da
AWS: http://aws.amazon.com/govcloud-us/.

Monitoramento e proteção da rede
A AWS utiliza uma grande variedade de sistemas automatizados de
monitoramento para fornecer um alto nível de disponibilidade e desempenho
do serviço. As ferramentas de monitoramento da AWS são projetadas para
detectar atividades e condições incomuns ou não autorizadas e nos pontos
de comunicação de entrada e de saída. Essas ferramentas monitoram o uso
dos servidores e da rede, atividades de varredura de portas, uso dos aplicativos
e tentativas de entrada não autorizada. As ferramentas permitem a definição
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de limiares personalizados de métricas de desempenho para detecção de
atividades incomuns.
Os sistemas dentro da AWS são extensivamente instrumentados para monitorar
as principais métricas operacionais. Os alarmes são configurados para notificar
automaticamente operações e a equipe gerencial quando limites de aviso
antecipado são ultrapassados nas principais métricas operacionais. Uma
programação de plantão é usada para que sempre haja pessoal disponível
para responder a problemas operacionais. Isso inclui um sistema de pager para
que os alertas sejam comunicados de maneira rápida e confiável à equipe de
operações.
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A documentação é mantida para auxiliar e informar o pessoal de operações no
tratamento de incidentes ou problemas. Se a solução de um problema exigir
colaboração, um sistema de conferência com suporte para recursos de
comunicação e de registro será utilizado. Líderes treinados em chamada
facilitam a comunicação e o progresso durante o tratamento de problemas
operacionais que exigem colaboração. Post-mortems são convocadas após
qualquer problema operacional significativo, independentemente do impacto
externo, e documentos de causa do erro (COE) são elaborados para que a
causa raiz seja descoberta e ações preventivas sejam adotadas no futuro.
A implementação de medidas preventivas é controlada durante reuniões
operacionais semanais.
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Acesso à AWS

A rede de produção da AWS é separada da rede corporativa da Amazon e exige
um conjunto à parte de credenciais para acesso lógico. A rede corporativa da
Amazon requer senhas, IDs de usuário e Kerberos, ao passo que a rede de
produção da AWS exige autenticação de chave pública SSH por meio de um
bastion host.
Quando precisam ter acesso aos componentes em nuvem da AWS, os
desenvolvedores e administradores da AWS que fazem parte da rede
corporativa da Amazon necessitam solicitá-lo explicitamente por meio
do sistema de gerenciamento de acesso da AWS. Todas as solicitações são
analisadas e aprovadas pelo proprietário ou pelo gerente apropriado.
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Análise e auditoria de contas
As contas são revistas a cada 90 dias; uma nova aprovação explícita é necessária
ou o acesso ao recurso é revogado automaticamente. O acesso também é
automaticamente revogado quando o registro de um funcionário é encerrado
no sistema de recursos humanos da Amazon. As contas do Windows e UNIX
são desabilitadas, e o sistema de gerenciamento de permissões da Amazon
remove o usuário de todos os sistemas.
Solicitações de alterações no acesso são capturadas no log de auditoria da
ferramenta de gerenciamento de permissões da Amazon. Quando ocorrem
alterações na função do cargo do funcionário, a continuidade de acesso deve ser
explicitamente aprovada para o recurso ou será automaticamente revogada.
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Verificações de histórico

A AWS estabeleceu procedimentos e políticas formais para delinear as normas
mínimas de acesso lógico aos hosts da plataforma e da infraestrutura da AWS.
Como parte das práticas de triagem pré-contratação, a AWS realiza as
verificações de antecedentes criminais permitidas pela legislação aplicável e
compatíveis com o cargo e nível de acesso dos funcionários. As políticas também
identificam as responsabilidades funcionais pela administração do acesso lógico
e da segurança.
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Política de credenciais

A segurança da AWS estabeleceu uma política de credenciais com os intervalos
de expiração e as configurações necessárias. Além de complexas, as senhas
devem ser alteradas a cada 90 dias.

Princípios do design seguro
O processo de desenvolvimento da AWS segue as práticas recomendadas para
desenvolvimento de software seguro, que incluem revisões formais de design
pela equipe de segurança da AWS, modelagem de ameaças e condução de uma
avaliação de riscos. As ferramentas de análise de código estático são executadas
como parte do processo de compilação padrão, e todo software implementado
passa por testes de penetração recorrentes realizados por especialistas do setor
cuidadosamente selecionados. Nossas análises de avaliação de risco à segurança
começam durante a fase de design, e o envolvimento continua no lançamento
e nas operações contínuas.
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Gerenciamento de alterações
As alterações de configuração, assim como todas as alterações, sejam
emergenciais ou rotineiras, da infraestrutura existente da AWS são autorizadas,
registradas, testadas, aprovadas e documentadas em conformidade com as
normas do setor para sistemas similares. As atualizações de infraestrutura da
AWS são feitas para minimizar qualquer impacto sobre o cliente e seu uso dos
serviços. A AWS se comunicará com os clientes por e-mail ou pelo Painel de
status dos serviços AWS (http://status.aws.amazon.com/) quando o uso do
serviço puder ser afetado negativamente.
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Software

A abordagem adotada pela AWS no gerenciamento de mudanças é sistemática:
as alterações que afetam serviços de impacto para os clientes são
cuidadosamente analisadas, testadas, aprovadas e claramente comunicadas.
O processo de gestão de mudanças da AWS destina-se a evitar interrupções
de serviço imprevistas e a manter a integridade do atendimento ao cliente.
As alterações implementadas nos ambientes de produção são:

c
r
A

v
i
h



Analisadas – As análises feitas por colegas dos aspectos técnicos
de uma alteração são obrigatórias.



Testadas – Antes de aplicadas, as alterações são testadas para garantir
que se comportem conforme previsto e não afetem negativamente o
desempenho.



Aprovadas – Todas as alterações devem ser autorizadas para possibilitar
supervisão e compreensão apropriadas do impacto comercial.

As alterações costumam ser enviadas por push para a produção em uma
implementação em fases começando pelas áreas de menor impacto. As
implantações são testadas em um único sistema e monitoradas de perto para
que os impactos possam ser avaliados. Os responsáveis pelo serviço têm várias
métricas configuráveis que medem a integridade das dependências de upstream
do serviço. Essas métricas são atentamente monitoradas com limites e alertas
em vigor. Procedimentos de reversão estão documentados no tíquete
Gerenciamento de Alterações (CM).
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Sempre que possível, as alterações são agendadas durante as janelas de
alterações regulares. As alterações de emergência aos sistemas de produção que
precisam de desvios dos procedimentos de gerenciamento de alteração padrão
estão associadas a um incidente e são registradas e aprovadas conforme
apropriado.
Periodicamente, a AWS realiza auditoria interna das alterações de serviços
essenciais para controlar a qualidade, manter alto o nível dos padrões e
promover o aperfeiçoamento contínuo do processo de gestão de mudanças.
Todas as exceções são analisadas para determinar sua origem. Em seguida,
adotam-se as medidas apropriadas para que a alteração apresente
conformidade ou para revertê-la, se necessário. Então, ações são tomadas
para abordar e corrigir o problema relacionado ao processo ou a pessoas.
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Infraestrutura

A equipe de aplicativos corporativos da Amazon desenvolve e gerencia software
para automatizar processos de TI para hosts UNIX/Linux nas áreas de
distribuição de software de terceiros, software desenvolvido internamente e
gerenciamento de configuração. A equipe de infraestrutura mantém e opera
uma estrutura de gerenciamento de configuração UNIX/Linux para abordar
o gerenciamento de escalabilidade, disponibilidade, auditoria e segurança de
hardware. Gerenciando centralmente os hosts através da utilização de processos
automatizados de gestão de mudanças, a Amazon consegue alcançar seus
objetivos de alta disponibilidade, repetibilidade, escalabilidade, segurança e
recuperação de desastres. Os engenheiros de rede e de sistemas monitoram
continuamente o status dessas ferramentas automatizadas, analisando
relatórios para reação rápida aos hosts que deixarem de obter ou de atualizar
seu software e sua configuração.
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Um software de gerenciamento de configuração desenvolvido internamente
é instalado quando o novo hardware é provisionado. Essas ferramentas são
executadas em todos os hosts UNIX para validar sua configuração e garantir
que o software esteja instalado em conformidade com as normas determinadas
pela função atribuída ao host. Este software de gerenciamento de configuração
também ajuda a atualizar regularmente os pacotes que já estão instalados no
host. Somente colaboradores aprovados e habilitados pelas permissões de
serviço podem fazer login em servidores de gerenciamento de configuração
central.
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Recursos de segurança da conta da AWS
A AWS oferece uma grande variedade de ferramentas e funcionalidades que
você pode empregar para manter sua conta e seus recursos da AWS a salvo de
uso não autorizado. Entre eles, incluem-se credenciais para controle de acesso,
endpoints HTTPS para transmissão de dados criptografados, criação de contas
separadas para usuários do IAM, registro em log de atividades de usuários para
monitoramento da segurança e verificações de segurança do Trusted Advisor.
E você poderá aproveitar todas essas ferramentas de segurança,
independentemente dos serviços da AWS que selecionar.
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Credenciais da AWS

A AWS usa diversos tipos de credenciais para autenticação no intuito de
garantir que apenas os processos e usuários autorizados acessem seus recursos
e sua conta da AWS. Entre essas credenciais incluem-se senhas, chaves
criptográficas, assinaturas digitais e certificados. Além disso, lhe oferecemos
a opção de exigir multi-factor authentication (MFA, Autenticação multifator)
para login em sua conta da AWS e nas contas de usuários do IAM. A tabela
a seguir destaca as diversas credenciais da AWS e suas utilizações.

c
r
A

v
i
h

Tipo de credencial

Uso

Senhas

Login da conta raiz da AWS
ou da conta de usuário do
IAM no Console de
Gerenciamento da AWS

Sequência de caracteres
usada para login em sua
conta da AWS ou do IAM.
As senhas da AWS devem
ter no mínimo 6 e no
máximo até 128 caracteres.

Multi-Factor
Authentication (MFA)

Login da conta raiz da AWS
ou da conta de usuário
do IAM no Console de
Gerenciamento da AWS

Código de uso único de
seis dígitos que é exigido
para login em sua conta
da AWS ou nas contas de
usuários do IAM, além da
senha.

Chaves de acesso

Solicitações às APIs da
AWS assinadas digitalmente
(usando a CLI ou o SDK
da AWS, ou APIs de
consulta/REST)

Inclui um access key ID
e uma chave de acesso
secreta. Você pode usar
chaves de acesso para
assinar digitalmente
solicitações programáticas
para fazer à AWS.
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Tipo de credencial

Uso

Descrição

Pares de chaves

Login via SSH em instâncias
do EC2

É necessário um par de
chaves para conexão a uma
instância do EC2 executada
a partir de uma AMI pública.
As chaves usadas pelo
Amazon EC2 são chaves
RSA SSH-2 de 1024 bits.
Você pode usar um par
de chaves gerado
automaticamente para você
quando executar a instância
ou então fazer o upload de
seu próprio par.

URLs assinadas pelo
CloudFront

Certificados X.509

Solicitação SOAP assinada
digitalmente às APIs da
AWS
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Os certificados X.509 só
são usados para assinar
solicitações baseadas em
SOAP (atualmente, usadas
apenas com o Amazon S3).
Você pode fazer o download
de uma chave privada e um
certificado X.509 criados
pela AWS ou o upload de
seu próprio certificado
por meio da página de
credenciais de segurança.
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Certificados de servidor SSL
para HTTPS
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A página de credenciais de segurança permite-lhe fazer download de relatórios
de credenciais de sua conta quando quiser. Esse tipo de relatório lista todos os
usuários que fazem parte de sua conta e o status das credenciais deles: se usam
senha, se essa senha expira e deve ser alterada com regularidade, a última vez
em que alteraram a senha, a última vez em que houve mudança da chave de
acesso e se a MFA está habilitada para eles.
Por motivos de segurança, se perder ou esquecer suas credenciais, você não
poderá recuperá-las nem tornar a obtê-las por meio de download. Porém pode
criar novas credenciais e depois desabilitar ou excluir as antigas.
Na verdade, a AWS recomenda a mudança (rotação) habitual de suas chaves de
acesso e certificados. Para ajudá-lo a fazer isso sem causar um possível impacto
na disponibilidade de seu aplicativo, a AWS aceita várias chaves de acesso e
certificados ao mesmo tempo. Com esse recurso, você pode fazer rotação das
chaves e certificados dentro e fora de operação de modo regular, sem qualquer
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tempo de inatividade para o seu aplicativo. A mudança da chave pode ajudar a
diminuir os riscos de perda ou comprometimento de certificados ou chaves de
acesso. A API do AWS IAM permite-lhe mudar as chaves de acesso de sua conta
da AWS e das contas de usuários do IAM.

Senhas
Você precisa de senhas para acessar sua conta da AWS, contas de usuários do
IAM, fóruns de discussão da AWS e a Central de suporte da AWS. Você define
uma senha ao criar a conta e pode alterá-la quando quiser, bastando para isso
acessar a página de credenciais de segurança. As senhas da AWS podem ter até
128 caracteres (inclusive especiais). Por isso, recomendamos a criação de senhas
fortes, que não possam ser adivinhadas com facilidade.
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Você pode definir uma política de senhas para as contas de seus usuários do
IAM para garantir o uso de senhas fortes e sua alteração frequente. A política de
senhas é um conjunto de regras que estabelece o tipo de senha que um usuário
do IAM pode definir. Para obter mais informações sobre políticas de senhas,
acesse Como gerenciar senhas ao usar o IAM.
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AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA)

A AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA) é uma layer adicional de
segurança para acessar os serviços da AWS. Ao habilitar esse recurso opcional,
você precisará fornecer um código de uso único de seis dígitos, além das suas
credenciais de senha e nome de usuário padrão, para obter acesso às
configurações da sua conta da AWS ou aos recursos e serviços da AWS. Você
obtém esse código de uso único de um dispositivo de autenticação que fica em
seu poder. Esse sistema é chamado de autenticação multifator porque mais de
um fator de autenticação é verificado para concessão de acesso: uma senha (algo
que você sabe) e o código exato fornecido por seu dispositivo de autenticação
(algo que você tem). Você pode habilitar dispositivos MFA tanto para suas
contas da AWS quanto para os usuários criados com o AWS IAM em sua conta
da AWS. Além disso, você deve adicionar proteção por MFA ao acesso às contas
da AWS para quando quiser permitir a um usuário criado em uma conta da
AWS o uso de uma função do IAM para acessar recursos de outra conta da AWS.
Para segurança ainda maior, você pode exigir que o usuário use MFA antes de
assumir a função.
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A AWS MFA oferece suporte ao uso tanto de tokens de hardware quanto de
dispositivos virtuais de MFA. Os dispositivos virtuais de MFA usam os mesmos
protocolos que os dispositivos físicos de MFA, mas podem ser executados em
qualquer dispositivo de hardware móvel, inclusive smartphones. Os dispositivos
virtuais de MFA usam um aplicativo de software que gera códigos de
autenticação de seis dígitos compatíveis com o padrão Time-Based One-Time
Password (TOTP, Senha de uso único baseada em tempo), conforme descrito
em RFC 6238. A maioria dos aplicativos virtuais de MFA também lhe permite
hospedar mais de um dispositivo virtual de MFA, o que os torna mais
convenientes do que os dispositivos de hardware de MFA. Entretanto, convém
lembrar que, como é possível executar MFA virtual em dispositivos menos
seguros como smartphones, a autenticação multifator virtual pode não propiciar
o mesmo nível de segurança oferecido por um dispositivo de hardware de MFA.
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Além disso, você pode impor a autenticação MFA às APIs de serviço da AWS
para conferir uma layer extra de proteção a ações potentes ou privilegiadas,
como encerramento de instâncias do Amazon EC2 e leitura de dados
confidenciais armazenados no Amazon S3. Para isso, adicione um requisito
de autenticação MFA à política de acesso da IAM. Você pode associar essas
políticas de acesso a usuários do IAM, grupos do IAM ou recursos que suportem
listas de controle de acesso (ACLs), como filas de SQS, tópicos de SNS e buckets
do Amazon S3.

c
r
A

É fácil obter tokens de hardware de fornecedores terceirizados conveniados ou
aplicativos virtuais de MFA em uma loja de aplicativos e configurá-los para uso
por meio do site da AWS. Você encontrará mais informações sobre a MFA da
AWS no site da AWS: http://aws.amazon.com/mfa/

Chaves de acesso

A AWS exige que todas as solicitações à API sejam assinadas, ou seja, elas
devem incluir uma assinatura digital que a AWS possa usar para verificar a
identidade do solicitante. Para calcular a assinatura digital, use uma função
de hash criptográfico. A entrada da função de hash nesse caso inclui o texto
da solicitação e sua chave de acesso secreta. Caso você use algum dos SDKs
da AWS para gerar solicitações, o cálculo da assinatura digital será feito
automaticamente; caso contrário, você poderá definir seu aplicativo para
calculá-lo e incluí-lo em suas solicitações REST ou de consulta seguindo as
orientações fornecidas em nossa documentação.
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O processo de assinatura contribui não só para proteger a integridade da
mensagem (pois impede a adulteração da solicitação enquanto ela está em
trânsito), como também para evitar potenciais ataques de replay. É necessário
que a solicitação chegue à AWS até 15 minutos após o horário indicado em seu
carimbo de data/hora. Caso contrário, a AWS não a atenderá.
A versão mais recente do processo de cálculo da assinatura digital é o Signature
Version 4, que usa o protocolo HMAC-SHA256. O Version 4 propicia um grau
mais alto de proteção em relação a versões anteriores por exigir que você assine
a mensagem usando uma chave derivada da sua chave de acesso secreta, e não
a própria chave. Essa derivação é baseada na gama de credenciais, o que facilita
o isolamento criptográfico da chave de assinatura.
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Como as chaves de acesso podem ser mal utilizadas se caírem em mãos erradas,
convém salvá-las em local seguro, em vez de inseri-las em seu código. Quando
o cliente possui grandes frotas de instâncias do EC2 de escalabilidade elástica,
o uso das funções do IAM constitui um meio mais seguro e conveniente de
gerenciar a distribuição de chaves de acesso. Essas funções possibilitam
credenciais temporárias que, além de serem automaticamente carregadas na
instância de destino, são automaticamente alteradas várias vezes por dia.
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Pares de chaves

Em vez de senha, as instâncias do Amazon EC2 criadas a partir de uma AMI
pública usam um par de chaves públicas/privadas para conexão via SSH.
A chave pública é incorporada à sua instância, e a chave privada é usada para
conexão segura sem senha. Depois de criar suas próprias AMIs, você poderá
escolher outros mecanismos para fazer login com segurança em suas novas
instâncias.
Você pode usar um par de chaves gerado automaticamente para você quando
executar a instância ou então fazer o upload de seu próprio par. Salve a chave
privada em um lugar seguro de seu sistema e registre-o.
No Amazon CloudFront, você usa pares de chaves para criar URLs assinadas
para conteúdo privado, como em caso de distribuição de conteúdo restrito pago.
Use a página Security Credentials (Credenciais de segurança) para criar pares
de chaves do Amazon CloudFront. Só a conta raiz pode criar esses pares de
chaves do Amazon CloudFront; eles não podem ser criados por usuários
do IAM.
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Certificados X.509
Os certificados X.509 são usados para assinar solicitações baseadas em SOAP.
Eles contêm uma chave pública e metadados adicionais (como data de
expiração, verificada pela AWS quando você faz o upload dos certificados),
e são associados a uma chave privada. Ao criar uma solicitação, você cria com
sua chave privada uma assinatura digital que é incluída nessa solicitação,
juntamente com seu certificado. A AWS verifica se o remetente é você mesmo
descriptografando essa assinatura com a chave pública que está em seu
certificado. Além disso, ela também verifica se o certificado enviado
corresponde ao que você carregou para ela.

d
e

Sua conta da AWS permite que você faça o download de uma chave privada e
um certificado X.509 criados pela AWS. Se preferir, você também pode fazer
o upload de seu próprio certificado por meio da página de credenciais de
segurança. Os usuários do IAM precisam criar o certificado X.509 (certificado
de assinatura) usando software de terceiros. Ao contrário do que ocorre com os
usuários que têm credenciais de conta raiz, a AWS não pode criar certificados
X.509 para usuários do IAM. Após criar o certificado, você o associa a um
usuário do IAM por meio do próprio IAM.

v
i
h

c
r
A

Além de assinar solicitações baseadas em SOAP, os certificados X.509 são
usados como certificados de servidores de SSL/TLS pelo clientes que quiserem
usar HTTPS para criptografar suas transmissões. Para usá-los com HTTPS, você
pode utilizar uma ferramenta de código-fonte aberto, como OpenSSL, para criar
uma chave privada exclusiva. Você precisará da chave privada para criar a
Certificate Signing Request (CSR, Solicitação de assinatura de certificado) a ser
enviada a uma autoridade de certificação para obter o certificado do servidor.
Em seguida, use a CLI da AWS para fazer o upload do certificado, da chave
privada e da cadeia de certificação no IAM.
Você também precisará de um certificado X.509 para criar uma AMI
personalizada Linux para instâncias do EC2. O certificado só é necessário para
criar uma AMI baseada em instância (ao contrário de uma AMI baseada em
EBS). Você pode fazer o download de uma chave privada e um certificado X.509
criados pela AWS ou o upload de seu próprio certificado por meio da página de
credenciais de segurança.
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Contas de usuários individuais
A AWS dispõe de um mecanismo centralizado, chamado AWS Identity
and Access Management (IAM), para criação e gerenciamento de usuários
individuais de sua conta da AWS. O usuário pode ser qualquer indivíduo,
sistema ou aplicativo que interaja com os recursos da AWS, tanto de forma
programática quanto por meio do AWS Management Console ou da Interface
da Linha de Comando (ILC) da AWS. Cada usuário possui um nome exclusivo
na conta da AWS, além de um conjunto exclusivo de credenciais de segurança,
que não são compartilhados com nenhum outro usuário. O AWS IAM elimina
a necessidade de compartilhar senhas ou chaves, permitindo-lhe minimizar
o uso das credenciais de sua conta da AWS.
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Com o IAM, você define políticas que estabelecem os serviços da AWS que seus
usuários podem acessar e o que podem fazer com eles. Você pode conceder aos
usuários apenas as permissões mínimas necessárias à execução de suas tarefas.
Para obter mais informações, consulte a seção sobre o AWS Identity and Access
Management (AWS IAM) abaixo.
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Pontos de acesso seguro (HTTPS)

Para maior segurança na comunicação ao acessar os recursos da AWS, você
deve usar HTTPS, e não HTTP, nas transmissões de dados. O HTTPS utiliza
o protocolo SSL/TLS que, por sua vez, usa criptografia de chave pública para
evitar espionagem, adulteração e falsificação. Todos os serviços da AWS
dispõem de pontos de acesso seguros para clientes (também denominados
endpoints de API) que permitem sessões de comunicação HTTPS seguras.
Vários serviços dispõem agora de pacotes de criptografia mais avançados,
que usam o protocolo Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE).
O ECDHE permite que clientes SSL/TLS ofereçam Perfect Forward Secrecy,
que usa chaves de sessão efêmeras e não armazenadas em lugar algum. Isso
evita que terceiros não autorizados decodifiquem dados capturados, mesmo
que a chave secreta de longo prazo tenha sido comprometida.
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Registros de segurança
Por maior que seja a importância das credenciais e dos endpoints criptografados
para prevenção de problemas de segurança, a dos logs não é menor para
compreensão dos eventos após a ocorrência de um problema. E, para ser eficaz
como ferramenta de segurança, o log deve não só incluir a lista dos fatos que
ocorreram e quando, como também identificar suas fontes. Para ajudá-lo nas
investigações a posteriori e na detecção de invasões em tempo quase real,
o AWS CloudTrail registra em um log os eventos em sua conta. Em cada um
dos eventos, você pode ver qual o serviço acessado, qual a ação executada
e quem fez a solicitação.
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O CloudTrail captura as chamadas à API, bem como outras coisas como eventos
de login no console.
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Depois que você habilita o CloudTrail, os logs de eventos são emitidos
a cada cerca de 5 minutos. Você pode configurar o CloudTrail de modo a
agregar arquivos de log de várias regiões e/ou contas em um único bucket do
Amazon S3. Por padrão, uma única trilha irá registrar e produzir eventos em
todas as regiões atuais e futuras. Além do S3, você pode enviar eventos aos logs
do CloudWatch, para métricas e alarmes personalizados, ou pode fazer o
upload desses logs para suas soluções de gerenciamento e análise preferidas,
a fim de executar análises de segurança e detectar padrões de comportamento
de usuários. Para uma resposta rápida, você pode criar regras de eventos do
CloudWatch para executar ações pontuais em eventos específicos. Por padrão,
os arquivos de log são armazenados com segurança no Amazon S3, mas você
também pode arquivá-los no Amazon Glacier para atender a requisitos de
auditoria e conformidade.
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Além dos logs de atividades de usuários do CloudTrail, você pode usar os logs
do Amazon CloudWatch para coletar e monitorar arquivos de log do sistema, de
aplicativos e outros arquivos de log personalizados de suas instâncias do EC2
e de outras fontes em tempo quase real. Por exemplo, você pode monitorar
os arquivos de log de seu servidor Web em busca de mensagens inválidas de
usuários, a fim de detectar tentativas de login não autorizado em seu sistema
operacional convidado.
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Verificações de segurança do AWS Trusted Advisor
O serviço de atendimento ao cliente do AWS Trusted Advisor monitora não
apenas o desempenho e a resiliência, como também a segurança da nuvem.
O AWS Trusted Advisor inspeciona seu ambiente da AWS e faz recomendações
quando há oportunidades para economizar dinheiro, melhorar o desempenho
do sistema ou corrigir lacunas de segurança. Ele fornece alertas para várias das
configurações incorretas de segurança mais comuns, como: deixar abertas
determinadas portas que o tornam vulnerável a ataques de hackers e acesso não
autorizado, não criar contas do IAM para os usuários internos, permitir acesso
público a buckets do Amazon S3, não habilitar o registro de atividades de
usuários (AWS CloudTrail) ou não usar MFA na conta raiz da AWS. Além disso,
lhe dá a opção de definir o envio automático de um e-mail semanal com o status
atualizado de suas verificações de segurança do Trusted Advisor para o
responsável pela segurança em sua empresa (contato de segurança).
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O serviço do AWS Trusted Advisor disponibiliza para todos os usuários
quatro verificações sem custos adicionais, entre as quais três que são muito
importantes: certas portas não restringidas, uso do IAM e MFA na conta raiz.
E quando contrata o AWS Support de nível Business ou Enterprise, você obtém
acesso total a todas as verificações do Trusted Advisor.
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Verificações de segurança do AWS Config
O AWS Config é um serviço contínuo de monitoramento e avaliação que registra
alterações na configuração de seus recursos da AWS. Você pode visualizar as
configurações atuais e históricas de um recurso e usar essas informações para
resolver problemas de interrupções, conduzir análise de ataques de segurança e
muito mais. Você pode visualizar a configuração em qualquer ponto no tempo
e usar essas informações para reconfigurar seus recursos e trazê-los para uma
condição estável durante uma situação de interrupção.
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Usando as regras de configuração, você pode executar verificações de avaliação
contínua em seus recursos para verificar se estão em conformidade com suas
próprias políticas de segurança, com as melhores práticas da indústria e com
regimes como PCI/HIPAA. Por exemplo, o AWS Config fornece regras de
configuração gerenciadas para garantir que a criptografia esteja habilitada para
todos os volumes do EBS em sua conta. Você também pode escrever uma regra
de configuração para, essencialmente, “codificar” suas próprias políticas de
segurança corporativa. O AWS Config alerta você em tempo real quando um
recurso está configurado erroneamente ou quando viola uma política de
segurança específica.
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Segurança específica do Serviço da AWS
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A segurança é integrada não apenas a todas as layers da infraestrutura da AWS,
mas também a todos os serviços disponíveis nessa infraestrutura. Os serviços da
AWS foram projetados para funcionar com eficiência e segurança com todas as
redes e plataformas da AWS. Todos os serviços oferecem amplos recursos de
segurança para que você possa proteger aplicativos e dados confidenciais.
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Serviços de computação

A Amazon Web Services fornece diversos serviços de computação em nuvem,
entre os quais uma grande variedade de instâncias de computação escalonáveis,
que podem ser automaticamente dimensionadas para atender às necessidades
de seu aplicativo ou empresa.

Segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
O Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) é um componente chave da
Infrastructure as a Service (IaaS, infraestrutura como serviço) da Amazon,
propiciando capacidade de computação redimensionável por meio de instâncias
de servidor nos datacenters da AWS. O Amazon EC2 objetiva facilitar a
computação na Web, permitindo-lhe obter e configurar a capacidade com o
mínimo de atrito. Você cria e executa instâncias, que são conjuntos de hardware
e software da plataforma.
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Vários níveis de segurança
A segurança no Amazon EC2 é fornecida em vários níveis: o sistema operacional
(SO) da plataforma host, o sistema operacional da instância virtual ou sistema
operacional convidado, um firewall e chamadas de API assinadas. Cada um
desses itens amplia os recursos dos outros. O objetivo é evitar que os dados
contidos no Amazon EC2 sejam interceptados por sistemas ou usuários não
autorizados e possibilitar instâncias do Amazon EC2 que tenham o máximo
possível de segurança, sem sacrificar a flexibilidade de configuração exigida
pelos clientes.
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O hipervisor
O Amazon EC2 utiliza atualmente uma versão personalizada do hipervisor Xen,
tirando proveito da paravirtualização (no caso dos convidados Linux). Como os
convidados paravirtualizados dependem do hipervisor para fornecer suporte
para as operações que normalmente requerem acesso privilegiado, o sistema
operacional convidado não tem acesso elevado à CPU. A CPU fornece quatro
modos de privilégios separados: 0-3, chamados de anéis. O anel 0 é o mais
privilegiado e o 3 é o menos privilegiado. O SO host é executado em anel 0.
No entanto, em vez de ser executado no anel 0 como a maioria dos sistemas
operacionais, o sistema operacional convidado é executado em um anel 1 menos
privilegiado, e os aplicativos são executados no anel 3 menos privilegiado. Esta
virtualização explícita dos recursos físicos leva a uma separação clara entre
convidado e hipervisor, resultando na separação de segurança adicional entre
os dois.
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Isolamento de instância
Diferentes instâncias em execução na mesma máquina física são isoladas umas
das outras por meio do hipervisor Xen. A Amazon é participante ativa da
comunidade Xen, o que a deixa sempre a par dos últimos desenvolvimentos.
Além disso, o firewall da AWS reside na camada do hipervisor, entre a interface
de rede física e a interface virtual da instância. Todos os pacotes devem passar
por essa camada. Assim, os vizinhos de uma instância não têm mais acesso a
essa instância do que qualquer outro host na Internet e podem ser tratados
como se estivessem em hosts físicos separados. A RAM física é separada por
meio de mecanismos similares.
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Instâncias do cliente não têm acesso a dispositivos de disco brutos, mas são
apresentadas com discos virtuais. A layer de virtualização de discos, exclusiva
da AWS, automaticamente redefine cada bloco de armazenamento utilizado
pelo cliente, garantindo que os dados de um nunca sejam inadvertidamente
expostos para outro. Além disso, a memória alocada para convidados é limpa
(definida como zero) pelo hipervisor quando a alocação é revogada. E não
é devolvida ao pool de memória disponível para novas alocações enquanto
a limpeza não chegar ao fim.
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A AWS recomenda que os clientes protejam seus dados através de meios
adequados. Uma solução comum é executar um arquivo criptografado no topo
do dispositivo de disco virtual.
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Figura 2: Múltiplas camadas de segurança do Amazon EC2

Sistema operacional host: Os administradores com uma necessidade
de negócios de acessar o plano de gerenciamento são solicitados a usar
a autenticação multifator para obter acesso aos hosts de uso específico
de administração. Esses hosts administrativos são sistemas que são
especificamente concebidos, criados, configurados e reforçados para proteger
o plano de gerenciamento da nuvem. Todo esse acesso é registrado e auditado.
Quando um funcionário não tem mais necessidade comercial de acessar o plano
de gerenciamento, os privilégios e o acesso a esses hosts e aos sistemas
relevantes podem ser revogados.

Página 28

Amazon Web Services – Visão geral dos processos de segurança

Sistema operacional convidado: As instâncias virtuais são totalmente
controladas por você, o cliente. Você tem pleno acesso raiz ou controle
administrativo sobre contas, serviços e aplicativos. A AWS não tem nenhum
direito de acesso às suas instâncias nem ao sistema operacional convidado.
A AWS preconiza um conjunto básico de práticas de segurança recomendadas,
entre as quais a desativação do acesso somente por senha aos seus convidados
e a utilização de alguma forma de autenticação multifator para acesso às suas
instâncias (ou, no mínimo, acesso via SSH versão 2 com base em certificado).
Além disso, você deve empregar no login um mecanismo de escalonamento
de privilégios baseado no usuário. Por exemplo, se o sistema operacional
convidado for Linux, depois de proteger sua instância, você deve utilizar SSHv2
com base em certificado para acessar a instância virtual, desativar o login
remoto na raiz, registrar a linha de comando em log e usar 'sudo' para o
escalonamento de privilégios. Além disso, deve gerar seus próprios pares de
chaves para garantir que sejam exclusivos, e não compartilhados com outros
clientes nem com a AWS.
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A AWS também oferece suporte ao uso do protocolo de rede Secure Shell (SSH),
permitindo-lhe conectar-se com segurança às suas instâncias do UNIX/Linux
no EC2. Para reduzir o risco de acesso não autorizado às suas instâncias,
a autenticação SSH usada pela AWS é feita por meio de um par de chaves
públicas/privadas. Você também pode se conectar às suas instâncias do
Windows com o Remote Desktop Protocol (RDP, Protocolo de desktop remoto)
utilizando um certificado RDP gerado para sua instância.
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A correção e atualização (inclusive as atualizações de segurança) do seu sistema
operacional convidado também são controladas por você. As AMIs baseadas no
Windows e no Linux fornecidas pela Amazon são atualizadas regularmente com
os patches mais recentes, de modo que você não precisa preservar dados nem
personalizações nas instâncias de AMI da Amazon que estiver executando: basta
reiniciar novas instâncias com a AMI atualizada mais recente. Além disso, são
fornecidas atualizações para a AMI do Amazon Linux por meio dos repositórios
YUM do Amazon Linux.
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Firewall: O Amazon EC2 fornece uma solução de firewall completa; este firewall
de entrada obrigatório é configurado no modo padrão "negar todos" e os
clientes do Amazon EC2 devem explicitamente abrir as portas necessárias para
permitir o tráfego de entrada. O tráfego pode ser restrito por protocolo, por
porta de serviço, bem como por endereço IP de origem (IP individual ou bloco
de roteamento entre domínios sem classe (CIDR).
O firewall pode ser configurado em grupos permitindo que diferentes classes
de instâncias tenham regras diferentes. Considere, por exemplo, o caso de uma
aplicação web tradicional de três níveis. O grupo para os servidores web teria a
porta 80 (HTTP) e/ou a porta 443 (HTTPS) aberta para a Internet. O grupo
para os servidores de aplicativos teria a porta 8000 (específica do aplicativo)
acessível somente para o grupo de servidor web. O grupo para os servidores de
banco de dados teria a porta 3306 (MySQL) aberta apenas para o grupo de
servidor de aplicativo. Todos os três grupos permitiriam o acesso administrativo
na porta 22 (SSH), mas apenas a partir da rede corporativa do cliente.
Aplicativos altamente seguros podem ser implantados usando esse mecanismo
expressivo. Veja a Figura 3 abaixo:
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Figura 3: Firewall do grupo de segurança do Amazon EC2
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O firewall não é controlado por meio do sistema operacional convidado; em vez
disso, exige seu certificado X.509 e sua chave para autorizar alterações,
acrescentando assim uma layer extra de segurança. A AWS pode conceder
acesso granular a diferentes funções administrativas das instâncias e do
firewall, permitindo-lhe, portanto, implementar segurança adicional através da
separação de tarefas. O nível de segurança propiciado pelo firewall depende das
portas que você abrir e da duração e finalidade dessa abertura. Como o estado
padrão é negar todo o tráfego de entrada, você deve planejar cuidadosamente o
que será aberto ao criar e proteger seus aplicativos. O gerenciamento de tráfego
bem informado e um projeto de segurança ainda são necessários para cada
instância. Quando os firewalls se baseiam no host, a AWS recomenda ainda a
aplicação de filtros adicionais por instância, como tabelas de IP ou o firewall do
Windows e VPNs. Isso restringirá tanto o tráfego de entrada quanto o de saída.
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Acesso à API: As chamadas à API para iniciar e encerrar instâncias, alterar
parâmetros de firewall e executar outras funções são todas assinadas por sua
chave de acesso secreta da Amazon, que poderia ser a chave de acesso secreta da
conta da AWS ou a de um usuário criado com o AWS IAM. Sem sua chave de
acesso secreta, não é possível fazer chamadas de API do Amazon EC2 em seu
nome. Além disso, as chamadas de API podem ser criptografadas com SSL para
manter a confidencialidade. A Amazon sempre recomenda o uso de endpoints
de API protegidos por SSL.
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Permissões: O AWS IAM também lhe permite controlar ainda mais as APIs
que um determinado usuário tem permissão para chamar.
Segurança do Elastic Block Storage (Amazon EBS)
O Amazon Elastic Block Storage (EBS) permite-lhe criar volumes de
armazenamento de 16 GB a 1 TB que podem ser montados como dispositivos
por instâncias do Amazon EC2. Os volumes de armazenamento atuam como
dispositivos de bloco brutos e sem formatação, com nomes de dispositivo
fornecidos pelo usuário e uma interface de dispositivo de bloco. Você pode criar
um sistema de arquivos sobre os volumes do Amazon EBS ou utilizá-los de
qualquer outra maneira que utilizaria um dispositivo de bloco (como um disco
rígido). O acesso ao volume Amazon EBS é restrito para a conta da AWS que
criou o volume e para os usuários sob a conta da AWS criada com o IAM da
AWS se o usuário tiver concedido o acesso às operações EBS, negando assim a
permissão para todas as outras contas e usuários da AWS para exibir ou acessar
o volume.
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Os dados dos volumes do Amazon EBS são armazenados redundantemente em
várias localizações físicas. Isso é parte da operação normal desses serviços e não
implica nenhum custo adicional. No entanto, a replicação do Amazon EBS é
armazenada dentro da mesma zona de disponibilidade, não em várias zonas e,
portanto, é altamente recomendável que você tire snapshots regulares para o
Amazon S3, para durabilidade de dados a longo prazo. Para clientes que tenham
projetado bancos de dados transacionais complexos usando o EBS, recomendase realizar backups no Amazon S3 através do sistema de gerenciamento de
banco de dados para que os registros e as transações distribuídas possam ser
verificados. A AWS não realiza backups de dados que são mantidos em discos
virtuais conectados a instâncias em execução no Amazon EC2.
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Você pode tornar os snapshots de volume do Amazon EBS publicamente
disponíveis para outras contas do AWS para serem usados como a base de
criação de seus próprios volumes. O compartilhamento de snapshots do volume
Amazon EBS não fornece a outras contas da AWS a permissão para alterar ou
excluir o snapshot original, já que esse direito é explicitamente reservado para a
conta da AWS que criou o volume. Um snapshot do EBS é uma visualização do
nível de bloco de um volume EBS inteiro. Observe que os dados que não são
visíveis através do sistema de arquivos no volume, como arquivos que tenham
sido excluídos, podem estar presentes no snapshot do EBS. Se deseja criar
snapshots compartilhados, você deve fazer isso com cuidado. Se um volume
contiver dados confidenciais ou arquivos excluídos, um novo volume do EBS
deverá ser criado. Os dados que serão armazenados no snapshot compartilhado
devem ser copiados para o novo volume e o snapshot criado a partir do novo
volume.
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Os volumes do Amazon EBS são apresentados como dispositivos de blocos não
formatados brutos, que foram limpos antes de serem disponibilizados para uso.
A limpeza ocorre imediatamente antes da reutilização. Assim, você pode ter
certeza de que o processo de limpeza foi concluído. Se você tiver procedimentos
que exigem que todos os dados sejam eliminados através de um método
específico, como os detalhados no NIST 800-88 ("Orientações para o
tratamento de mídia"), é possível fazer isso no Amazon EBS. Você deve realizar
um procedimento especializado de limpeza antes de excluir o volume para a
conformidade com as normas estabelecidas.
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A criptografia de dados confidenciais geralmente é uma boa prática de
segurança. A AWS permite a criptografia de volumes do EBS e de seus
snapshots com AES-256. A criptografia ocorre nos servidores que hospedam
as instâncias do EC2, processando-se durante o trânsito dos dados entre as
instâncias do EC2 e o armazenamento no EBS. Para poder fazer isso com
eficiência e baixa latência, o recurso de criptografia do EBS só está disponível
nos tipos mais potentes de instâncias do EC2 (ex.: M3, C3, R3 e G2).

Segurança do Auto Scaling
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O Auto Scaling permite-lhe expandir ou reduzir automaticamente a capacidade
do Amazon EC2 conforme as condições que você definir. Assim, o número de
instâncias do Amazon EC2 em uso é continuamente escalado: durante os picos
de demanda, aumenta para manter o desempenho; nos períodos de baixa
demanda, reduz-se automaticamente para minimizar os custos.
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Como todos os serviços da AWS, o Auto Scaling requer autenticação em cada
solicitação feita à sua API de controle para que só os usuários autenticados
possam acessá-lo e gerenciá-lo. As solicitações são assinadas com uma
assinatura de HMAC-SHA1 criada a partir da solicitação e da chave privada
do usuário. Porém a obtenção de credenciais para novas instâncias do EC2
executadas com o Auto Scaling pode ser difícil no caso de frotas de grade porte
ou de escalabilidade elástica. Para simplificar o processo, você pode usar
funções no IAM, de modo que todas as novas instâncias executadas com uma
função obtenham credenciais automaticamente. Quando você executar uma
instância do EC2 com uma função do IAM, ela receberá credenciais temporárias
de segurança da AWS com permissões especificadas pela função e
disponibilizadas para seu aplicativo por meio do serviço de metadados de
instâncias do Amazon EC2. O serviço de metadados disponibilizará novas
credenciais temporárias de segurança antes da expiração das atuais,
possibilitando que sempre haja disponibilidade de novas credenciais na
instância. Além disso, as credenciais temporárias de segurança são
automaticamente mudadas várias vezes por dia, aumentando a segurança. Você
pode controlar ainda mais o acesso ao Auto Scaling criando usuários para sua
conta da AWS com o AWS IAM e definindo as APIs do Auto Scaling que eles
terão permissão para chamar. Você encontrará mais informações sobre o uso
de funções na execução de instâncias no Guia do usuário do Amazon EC2,
no site da AWS.
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Serviços de rede
A Amazon Web Services oferece diversos serviços de rede que lhe permitem
criar e definir uma rede isolada logicamente, estabelecer uma conexão de rede
privada com a nuvem da AWS, utilizar um serviço de DNS extremamente
disponível e escalonável e entregar conteúdo a seus usuários finais com baixa
latência e altas taxas de transferência por meio de um serviço online de entrega
de conteúdo.
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Segurança do Amazon Elastic Load Balancing

O Amazon Elastic Load Balancing é usado para gerenciar o tráfego de frotas de
instâncias do Amazon EC2, distribuindo-o entre as instâncias de todas as zonas
de disponibilidade de uma região. Além de todas as vantagens de um load
balancer local, o Elastic Load Balancing tem vários benefícios de segurança:

v
i
h



Assume as tarefas de criptografia e descriptografia das instâncias do
Amazon EC2 e as gerencia centralmente no load balancer



Propicia aos clientes um único ponto de contato, podendo servir também
como primeira linha de defesa contra ataques à rede



Quando usado em uma Amazon VPC, permite a criação e o
gerenciamento de security groups associados ao Elastic Load Balancing
para fornecer opções adicionais de rede e de segurança



Aceita criptografia de tráfego de ponta a ponta usando TLS
(anteriormente SSL) nas redes que usam conexões com HTTP seguro
(HTTPS). Quando é adotado TLS, o certificado do servidor de TLS usado
para encerrar as conexões do cliente pode ser gerenciado centralmente
no load balancer, em vez de individualmente em cada instância.
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O uso de HTTPS/TLS requer uma chave secreta de longo prazo para gerar uma
chave de sessão de curto prazo a ser usada entre o servidor e o navegador para
criar a mensagem cifrada (criptografada). O Amazon Elastic Load Balancing
configura o load balancer com um pacote de criptografia predefinido, usado
para negociação de TLS quando é estabelecida uma conexão entre um cliente
e o load balancer. O pacote de criptografia predefinido é compatível com uma
ampla gama de clientes e usa algoritmos criptográficos fortes. Entretanto,
é possível que alguns usuários só permitam aos clientes cifras e protocolos
específicos (como PCI, SOX etc.) para garantir que os padrões sejam cumpridos.
Nesses casos, o Amazon Elastic Load Balancing oferece opções de seleção de
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diferentes configurações para cifras e protocolos TLS. Dependendo de seus
requisitos específicos, você pode decidir habilitar ou desabilitar as cifras.
Para garantir o uso de pacotes de criptografia mais nova e forte ao estabelecer
uma conexão segura, você pode configurar o load balancer para ter a última
palavra na seleção do pacote de criptografia durante a negociação entre o cliente
e o servidor. Quando a opção Preferência ditada pelo servidor é selecionada, o
load balancer seleciona o pacote de criptografia com base na prioridade que os
pacotes têm para o servidor, e não para o cliente. Isso permite que você tenha
maior controle sobre o nível da segurança adotada pelos clientes para conectarse ao load balancer.
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Para ainda maior privacidade na comunicação, o Amazon Elastic Load Balancer
possibilita o uso de Perfect Forward Secrecy (PFS, Sigilo de encaminhamento
perfeito), que usa chaves de sessão efêmeras e não armazenáveis. Isso evita a
decodificação de dados capturados, mesmo se a própria chave secreta de longo
prazo for comprometida.
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O Amazon Elastic Load Balancing permite-lhe identificar o endereço IP do
cliente de origem que se conectar a seus servidores, independentemente de você
usar load balancing com HTTPS ou TCP. Geralmente, os dados de conexão do
cliente, como endereço IP e porta, se perdem quando as solicitações são
retransmitidas por meio de um load balancer. Isso ocorre porque o load
balancer envia solicitações ao servidor em nome do cliente, o que o faz
aparentar ser o cliente solicitante. Vale a pena ter o endereço IP do cliente de
origem quando são necessárias mais informações sobre os visitantes dos
aplicativos, a fim de coletar estatísticas de conexão, analisar logs de tráfego e
gerenciar listas de endereços IP aceitos.
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Os logs de acesso do Amazon Elastic Load Balancing contêm informações sobre
cada solicitação de HTTP e TCP processada pelo load balancer. Entre elas,
incluem-se dados como: endereço IP e porta do cliente solicitante, endereço IP
back-end da instância que processou a solicitação, tamanho da solicitação e da
resposta, e transcrição da linha solicitação do cliente (por exemplo, GET
://www.exemplo.com: /HTTP/ 80/HTTP/1.1). Todas as solicitações enviadas ao
load balancer são registradas em log, inclusive as que não chegarem a instâncias
back-end.
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Segurança da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Normalmente, a cada instância do Amazon EC2 executada é atribuído
aleatoriamente um endereço IP público no espaço de endereçamento do
Amazon EC2. A Amazon VPC lhe permite isolar uma parte da nuvem da AWS
e executar instâncias do Amazon EC2 com endereços privados (RFC 1918)
no intervalo de sua escolha (por exemplo, 10.0.0.0/16). Você pode definir
sub-redes em sua VPC, agrupando instâncias de tipos semelhantes com base
no intervalo de endereços IP, e configurar direcionamento e segurança para
controlar o fluxo do tráfego de entrada e saída das instâncias e sub-redes.
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A AWS oferece diversas opções de modelos de arquitetura de VPC, com
configurações de níveis variáveis de acesso público:


VPC com apenas uma sub-rede pública. Suas instâncias são executadas
em uma parte privada, isolada, da nuvem da AWS com acesso direto à
Internet. Os grupos de segurança e as ACLs da rede podem ser usados
para controle rigoroso do tráfego de entrada e saída da rede para suas
instâncias.



VPC com sub-redes públicas e privadas. Além de uma sub-rede pública,
esta configuração contém uma sub-rede privada cujas instâncias não são
endereçáveis pela Internet. As instâncias da sub-rede privada podem
estabelecer conexões de saída com a Internet por meio da sub-rede
pública usando Network Address Translation (NAT, Conversão de
endereço de rede).
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VPC com sub-redes públicas e privadas, e acesso ao hardware da VPN.
Esta configuração adiciona uma conexão VPN IPsec entre sua Amazon
VPC e seu datacenter, estendendo-o efetivamente à nuvem e propiciando
também às instâncias da sub-rede pública de sua VPC acesso direto à
Internet. É uma configuração em que os clientes adicionam um
dispositivo VPN ao seu datacenter corporativo.



VPC com sub-rede privada apenas e acesso ao hardware da VPN. Suas
instâncias são executadas em uma parte privada, isolada, da nuvem da
AWS com uma sub-rede privada cujas instâncias não são endereçáveis
pela Internet. Você pode conectar essa sub-rede ao seu datacenter
corporativo por meio de um túnel VPN IPsec.
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Além disso, pode conectar duas VPCs usando um endereço IP privado, o que
permite que as instâncias dessas VPCs se comuniquem como se estivessem na
mesma rede. É possível criar uma conexão de emparelhamento entre suas
próprias VPCs ou com uma VPC de outra conta da AWS que esteja na mesma
região.
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Entre os recursos de segurança da Amazon VPC incluem-se grupos de
segurança, ACLs de rede, tabelas de roteamento e gateways externos. Cada um
desses itens é complementar ao fornecer uma rede isolada e segura, que pode
ser estendida por meio da habilitação seletiva do acesso direto à Internet ou
conectividade privada para outra rede. As instâncias do Amazon EC2
executadas em uma Amazon VPC herdam todos os benefícios descritos abaixo
relacionados à proteção contra detecção de pacotes e ao sistema operacional
convidado.
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Porém você precisa criar security groups específicos para sua Amazon VPC, pois
nenhum dos security groups criados para o Amazon EC2 funciona com ela.
Além disso, os security groups da Amazon VPC têm recursos adicionais que os
do Amazon EC2 não têm, como a capacidade de alterar o grupo de segurança
depois que a instância entra em execução e de especificar qualquer protocolo
que tenha um número padrão (ao contrário de só TCP, UDP ou ICMP).
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Cada Amazon VPC é uma rede distinta, isolada, na nuvem; o tráfego de rede que
se processa em cada uma é isolado do de todas as demais VPCs. No momento da
criação, você seleciona um intervalo de endereços IP para cada Amazon VPC.
Você pode criar e associar um gateway de Internet, um gateway privado virtual
ou ambos para estabelecer conectividade externa, dependendo dos controles
abaixo.
Acesso à API: As chamadas para criar e excluir Amazon VPCs, alterar
roteamento, grupo de segurança e parâmetros de rede ACL, e também para
executar outras funções são assinadas por sua chave de acesso secreta da
Amazon, que tanto pode ser a chave de acesso secreta da conta da AWS quanto
a chave de acesso secreta de um usuário criado com o AWS IAM. Sem sua chave
de acesso secreta, não é possível fazer chamadas de API da Amazon VPC em seu
nome. Além disso, as chamadas de API podem ser criptografadas com SSL para
manter a confidencialidade. A Amazon sempre recomenda o uso de endpoints
de API protegidos por SSL. O AWS IAM também permite que um cliente possa
controlar quais APIs um usuário recém-criado terá permissão para chamar.
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Sub-redes e tabelas de rotas: Você cria uma ou mais sub-redes dentro de
cada Amazon VPC; cada instância iniciada na Amazon VPC é conectada a uma
sub-rede. Tradicionais ataques contra a segurança de camada 2, incluindo
falsificação de MAC e falsificação ARP, são bloqueados.
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Cada sub-rede de uma Amazon VPC está associada a uma tabela de roteamento,
e todo o tráfego de rede que sai das sub-redes é processado pela tabela de
roteamento para determinar o destino.
Firewall (grupos de segurança): Como o Amazon EC2, a Amazon VPC oferece
suporte a uma solução de firewall completa para ativar a filtragem de tráfego de
entrada e saída de uma instância. O grupo padrão permite a comunicação de
entrada de outros membros do mesmo grupo e comunicação de saída para
qualquer destino. O tráfego pode ser restrito por qualquer protocolo IP, pela
porta de serviço, bem como pelo endereço IP de origem/destino (bloco de IP
ou roteamento sem classe entre domínios (CIDR) individual).
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Não sendo controlado por meio do sistema operacional convidado, o firewall só
pode ser modificado chamando as APIs da Amazon VPC. A AWS pode conceder
acesso granular a diferentes funções administrativas das instâncias e do
firewall, permitindo-lhe, portanto, implementar segurança adicional através da
separação de tarefas. O nível de segurança propiciado pelo firewall depende das
portas que você abrir e da duração e finalidade dessa abertura. O gerenciamento
de tráfego bem informado e um projeto de segurança ainda são necessários para
cada instância. Quando os firewalls se baseiam no host, a AWS recomenda
ainda a aplicação de filtros adicionais por instância, como tabelas de IP ou o
firewall do Windows.
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Figura 4: Arquitetura de rede da Amazon VPC
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Listas de controle de acesso à rede: Para adicionar mais uma layer de
segurança à Amazon VPC, você pode configurar ACLs de rede. Estas são filtros
de tráfego sem rastreamento que se aplicam a todo o tráfego de entrada ou de
saída de uma sub-rede da VPC. Essas ACLs podem conter regras ordenadas para
permitir ou negar o tráfego com base em protocolo de IP, pela porta de serviço,
bem como pelo endereço IP de origem/destino.
Como grupos de segurança, as redes ACLs são gerenciadas por meio de APIs
da Amazon VPC, adicionando uma camada de proteção extra e habilitando esta
segurança extra através da separação de funções. O diagrama abaixo mostra de
que maneira os controles de segurança citados acima se inter-relacionam para
habilitar topologias de rede flexível, proporcionando o controle total sobre os
fluxos de tráfego de rede.
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Figura 5: Topologias flexíveis de redes
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Virtual Private Gateway: O gateway privado virtual permite conectividade
privada entre a Amazon VPC e outra rede. O tráfego de rede dentro de cada
gateway privado virtual é isolado do tráfego de rede dentro de todos os demais
gateways privados virtuais. Você pode estabelecer conexões VPN com o gateway
privado virtual a partir de dispositivos locais de gateway. Cada conexão é
protegida por uma chave pré-compartilhada em conjunto com o endereço IP
do dispositivo de gateway do cliente.
Gateway da Internet: O gateway da Internet pode ser associado a uma Amazon
VPC para possibilitar conectividade direta com o Amazon S3, outros serviços
AWS e a Internet. Cada instância que deseja esse acesso deve ter um IP elástico
associado a ela ou rotear o tráfego por meio de uma instância NAT. Além disso,
as rotas de rede estão configuradas (veja acima) para direcionar o tráfego para
o gateway da Internet. A AWS fornece AMIs de NAT de referência que podem
ser estendidas para efetuar o registro da rede, inspeção profunda de pacotes,
filtragem de layers de aplicativos ou outros controles de segurança.
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Esse acesso só pode ser modificado através da chamada de APIs da Amazon
VPC. A AWS pode conceder acesso granular a diferentes funções
administrativas das instâncias e ao gateway da Internet, permitindo-lhe,
portanto, implementar segurança adicional através da separação de tarefas.
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Instâncias dedicadas: Dentro de uma VPC, você pode iniciar as instâncias
do Amazon EC2 que são fisicamente isoladas em nível de hardware de host
(ou seja, elas serão executadas em um hardware dedicado). É possível criar
uma Amazon VPC com locação "dedicada", para que todas as instâncias
executadas nessa VPC utilizem o recurso. Opcionalmente, você pode criar
uma Amazon VPC com locação "padrão", mas especificar locação dedicada
para determinadas instâncias executadas nela.
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Elastic Network Interfaces: Cada instância do Amazon EC2 tem uma interface
de rede padrão que ganha um endereço IP privado na rede da sua Amazon VPC.
Você pode criar uma interface de rede adicional, chamada de elastic network
interface (ENI, Interface elástica de rede), e associá-la a qualquer instância
do Amazon EC2 de sua Amazon VPC, observado o limite de duas interfaces de
rede por instância. Vale a pena associar mais de uma interface de rede a uma
instância quando você desejar criar uma rede de gerenciamento, usar
dispositivos de segurança e de rede em sua Amazon VPC ou criar instâncias
conectadas a duas redes com cargas de trabalho/funções em sub-redes distintas.
Os atributos de uma ENI, inclusive o endereço IP privado, os IPs elásticos e o
endereço MAC, a acompanham quando ela é associada ou desassociada a uma
instância e reassociada a outra instância. Você encontrará mais informações
sobre a Amazon VPC no site da AWS: http://aws.amazon.com/vpc/.
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Controle adicional de acesso à rede com a EC2-VPC
Se você executar instâncias em uma região em que não possuía instâncias antes
de a AWS ter lançado o novo recurso EC2-VPC (também chamado de VPC
padrão), todas as instâncias serão automaticamente provisionadas em uma VPC
padrão pronta para usar. Você tem a opção de criar VPCs adicionais ou VPCs
para instâncias de regiões em que já possuía instâncias antes do lançamento
da EC2-VPC.
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Se depois criar uma VPC usando o processo normal, você especifica um bloco
CIDR, cria sub-redes, define o roteamento e a segurança dessas sub-redes e
provisiona um gateway de Internet ou instância NAT se quiser que uma de suas
sub-redes acesse a Internet. Quando você executa instâncias do EC2 em uma
EC2-VPC, a maior parte do trabalho é feita automaticamente.
Quando você executa uma instância em uma VPC padrão usando a EC2-VPC,
nós realizamos as seguintes etapas para configurá-la para você:


Criar uma sub-rede padrão em cada zona de disponibilidade



Criar um gateway de Internet e conectá-lo à sua VPC padrão



Criar uma tabela de rota principal para sua VPC padrão com uma regra
que envia ao gateway da Internet todo o tráfego destinado à Internet
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Criar um grupo de segurança padrão e associá-lo à sua VPC padrão



Criar uma lista de controle de acesso de rede padrão e associá-la à sua
VPC padrão



Associar o conjunto padrão de opções de DHCP de sua conta da AWS
à sua VPC padrão

Além de a VPC padrão ter seu intervalo de IP privado, as instâncias do EC2
executadas em uma VPC padrão também recebem um IP público.
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A tabela a seguir resume as diferenças entre as instâncias executadas no EC2Classic, as instâncias executadas em uma VPC padrão e as instâncias executadas
em uma VPC que não seja padrão.
Característica
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EC2-Classic
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EC2-VPC (VPC
padrão)

VPC comum

Endereço IP, por
padrão, a menos
que haja
especificação em
contrário durante
a execução.

A menos que haja
especificação em
contrário durante
a execução.

Endereço IP
privado

A instância recebe
um endereço IP
privado do intervalo
do EC2-Classic toda
vez que é iniciada.

A instância recebe
um endereço IP
privado estático
do intervalo de
endereços de sua
VPC padrão.

A instância recebe
um endereço IP
privado estático
do intervalo de
endereços de
sua VPC.

Vários
endereços IP
privados

Nós selecionamos
um único endereço
IP para a instância.
Não há suporte a
mais de um
endereço IP privado.

Você pode atribuir à
instância vários
endereços IP
privados.

Você pode atribuir à
instância vários
endereços IP
privados.

Endereços elastic
IP (EIPs)

O EIP é
desassociado da
instância quando
você a interrompe.

O EIP permanece
associado à
instância quando
você a interrompe.

O EIP permanece
associado à
instância quando
você a interrompe.

Nomes de
hosts DNS

Por padrão, os
nomes de hosts
DNS estão ativados.

Por padrão, os
nomes de hosts
DNS estão ativados.

Por padrão, os
nomes de hosts
DNS estão
desativados.
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Característica

EC2-Classic

EC2-VPC (VPC
padrão)

VPC comum

Grupo de
segurança

Um grupo de
segurança pode
consultar security
groups que
pertencem a outras
contas da AWS.

Um grupo de
segurança só pode
consultar security
groups de sua VPC.

Um grupo de
segurança só pode
consultar security
groups de sua VPC.

Associação a
grupos de
segurança

É necessário
encerrar a instância
para alterar seu
grupo de segurança.

É possível alterar o
grupo de segurança
de uma instância em
execução.

É possível alterar o
grupo de segurança
de uma instância em
execução.

Regras de grupos
de segurança

Só é possível
adicionar regras
para o tráfego de
entrada.

É possível adicionar
regras para o tráfego
de entrada e de
saída.

É possível adicionar
regras para o tráfego
de entrada e de
saída.

Locação

A instância é
executada em
hardware
compartilhado; não é
possível executar
uma instância em
hardware de um
único locatário.

A instância pode ser
executada em
hardware
compartilhado ou em
hardware de um
único locatário.

A instância pode ser
executada em
hardware
compartilhado ou em
hardware de um
único locatário.
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Nota: Os grupos de segurança das instâncias do EC2-Classic são
ligeiramente diferentes dos grupos de segurança das instâncias do EC2VPC. Por exemplo, no EC2-Classic só é possível adicionar regras para o
tráfego de entrada, mas no EC2-VPC é possível adicionar regras para o
tráfego de entrada e de saída. No EC2-Classic, não é possível alterar os
security groups atribuídos a uma instância após sua execução, mas no
EC2-VPC, sim. Além disso, não é possível usar os security groups criados
para instâncias do EC2-Classic com instâncias da VPC. É necessário criar
security groups específicos para as instâncias da VPC. As regras criadas
para o grupo de segurança de uma VPC não podem fazer referência a um
grupo de segurança do EC2-Classic e vice-versa.
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Segurança do Amazon Route 53
O Amazon Route 53 é um serviço extremamente disponível e escalonável do
Domain Name System (DNS, Sistema de nomes de domínios) que responde
a consultas DNS convertendo nomes de domínio em endereços IP e, assim,
permitindo que haja comunicação entre computadores. O Route 53 pode ser
usado para conectar as solicitações dos usuários à infraestrutura interna da
AWS, como as instâncias do Amazon EC2 e os buckets do Amazon S3, ou à
infraestrutura externa à AWS.

d
e

O Amazon Route 53 lhe permite gerenciar os endereços IP (registros) listados
para seus nomes de domínio, além de responder às solicitações (consultas)
de conversão de nomes de domínio em seus respectivos endereços IP.
As consultas ao seu domínio são direcionadas automaticamente por anycast
para um servidor DNS próximo, a fim de propiciar a mais baixa latência
possível. Route 53
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O lhe permite gerenciar o tráfego globalmente por meio de diversos tipos de
roteamento, como Latency Based Routing (LBR, Roteamento baseado em
latência), Geo DNS e Weighted Round Robin (WRR, Programador de rodízio
ponderado), os quais podem ser aliados ao failover do DNS para viabilizar
diversas arquiteturas de baixa latência e alta tolerância a falhas. Os algoritmos
de failover implementados pelo Amazon Route 53 destinam-se não apenas a
direcionar o tráfego para endpoints saudáveis, como a diminuir o risco de
desastres por erros de configuração de verificações de saúde e aplicativos,
sobrecarga de endpoints e falhas de partição.
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O Route 53 também oferece registro de nome de domínio. Você pode comprar e
gerenciar nomes de domínio como exemplo.com que o Route 53 configurará
automaticamente as definições padrão de DNS para seus domínios. Você pode
comprar, gerenciar e transferir (interna e externamente) os domínios de uma
grande variedade de top-level domains (TLDs - domínios de nível superior)
genéricos e específicos do país. No processo de registro, você tem a opção de
permitir proteção de privacidade para seu domínio. Essa opção ocultará a maior
parte das suas informações pessoais no banco de dados público Whois para
restringir o descarte e o spam.
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O Amazon Route 53 foi criado usando a infraestrutura altamente disponível
e confiável da AWS. A natureza distribuída dos servidores DNS da AWS
contribui para garantir a consistência da capacidade de direcionamento
dos usuários finais para o seu aplicativo. O Route 53 também ajuda a manter
a disponibilidade de seu site através de recursos como verificações de saúde e
failover de DNS. É fácil configurar o Route 53 para verificar regularmente a
saúde de seu site (mesmo que ele seja seguro e só esteja disponível via SSL) e
alternar para um site de backup se seu site primário não estiver respondendo.
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Como todos os serviços da AWS, o Amazon Route 53 exige a autenticação de
todas as solicitações feitas à sua API de controle para que somente os usuários
autenticados possam acessá-lo e gerenciá-lo. As solicitações de API são
assinadas com uma assinatura HMAC-SHA1 ou HMAC-SHA256 criada a partir
da solicitação e da chave de acesso secreta da AWS do usuário. Além disso, a
API de controle do Amazon Route 53 só é acessível por meio de endpoints
criptografados com SSL. Ela aceita direcionamento através de IPv4 e IPv6.
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Você pode controlar o acesso às funções de gerenciamento de DNS do Amazon
Route 53 criando usuários para a sua conta da AWS com o AWS IAM e
definindo quais operações do Route 53 esses usuários têm permissão de
executar.
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Segurança do Amazon CloudFront

O Amazon CloudFront facilita a distribuição de conteúdo para usuários finais,
com baixa latência e altas velocidades de transferência de dados. Ele faz a
entrega de conteúdo dinâmico, estático e em streaming por meio de uma rede
global de pontos de presença. As solicitações de objetos de clientes são
direcionadas automaticamente para o ponto de presença mais próximo,
permitindo que o conteúdo seja distribuído com o melhor desempenho possível.
O Amazon CloudFront é otimizado para operação com outros serviços da AWS,
como Amazon S3, Amazon EC2, Amazon Elastic Load Balancing e Amazon
Route 53. Além disso, ele funciona perfeitamente com qualquer servidor de
origem que armazene as versões originais e definitivas de seus arquivos, mesmo
que não seja da AWS.
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O Amazon CloudFront exige que todas as solicitações feitas à sua API de
controle sejam autenticadas, para que somente os usuários autorizados possam
criar, modificar ou excluir suas próprias distribuições do Amazon CloudFront.
As solicitações são assinadas com uma assinatura de HMAC-SHA1 criada a
partir da solicitação e da chave privada do usuário. Além disso, a API de
controle do Amazon CloudFront só é acessível por meio de endpoints
habilitados com SSL.
Não há nenhuma garantia de durabilidade dos dados mantidos em pontos de
presença do Amazon CloudFront. Ao longo do tempo, o serviço poderá remover
os objetos de locais periféricos se esses objetos não forem solicitados com
frequência. A durabilidade é fornecida pelo Amazon S3, que funciona como o
servidor de origem para o Amazon CloudFront armazenando as cópias originais
e definitivas de objetos entregues pelo Amazon CloudFront.
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Se deseja controlar quem pode baixar o conteúdo do Amazon CloudFront, você
pode habilitar o recurso de conteúdo particular do serviço. Esse recurso tem
dois componentes: o primeiro controla como o conteúdo é entregue do ponto de
presença do Amazon CloudFront aos usuários da Internet; o segundo controla
como os pontos de presença do Amazon CloudFront acessam objetos no
Amazon S3. O CloudFront também oferece suporte ao Geo Restriction, que
restringe o acesso ao conteúdo com base na localização geográfica dos usuários.
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Para controlar o acesso às copias originais de seus objetos no Amazon S3, o
Amazon CloudFront permite criar uma ou mais “Identidades de acesso de
origem” e associá-las às suas distribuições. Quando uma identidade de acesso
de origem é associada a uma distribuição do Amazon CloudFront, a distribuição
usa essa identidade para recuperar objetos do Amazon S3. Então você poderá
usar o recurso ACL do Amazon S3, que limita o acesso à identidade de acesso de
origem para que a cópia original do objeto não possa ser lida de publicamente.
Para controlar quem pode fazer download de objetos de pontos de presença do
Amazon CloudFront, o serviço usa um sistema de verificação de URL assinada.
Para utilizá-lo, primeiro você deve criar um par de chaves públicas/privadas e
carregar a chave pública em sua conta através do AWS Management Console.
Em segundo lugar, você configura a sua distribuição do Amazon CloudFront
para indicar quais contas serão autorizadas a assinar as solicitações, você pode
indicar até cinco contas da AWS em que confia para assinar as solicitações.
Em terceiro lugar, à medida que recebe solicitações você cria documentos de
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políticas que indicam as condições sob as quais você deseja que o Amazon
CloudFront ofereça o seu conteúdo. Estes documentos de políticas podem
especificar o nome do objeto que é solicitado, a data e hora do pedido, o IP de
origem (ou intervalo CIDR) do cliente que fez a solicitação. Em seguida, calcule
o hash SHA1 do seu documento de política e assine-o com sua chave privada.
Por fim, inclua o documento de política codificado e a assinatura como
parâmetros da sequência de caracteres de consulta quando fizer referência a
seus objetos. Quando o Amazon CloudFront receber uma solicitação, ele irá
decodificar a assinatura usando a sua chave pública. O Amazon CloudFront
atenderá apenas às solicitações que possuírem o documento de política válido
e a assinatura correspondente.
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Nota: O conteúdo privado é um recurso opcional que deve ser habilitado ao
configurar a sua distribuição do CloudFront. O conteúdo entregue sem a
habilitação desse recurso poderá ser lido publicamente.
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O Amazon CloudFront dispõe da opção de transferência de conteúdo por meio
de uma conexão codificada (HTTPS). Por padrão, ele aceita solicitações tanto
por meio do protocolo HTTP quanto do protocolo HTTPS. Mas, se preferir,
você também pode configurar o CloudFront para exigir HTTPS em todas as
solicitações ou definir o CloudFront para redirecionar as solicitações HTTP para
HTTPS. E pode até configurar as distribuições do CloudFront para permitir
HTTP para alguns objetos, mas exigir HTTPS para outros.
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Figura 6: Transmissão criptografada do Amazon CloudFront
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Você pode configurar uma ou mais origens do CloudFront para exigir que ele
busque objetos em sua origem usando o protocolo utilizado pelo usuário para
solicitá-los. Por exemplo, quando você adota essa configuração e o usuário usa
HTTPS para solicitar um objeto ao CloudFront, este também usa HTTPS para
encaminhar a solicitação à sua origem.
O Amazon CloudFront usa o protocolo SSLv3 ou TLSv1 e vários pacotes de
criptografia, entre os quais o protocolo Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral
(ECDHE, Diffie-Hellman efêmero com curvas elípticas), nas conexões tanto
com os usuários quanto com a origem. O ECDHE permite que clientes SSL/TLS
ofereçam Perfect Forward Secrecy, que usa chaves de sessão efêmeras e não
armazenadas em lugar algum. Isso evita que terceiros não autorizados
decodifiquem dados capturados, mesmo que a chave secreta de longo prazo
tenha sido comprometida.
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Nota: Se usar seu próprio servidor como origem e quiser HTTPS tanto entre os
usuários e o CloudFront quanto entre o CloudFront e sua origem, você deverá
instalar no servidor HTTP um certificado SSL válido, assinado por uma
certificado de terceiro como, por exemplo, VeriSign ou DigiCert.
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Por padrão, você pode entregar conteúdo aos usuários via HTTPS usando o
nome de domínio da sua distribuição do CloudFront nas URLs, como no
exemplo https://dxxxxx.cloudfront.net/image.jpg. Para entregar conteúdo via
HTTPS usando seu nome de domínio e seu certificado SSL próprios, você pode
usar o SSL personalizado com SNI ou o SSL personalizado com IP dedicado.
Com o SSL personalizado com Server Name Identification (SNI, Identificação
do nome do servidor), o CloudFront se baseia na extensão SNI do protocolo
TLS, com suporte na maioria dos navegadores da Web modernos. Porém alguns
usuários podem não conseguir acessar seu conteúdo porque alguns dos
navegadores mais antigos não oferecem suporte a SNI. (Para obter a lista de
navegadores suportados, acesse http://aws.amazon.com/pt/cloudfront/faqs/.)
No caso do SSL personalizado com IP dedicado, o CloudFront dedica endereços
IP a seu certificado SSL em cada ponto de presença para poder associar as
solicitações recebidas ao certificado SSL apropriado.
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Os logs de acesso do Amazon CloudFront contêm um vasto conjunto de
informações sobre as solicitações de conteúdo, inclusive o objeto solicitado,
a data e hora do pedido, o ponto de presença que atendeu à solicitação,
o endereço IP do cliente, o indicador e o agente do usuário. Para habilitar
os logs de acesso, basta especificar o nome do bucket Amazon S3 no qual vai
armazená-los quando configurar sua distribuição do Amazon CloudFront.

Segurança do AWS Direct Connect
Com o AWS Direct Connect, você pode provisionar uma ligação direta entre sua
rede interna e uma região da AWS usando uma conexão dedicada de alta taxa de
transferência. Isso pode reduzir seus custos de rede, aumentar a taxa de
transferência e fornecer uma experiência de rede mais consistente. Com essa
conexão dedicada, você pode criar interfaces virtuais diretamente na nuvem da
AWS (por exemplo, com o Amazon EC2 e o Amazon S3) e na Amazon VPC.
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Com o Direct Connect, você pode ignorar os provedores de Internet no caminho
para sua rede. É possível procurar o espaço de rack dentro da unidade que está
armazenando o local do AWS Direct Connect e implantar o seu equipamento
próximo a ele. Uma vez implantado, será possível conectar esse equipamento
com o AWS Direct Connect usando uma conexão cruzada. Cada localização do
AWS Direct Connect permite conectividade com a região da AWS mais próxima
geograficamente, além de outras regiões dos EUA. Por exemplo, você pode
provisionar apenas uma conexão com qualquer localização do AWS Direct
Connect nos EUA e usá-la para acessar serviços públicos da AWS em todas as
regiões norte-americanas e na AWS GovCloud (EUA).
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Ao usar VLANs 802.1q padrão, a conexão dedicada pode ser particionada em
várias interfaces virtuais. Isso permite que você use a mesma conexão para
acessar recursos públicos, como os objetos armazenados no Amazon S3 usando
o espaço de endereço IP público e recursos privados, como instâncias do
Amazon EC2 em execução dentro de um Amazon VPC usando o espaço IP
privado, mantendo a separação de rede entre os ambientes públicos e privados.
O Amazon Direct Connect exige o uso do Border Gateway Protocol (BGP,
Protocolo de roteador de perímetro) com um Autonomous System Number
(ASN, Número de sistema autônomo). Para criar uma interface virtual, use
uma chave de criptografia MD5 para autorização de mensagens. O MD5 cria
um hash de chave usando sua chave secreta. Você pode definir que a AWS gere
automaticamente uma chave BGP MD5 ou usar a sua própria.
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Serviços de armazenamento
A Amazon Web Services disponibiliza armazenamento físico de dados de baixo
custo com alta durabilidade e disponibilidade. A AWS oferece opções de
armazenamento para backup, arquivamento e recuperação de desastres, assim
como armazenamento em blocos ou objetos.

Segurança do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
O Amazon Simple Storage Service (S3) permite-lhe armazenar e recuperar
dados quando quiser, em qualquer lugar da Web. O Amazon S3 armazena dados
como objetos dentro de buckets. Um objeto pode ser qualquer tipo de arquivo:
um arquivo de texto, uma foto, um vídeo etc. Quando você adiciona um arquivo
ao Amazon S3, você tem a opção de incluir os metadados com o arquivo e
definir permissões para controlar o acesso ao arquivo. Você pode controlar o
acesso para cada bucket (quem pode criar, excluir e listar objetos no bucket),
exibir logs de acesso para o bucket e seus objetos e escolher a região geográfica
onde o Amazon S3 armazenará o bucket e seu conteúdo.
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Acesso aos dados
Por padrão, o acesso aos dados armazenados no Amazon S3 é restringido:
apenas os proprietários de buckets e objetos têm acesso aos recursos do
Amazon S3 que criam (lembrando que o proprietário de um bucket/objeto é
o proprietário da conta da AWS, e não o usuário que criou o bucket/objeto).
Existem várias maneiras de controlar o acesso a buckets e objetos:
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Políticas do Identity and Access Management (IAM). O IAM permite
a organizações com muitos funcionários criar e gerenciar vários usuários
com uma única conta da AWS. As políticas do IAM são associadas aos
usuários de sua conta da AWS, permitindo o controle centralizado das
permissões para que eles possam acessar buckets ou objetos. Com elas,
você só pode conceder acesso às outras contas do AWS (e não a usuários
específicos) para acessar seus recursos do Amazon S3.



Listas de controle de acesso (ACLs). No Amazon S3, você pode usar
ACLs para conceder a grupos de usuários acesso para leitura ou gravação
de buckets ou objetos. Com elas, você só pode conceder aos usuários que
fazem parte de sua conta da AWS permissão para acessar seus recursos
no Amazon S3.
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Políticas de buckets. As políticas de buckets do Amazon S3 podem ser
usadas para adicionar ou negar permissões de acesso a alguns ou todos
os objetos de um bucket. Elas podem ser associadas a usuários, grupos
ou buckets do Amazon S3, permitindo o gerenciamento centralizado
de permissões. Com as políticas de buckets, você pode conceder aos
usuários que fazem parte de sua conta da AWS ou de outras contas da
AWS acesso a seus recursos no Amazon S3.

Tipo de controle de acesso

Controle no nível da conta
da AWS?

Controle no nível do usuário?

Políticas do IAM

Não

Sim

ACLs

Sim

Não

Políticas de buckets

Sim

Sim
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Você pode restringir ainda mais o acesso a recursos específicos com base em
certas condições. Por exemplo, é possível restringir o acesso com base na hora
da solicitação (condição de data), no fato de a solicitação ter sido enviada
usando SSL (condições boolianas), no endereço IP do solicitante (condição de
endereço IP) ou com base no aplicativo cliente do solicitante (condições de
sequência de caracteres). Para identificar essas condições, são usadas chaves de
políticas. Para obter mais informações sobre as chaves de políticas específicas
para cada ação disponíveis no Amazon S3, consulte o Amazon Simple Storage
Service Developer Guide.
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O Amazon S3 dá aos desenvolvedores a opção de usar autenticação de sequência
de caracteres de consulta, o que lhes permite compartilhar objetos do Amazon
S3 por meio de URLs válidas durante um período predefinido. Esse tipo de
autenticação é útil para dar ao HTTP ou ao navegador acesso a recursos que
normalmente exigiriam autenticação. A assinatura na sequência de caracteres
de consulta garante a segurança da solicitação.
Transferência de dados
Para obter o máximo de segurança, você pode fazer upload/download seguro
de dados no Amazon S3 por meio de endpoints criptografados por SSL.
Os endpoints criptografados podem ser acessados pela Internet e pelo
Amazon EC2, assegurando que os dados sejam transferidos de forma segura,
tanto dentro da AWS quanto de locais externos.
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Armazenamento de dados
O Amazon S3 oferece várias opções para proteger os dados em repouso. Se
preferir gerenciar sua própria criptografia, você pode usar uma biblioteca de
cliente de criptografia como o Amazon S3 Encryption Client para criptografar
seus dados antes do upload para o Amazon S3. Opcionalmente, você pode usar
a Server Side Encryption (SSE, Criptografia através do servidor) do Amazon S3
se preferir que ele gerencie o processo de criptografia. A depender de seus
requisitos, os dados serão criptografados com uma chave gerada pela AWS ou
fornecida por você mesmo. Com o Amazon S3 SSE, você pode criptografar
dados em upload simplesmente acrescentando um cabeçalho de solicitação
adicional ao gravar o objeto. A criptografia ocorre automaticamente quando os
dados são recuperados.
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Nota: Os metadados, que você pode incluir em seu objeto, não são
criptografados. Por isso, a AWS não recomenda a colocação de informações
confidenciais nos metadados do Amazon S3.

A SSE do Amazon S3 usa uma das mais fortes cifras de bloco disponíveis,
o Advanced Encryption Standard de 256 bits (AES-256). Com a SSE do
Amazon S3, cada objeto protegido é criptografado com uma chave exclusiva.
A própria chave de objeto é depois criptografada com uma chave mestra
alterada regularmente. A SSE do Amazon S3 propicia segurança extra ao
armazenar os dados criptografados e as chaves de criptografia em diferentes
hosts. Além disso, ela possibilita a imposição de requisitos de criptografia.
Por exemplo, você pode criar e aplicar políticas de buckets que exijam que
só possa haver upload de dados criptografados para seus buckets.
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Para armazenamento de longo prazo, use um serviço de arquivamento da AWS
chamado Glacier para arquivar automaticamente o conteúdo de seus buckets
do Amazon S3. Você pode definir que os dados sejam transferidos para o Glacier
a intervalos determinados criando no Amazon S3 regras de ciclo de vida que
descrevam os objetos que deseja arquivar no Glacier e quando isso deve ocorrer.
Como parte de sua estratégia de gerenciamento de dados, você também pode
especificar o tempo de espera do Amazon S3 para excluir os objetos que forem
colocados nele.
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Quando um objeto é excluído do Amazon S3, a remoção do mapeamento do
nome público para o objeto começa imediatamente e, em geral, é processada
no sistema distribuído dentro de alguns segundos. Após o mapeamento ser
removido, não há acesso remoto ao objeto excluído. A área de armazenamento
subjacente é, então, recuperada para utilização pelo sistema.
Durabilidade e confiabilidade de dados
O Amazon S3 é projetado para fornecer uma durabilidade de 99,999999999%
e uma disponibilidade de 99.99% de objetos durante um determinado ano.
Os objetos são armazenados de forma redundante em vários dispositivos em
diversas instalações em uma região do Amazon S3. Para ajudar a fornecer
durabilidade, as operações PUT e COPY do Amazon S3 armazenam de forma
síncrona os dados do cliente em várias instalações antes de retornar SUCCESS.
O Amazon S3 mantém a durabilidade dos objetos armazenados, detectando e
reparando rapidamente qualquer redundância perdida. O Amazon S3 também
verifica regularmente a integridade dos dados armazenados usando somas de
verificação. Se uma corrupção for detectada, ela será reparada usando dados
redundantes. Além disso, o Amazon S3 calcula somas de verificação de todo o
tráfego da rede para detectar corrupção de pacotes de dados durante o
armazenamento ou a recuperação dos dados.
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O Amazon S3 fornece mais proteção via versionamento. Você pode usar
controle de versão para preservar, recuperar e restaurar cada versão de todos os
objetos armazenados em um bucket do Amazon S3. Com o versionamento, você
pode se recuperar facilmente de ações não intencionais do usuário e de falhas da
aplicativos. Como padrão, as solicitações recuperarão a versão gravada mais
recente. As versões mais antigas de um objeto podem ser recuperadas
especificando-se uma versão na solicitação. É possível proteger ainda mais as
versões usando o recurso MFA Delete do versionamento do Amazon S3. Após a
habilitação do recurso para um bucket do Amazon S3, cada solicitação de
exclusão de versão deve incluir o código de seis dígitos e número de série do seu
dispositivo de autenticação multifator.
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Logs de acesso
Um bucket do Amazon S3 pode ser configurado para acessar o log do bucket e
os objetos que estão dentro dele. O log de acesso contém detalhes sobre cada
solicitação de acesso, incluindo o tipo de solicitação, o recurso solicitado, IP do
solicitante e a hora e data do pedido. Quando o registro é habilitado para um
bucket, as gravações de log são periodicamente agregadas em arquivos de log e
entregues para o bucket do Amazon S3 especificado.
Cross-Origin Resource Sharing (CORS, Compartilhamento de recursos
de origem cruzada)
Os clientes da AWS que usam o Amazon S3 para hospedar páginas estáticas da
Web ou armazenar objetos usados por outras páginas da Web podem carregar
conteúdo com segurança configurando um bucket do Amazon S3 para habilitar
explicitamente solicitações de origem cruzada. Os navegadores modernos usam
a política da mesma origem para impedir que o JavaScript e o HTML5 atendam
a solicitações de carregamento de conteúdo de outro site ou domínio para
garantir que nenhum conteúdo malicioso de fontes menos confiáveis seja
carregado (como ocorre durante os ataques de scripting entre sites). Com a
habilitação da política de compartilhamento de recursos de origem cruzada
(CORS), ativos como imagens e fontes da Web armazenados em um bucket do
Amazon S3 podem ser citados com segurança por páginas da Web, folhas de
estilo e aplicativos HTML5 externos.
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Segurança do AWS Glacier

d
e

Como o Amazon S3, o serviço do Amazon Glacier propicia armazenamento de
baixo custo, seguro e durável. Mas se o Amazon S3 se destina a recuperação
rápida, o Glacier é um serviço de armazenamento para dados que não são
acessados com frequência e podem ter tempos de recuperação de várias horas.
O Amazon Glacier armazena arquivos como arquivos mortos dentro de cofres.
Os arquivos mortos podem ter qualquer tipo de dados, como fotos, vídeos ou
documentos, e conter um ou vários arquivos. Você pode armazenar um número
ilimitado de arquivos mortos em um só cofre e criar até 1.000 cofres em cada
região. Cada arquivo morto pode conter até 40 TB de dados.
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Carga de dados
Para transferir dados para os cofres do Amazon Glacier, você pode fazer o
upload de um arquivo morto em uma única operação ou em uma operação
dividida em várias partes (multipart upload). No primeiro caso, você pode fazer
o upload de arquivos mortos de até 4 GB. Porém obterá melhores resultados
usando a API de multipart upload para carregar arquivos mortos de mais
de 100 MB. Com ela, você poderá fazer upload de arquivos mortos de até
40.000 GB. A chamada da API de multipart upload destina-se a aprimorar a
experiência de upload de arquivos mortos maiores; ela permite o upload das
partes independentemente, em qualquer ordem e em paralelo. Em caso de falha
de um multipart upload, você só precisa recarregar a parte que ficou faltando,
e não todo o arquivo morto.

d
e

Ao fazer upload de dados para o Glacier, você deve calcular e fornecer uma
árvore hash. O Glacier compara o hash com os dados para ajudar a garantir que
ele não tenha sido alterado na rota. A árvore hash é gerada pelo cálculo de um
hash para cada segmento de 1 MB dos dados e pela combinação dos hashes em
forma de árvore para representar segmentos adjacentes sempre crescentes dos
dados.
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Os clientes que precisarem fazer uploads muito grandes para o Amazon Glacier
têm a opção de usar o serviço do AWS Import/Export, em vez do recurso de
multipart upload, para transferir os dados. O AWS Import/Export facilita a
transferência de grandes volumes de dados para a AWS usando dispositivos
portáteis de armazenamento para transporte. Ignorando a Internet, a AWS
transfere os dados diretamente dos dispositivos de armazenamento usando a
rede interna de alta velocidade da Amazon.

Você também pode configurar o Amazon S3 para transferir dados para o
Glacier. Você pode criar regras de ciclo de vida no Amazon S3 que descrevam os
objetos que deseja arquivar no Glacier e quando isso deve ocorrer. Além disso,
você pode especificar o tempo de espera do Amazon S3 para excluir os objetos
que forem colocados nele.
Para obter ainda mais segurança, você pode fazer upload/download seguro
de dados no Amazon Glacier por meio de endpoints criptografados por SSL.
Os endpoints criptografados podem ser acessados pela Internet e pelo
Amazon EC2, assegurando que os dados sejam transferidos de forma segura,
tanto dentro da AWS quanto de locais externos.
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Recuperação de dados
Para recuperar arquivos mortos armazenados no Amazon Glacier, é necessário
iniciar uma tarefa de recuperação que geralmente é concluída dentro de 3 a
5 horas. Em seguida, você pode acessar os dados via solicitações HTTP GET.
Eles permanecerão disponíveis durante 24 horas.
Você pode recuperar todo um arquivo morto ou alguns arquivos de um arquivo
morto. Se quiser recuperar apenas um subconjunto de um arquivo morto, você
pode fazer uma solicitação de recuperação que especifique a faixa do arquivo
morto que contém os arquivos que lhe interessam ou iniciar várias solicitações
de recuperação, cada uma com a faixa for um ou mais arquivos. Além disso,
pode limitar o número de itens a recuperar no inventário do cofre filtrando um
arquivo morto por intervalo de datas de criação ou definindo um limite máximo
de itens. Qualquer que seja o método escolhido, quando recupera partes de um
arquivo morto, você pode usar o checksum fornecido para garantir a integridade
dos arquivos, contanto que o intervalo recuperado se alinhe com a árvore hash
do arquivo morto como um todo.
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Armazenamento de dados
O Amazon Glacier usa AES-256 para criptografar os dados automaticamente
e os armazena a longo prazo em uma forma imutável. O Amazon Glacier foi
projetado para fornecer durabilidade anual média de 99,999999999% para
um arquivo. Ele armazena cada arquivo morto em várias instalações e em
vários dispositivos. Ao contrário de sistemas tradicionais, que podem exigir
verificações demoradas de dados e reparo manual, o Glacier realiza verificações
regulares e sistemáticas de integridade de dados e foi desenvolvido para realizar
recuperações automaticamente.
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Acesso aos dados
Apenas sua conta pode acessar seus dados no Amazon Glacier. Para controlar
o acesso a seus dados no Amazon Glacier, você pode usar o AWS IAM para
especificar quais usuários de sua conta têm direito de operação em um
determinado cofre.
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Segurança do AWS Storage Gateway
O serviço AWS Storage Gateway conecta seus dispositivos locais de software ao
armazenamento em nuvem, oferecendo integração contínua e segura entre seu
ambiente de TI e a infraestrutura de armazenamento da AWS. Ele lhe permite
fazer upload seguro de dados para o serviço de armazenamento escalável,
confiável e seguro Amazon S3 da AWS, resultando em backup econômico e
rápida recuperação de desastres.
O AWS Storage Gateway faz backup remoto e transparente dos dados no
Amazon S3, na forma de snapshots do Amazon EBS. O Amazon S3 armazena de
forma redundante esses snapshots em vários dispositivos em múltiplas
instalações, detectando e reparando qualquer redundância perdida. Cada
snapshot constitui o backup de um ponto de recuperação específico no tempo,
que pode ser restaurado no local ou usado para instanciar novos volumes do
EBS. Os dados são armazenados na região que você especificar.
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O AWS Storage Gateway oferece três opções:


Volumes armazenados no Gateway (a nuvem é backup). Nesta
opção, seus dados de volume são armazenados localmente e enviados por
push ao Amazon S3, onde são criptografados e armazenados de forma
redundante para posterior disponibilização como snapshots do Elastic
Block Storage (EBS). Neste modelo, o armazenamento local é primário,
oferecendo acesso de baixa latência a todo o seu conjunto de dados,
e o armazenamento na nuvem é o backup.



Volumes armazenados em cache no gateway (a nuvem
é armazenamento primário). Nesta opção, seus dados de volume são
armazenados já criptografados no Amazon S3. Uma interface iSCSI os
torna visíveis na rede de sua empresa. Os dados recentemente acessados
são armazenados em cache no local para acesso de baixa latência. Neste
modelo, o armazenamento na nuvem é primário, mas você obtém acesso
de baixa latência ao conjunto de dados ativos por meio dos volumes
armazenados no cache local.
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A
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Gateway-Virtual Tape Library (VTL). Nesta opção, você pode configurar
no Storage Gateway uma VTL com até 10 unidades virtuais de fita por
gateway, 1 dispositivo de troca de mídia e até 1.500 cartuchos virtuais de
fita. As unidades virtuais de fita respondem ao conjunto de comandos
SCSI, de modo que seus aplicativos locais de backup (tanto de disco para
fita quanto de disco para disco e para fita) continuam funcionando sem
nenhuma modificação.

Qualquer que seja sua opção, os dados são transferidos de forma assíncrona
do seu hardware local de armazenamento para a AWS usando SSL. Os dados
são armazenados criptografados no Amazon S3 usando Advanced Encryption
Standard (AES) 256, um padrão de criptografia seguro de chave simétrica que
utiliza chaves de criptografia de 256 bits. O AWS Storage Gateway carrega
apenas os dados que foram alterados, minimizando a quantidade de dados
enviados pela Internet.
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O AWS Storage Gateway funciona como uma virtual machine (VM, máquina
virtual) que você implementa em um host do seu datacenter que execute o
VMware ESXi Hypervisor versão 4.1 ou 5, ou o Microsoft Hyper-V (o download
do software VMware é feito durante o processo de configuração). Você também
pode executá-lo no EC2 usando uma AMI de gateway. Durante o processo de
instalação e configuração, você pode criar até 12 volumes armazenados, 20
volumes guardados em cache ou 1.500 cartuchos de fitas virtuais por gateway.
Após a instalação, cada gateway fará o download das atualizações e patches e os
instalará e implementará automaticamente. Essa atividade ocorre durante uma
janela de manutenção que você pode definir para cada gateway.
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O protocolo iSCSI fornece suporte para a autenticação entre destinos e
iniciadores via CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol). O CHAP
fornece proteção contra ataques “man-in-the-middle” e de reprodução ao
verificar periodicamente se a identidade de um iniciador iSCSI está autenticada
para acessar um destino de volume de armazenamento. O CHAP deve ser
configurado tanto no console do AWS Storage Gateway quanto no software
do iniciador iSCSI usado para conexão com o destino.
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Após implantar a VM do AWS Storage Gateway, você deve ativar o gateway
usando o console do AWS Storage Gateway. O processo de ativação associa
seu gateway à sua conta da AWS. Após estabelecer essa conexão, você pode
gerenciar quase todos os aspectos do gateway por meio do console. No processo
de ativação, você especifica o endereço IP e o nome de seu gateway, define a
região da AWS na qual deseja que seus backups de snapshots sejam
armazenados e indica o fuso horário do gateway.

Segurança do AWS Import/Export

d
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O AWS Import/Export é um método simples e seguro de transferir fisicamente
grandes quantidades de dados para armazenamento no Amazon S3, no EBS ou
no Glacier. Este serviço geralmente é usado pelos clientes que têm mais de
100 GB de dados e/ou baixas velocidades de conexão para evitar taxas muito
baixas de transferência na Internet. Com o AWS Import/Export, você prepara
um dispositivo portátil de armazenamento e o envia para uma das instalações
seguras da AWS. Ignorando a Internet, a AWS transfere os dados diretamente
do dispositivo de armazenamento por meio da rede interna de alta velocidade
da Amazon. Também é igualmente possível exportar dados da AWS para um
dispositivo portátil de armazenamento.
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Como todos os demais serviços da AWS, o serviço do AWS Import/Export exige
que você identifique e autentique seu dispositivo de armazenamento com
segurança. Nesse caso, é preciso enviar à AWS uma solicitação de tarefa que
inclua seu bucket do Amazon S3, sua região no Amazon EBS, o ID da sua chave
de acesso da AWS e seu endereço para devolução. Você receberá da AWS um
identificador exclusivo para a tarefa, uma assinatura digital para autenticar seu
dispositivo e o endereço para o qual deve enviá-lo. No caso do Amazon S3,
coloque o arquivo de assinatura no diretório raiz do dispositivo. No caso do
Amazon EBS, cole o código de barras da assinatura no exterior do dispositivo.
O arquivo de assinatura só é usado para autenticação; ele não é enviado por
upload ao Amazon S3 nem ao EBS.

Nas transferências para o Amazon S3, especifique os buckets nos quais os dados
devem ser carregados e certifique-se de que a conta que fará o carregamento
tem sobre eles permissão de gravação. Além disso, especifique a lista de controle
de acesso que deve ser aplicada a cada objeto carregado no Amazon S3.
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Nas transferências para o EBS, especifique a região de destino da operação de
importação. Se a capacidade do dispositivo de armazenamento for inferior ou
igual ao volume máximo de 1 TB, seu conteúdo será carregado diretamente
em um snapshot do Amazon EBS. Se essa capacidade ultrapassar 1 TB, uma
imagem do dispositivo será armazenada no bucket de logs do S3 especificado.
Em seguida, com um software como o Logical Volume Manager, crie um RAID
de volumes do Amazon EBS e copie a imagem do S3 nesse novo volume.
Para aumentar a proteção, você pode criptografar os dados contidos no
dispositivo antes de enviá-lo à AWS. Para dados do Amazon S3, você poderá
usar um dispositivo de código PIN com criptografia de hardware ou o software
TrueCrypt para criptografar os dados antes de enviá-los para a AWS. Se os
dados forem para o EBS ou o Glacier, pode usar o método de criptografia que
quiser, inclusive um gerador de códigos PIN. A AWS fará a descriptografia dos
dados destinados ao Amazon S3 antes de importá-los usando o código PIN e/ou
a senha do TrueCrypt fornecidos por você no manifesto de importação. No caso
dos dados destinados ao Amazon EBS ou ao Amazon Glacier, a AWS usará seu
PIN para acessar um dispositivo gerador de códigos PIN, mas não fará a
descriptografia de dados criptografados com software para a importação.
A tabela a seguir resume suas opções de criptografia em cada tipo de tarefa
de importação/exportação.
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Importar para o Amazon S3
Origem




Arquivos do sistema de
arquivos de um
dispositivo
Criptografar os
dados com um
gerador de códigos
PIN e/ou TrueCrypt
antes de enviar o
dispositivo
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Objetos em um bucket já
existente do Amazon S3



A AWS
descriptografa os
dados antes de
executar a
importação

Resultado


Um objeto para cada arquivo



Antes do envio, a AWS
apaga o conteúdo do
dispositivo após cada
tarefa de importação
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Exportar do Amazon S3
Origem

Alvo

Resultado



Objetos de um ou mais
buckets do Amazon S3



Arquivos em seu dispositivo
de armazenamento



Fornecer à AWS um
código PIN e/ou senha
para uso na
criptografia de seus
dados



A AWS formata seu
dispositivo



A AWS copia seus dados
em um contêiner de
arquivos criptografados
do seu dispositivo



Um arquivo para cada objeto



A AWS criptografa
seus dados antes do
envio



Usar um gerador de códigos
PIN e/ou TrueCrypt para
descriptografar os arquivos
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Importar para o Amazon Glacier
Origem


Todo o dispositivo



Criptografar os dados
com o método de
criptografia que
preferir antes do envio

Alvo




Resultado

Um arquivo morto
em um cofre já
existente do Amazon
Glacier



A imagem do dispositivo é
armazenada como um único
arquivo morto

v
i
h


A AWS não descriptografa
seu dispositivo
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Antes do envio, a AWS
apaga o conteúdo do
dispositivo após cada
tarefa de importação

Importação para o Amazon EBS (capacidade do dispositivo < 1 TB)
Origem

Alvo



Todo o dispositivo



Um snapshot do Amazon EBS



Criptografar os dados
com o método de
criptografia que
preferir antes do envio



A AWS não descriptografa
seu dispositivo
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Resultado


A imagem do
dispositivo é
armazenada como um
único snapshot



Se o dispositivo tiver sido
criptografado, a imagem será
criptografada



Antes do envio, a AWS apaga
o conteúdo do dispositivo
após cada tarefa de
importação
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Importação para o Amazon EBS (capacidade do dispositivo > 1 TB)
Origem


Todo o dispositivo



Criptografar os
dados com o
método de
criptografia que
preferir antes do
envio

Alvo

Resultado



Vários objetos em um
bucket já existente do
Amazon S3



A AWS não descriptografa
seu dispositivo



A imagem do dispositivo é
dividida em séries de
snapshots de 1 TB
armazenadas como objetos
no bucket do Amazon S3
especificado no arquivo
manifesto



Se o dispositivo tiver sido
criptografado, a imagem será
criptografada



Antes do envio, a AWS
apaga o conteúdo do
dispositivo após cada
tarefa de importação
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Após a conclusão da importação, o AWS Import/Export apaga o conteúdo de
seu dispositivo de armazenamento para proteger os dados durante a devolução.
A AWS substitui todos os blocos graváveis do dispositivo de armazenamento
por zeros. Você precisará reparticionar e formatar o dispositivo após a limpeza.
Se a AWS não conseguir apagar os dados do dispositivo, sua destruição será
programada. Nossa equipe de suporte entrará em contato com você pelo
endereço de e-mail constante no arquivo manifesto enviado com o dispositivo.
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Para fazer a remessa internacional de um dispositivo, deve-se especificar a
opção de serviços aduaneiros e certos subcampos obrigatórios no arquivo
manifesto enviado à AWS. O AWS Import/Export usa esses valores para validar
a remessa de entrada e preparar a documentação de saída para a alfândega.
Duas dessas opções são: os dados contidos no dispositivo estão ou não
criptografados e a classificação do software de criptografia. Quando se enviam
dados criptografados para os EUA ou dos EUA, o software de criptografia deve
ser classificado como 5D992 conforme as United States Export Administration
Regulations.
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Segurança do Amazon Elastic File System
O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) disponibiliza um armazenamento
de arquivos simples e escalável para usar com instâncias do Amazon EC2 na
Nuvem AWS. Com o Amazon EFS, a capacidade de armazenamento é elástica,
aumentando e diminuindo automaticamente à medida que arquivos são
adicionados e removidos. Os sistemas de arquivos Amazon EFS são distribuídos
em um número irrestrito de servidores de armazenamento, possibilitando que
sistemas de arquivos cresçam de modo elástico, atingindo uma escala de
petabytes, além de permitir o acesso paralelo em grande escala das instâncias
do Amazon EC2 aos seus dados.
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Acesso aos dados
Com o Amazon EFS, é possível criar um sistema de arquivos, montar um
sistema de arquivos na instância do Amazon EC2 e então ler e gravar dados
de e para seu sistema de arquivos. Você pode montar um sistema de arquivos
do Amazon EFS nas instâncias EC2 em sua VPC, por meio dos protocolos do
sistema de arquivos em rede nas versões 4.0 e 4.1 (NFSv4).
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Para acessar seu sistema de arquivos do Amazon EFS em uma VPC, é possível
criar um ou mais alvos de montagem na VPC. Um alvo de montagem fornece
um endereço IP para um endpoint NFSv4. Então, você pode montar um sistema
de arquivos do Amazon EFS neste endpoint usando seu nome DNS, que
resolverá para o endereço IP do alvo de montagem do EFS na mesma zona de
disponibilidade que sua instância EC2.
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Você pode criar um alvo de montagem em cada zona de disponibilidade em uma
região. Se houver múltiplas sub-redes na zona de disponibilidade em sua VPC,
você cria um alvo de montagem em uma das sub-redes, e todas as instâncias
EC2 naquela zona compartilharão esse alvo de montagem. Você também pode
montar um sistema de arquivos do EFS em um host em um datacenter local
usando o AWS Direct Connect.
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Quando utiliza o Amazon EFS, especifique os grupos de segurança do
Amazon EC2 para as instâncias EC2 e os grupos de segurança para os alvos de
montagem EFS associados ao sistema de arquivos. Os grupos de segurança
atuam como um firewall, e as regras que você adiciona definem o fluxo de
tráfego. Você pode autorizar o acesso de entrada/saída em seu arquivo de
sistemas EFS, adicionando regras que permitem que a instância EC2 se conecte
ao sistema de arquivos do Amazon EFS via alvo de montagem por meio da porta
NFS.
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Depois de montar o sistema de arquivos via alvo de montagem, ele é utilizado
como qualquer outro sistema de arquivos compatível com POSIX. Arquivos e
diretórios em um sistema de arquivos do EFS dão suporte as permissões padrão
de leitura/gravação/execução no estilo Unix, baseadas na ID de usuário e de
grupo, confirmada pela montagem do cliente NFSv4.1. Para informações sobre
as permissões em nível de NFS e considerações relacionadas, consulte Network
File System (NFS)–Level Users, Groups, e as Permissões na documentação do
usuário.

v
i
h

Todos os sistemas de arquivos do Amazon EFS pertencem a uma conta da AWS.
Você pode usar as políticas do IAM para conceder permissões a outros usuários
para que eles possam realizar operações administrativas em seus sistemas de
arquivos, incluindo exclusão de um sistema de arquivos ou modificação de um
grupo de segurança de um alvo de montagem. Para obter mais informações
sobre permissões do EFS, consulte Overview of Managing Access Permissions to
Your Amazon EFS Resources.
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Durabilidade e confiabilidade de dados
O Amazon EFS foi criado para ser resiliente e altamente disponível. Todos os
dados e metadados são armazenados entre várias zonas de disponibilidade, e
todos os componentes são projetados para serem altamente disponíveis. O EFS
fornece forte consistência replicando dados sincronicamente entre as zonas de
disponibilidade, com semântica de leitura-após-gravação para a maioria das
operações de arquivos. O Amazon EFS incorpora somas de verificação para
todos os metadados e dados em todo o serviço. Usando um processo de
verificação de sistemas de arquivos (FSCK), o EFS valida continuamente a
integridade de metadados e dados de um sistema de arquivos.
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Tratamento de dados
O Amazon EFS foi projetado de modo que, ao excluir dados de um sistema
de arquivos, esses dados nunca serão oferecidos novamente. Se seus
procedimentos exigirem que todos os dados sejam eliminados através de
um método específico, como os detalhados no documento DoD 5220.22-M
(“Manual de operação do programa nacional de segurança industrial”) ou
NIST 800-88 (“Orientações para o tratamento de mídia”), recomendamos que
você conduza um procedimento de limpeza especializado antes de excluir o
sistema de arquivos.
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Serviços de banco de dados

A Amazon Web Services fornece inúmeras soluções de banco de dados para
desenvolvedores e empresas, desde serviços gerenciados de banco de dados
relacional e NoSQL até caching em memória como serviço e serviço de data
warehouse em escala de petabytes.
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Segurança do Amazon DynamoDB

O Amazon DynamoDB é um serviço de banco de dados NoSQL gerenciado
que propicia desempenho rápido e previsível com escalabilidade integrada.
Com ele, você pode transferir para a AWS os encargos administrativos de
operação e escalabilidade de bancos de dados distribuídos. Assim, não precisará
se preocupar com provisionamento, instalação e configuração de hardware,
replicação, correção de software nem escalabilidade de cluster.
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Você pode criar uma tabela de banco de dados que armazene e recupere
qualquer quantidade de dados e atenda a todos os níveis de tráfego solicitados.
O DynamoDB distribui automaticamente dados e tráfego da tabela por um
número suficiente de servidores, a fim de lidar com a capacidade de solicitação
especificada e com a quantidade de dados armazenados, sem perder a
consistência e a rapidez de desempenho. Todos os dados são armazenados em
discos de estado sólido (SSDs) e automaticamente replicados nas várias zonas
de disponibilidade de cada região, propiciando alta disponibilidade incorporada
e dados de grande durabilidade.
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Você pode configurar backups automáticos usando um modelo especial do AWS
Data Pipeline, criado só para copiar tabelas do DynamoDB. Você pode optar
por backups completos ou incrementais de uma tabela da mesma região ou de
regiões diferentes. Além disso, você pode usar a cópia destinada à recuperação
de desastres caso um erro no seu código danifique a tabela original, ou para
federar dados do DynamoDB nas regiões, de modo a oferecer suporte a um
aplicativo de várias regiões.
Para controlar quem pode usar a API e os recursos do DynamoDB, você
configura permissões no AWS IAM. Com o IAM, além de controlar o acesso
no nível dos recursos, você também pode controlar o acesso no nível do banco
de dados, criando permissões desse nível que permitam ou neguem o acesso a
itens (linhas) e atributos (colunas), conforme as necessidades de sua aplicação.
Essas permissões em nível de banco de dados são chamadas de controles
refinados de acesso e são criadas usando uma política do IAM que especifica
sob quais circunstâncias um usuário ou aplicativo pode acessar uma tabela do
DynamoDB. A política do IAM pode restringir o acesso a cada item de uma
tabela, aos atributos desses itens ou a ambas as coisas ao mesmo tempo.
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Se preferir, você pode usar federação de identidade na Web para controlar o
acesso dos usuários do aplicativo, que serão autenticados por meio de login na
Amazon, no Facebook ou no Google. A federação de identidade na Web elimina
a necessidade de criar usuários especificamente para o IAM: ela permite que os
usuários efetuem login em um provedor de identidade e obtenham credenciais
temporárias de segurança do AWS Security Token Service (AWS STS). O AWS
STS transmite credenciais temporárias da AWS ao aplicativo, permitindo que
ele acesse a tabela específica do DynamoDB .
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Para não ser rejeitada, além de permissões de banco de dados e de usuário, cada
solicitação ao serviço DynamoDB deve conter uma assinatura HMAC-SHA256
válida. Os SDKs da AWS assinam as solicitações automaticamente. Mas, se
quiser criar suas próprias as solicitações HTTP POST, você deve fornecer a
assinatura no cabeçalho de sua solicitação ao Amazon DynamoDB. Para calcular
a assinatura, você deve solicitar credenciais temporárias de segurança ao AWS
Security Token Service. Use-as para assinar suas solicitações no Amazon
DynamoDB.
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O Amazon DynamoDB pode ser acessado por meio de endpoints criptografados
com TSL/SSL.

Segurança do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
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O Amazon RDS permite-lhe criar rapidamente uma instância de banco de dados
relacional e escalonar com flexibilidade os recursos de computação associados
e a capacidade de armazenamento para atender à demanda dos aplicativos.
O Amazon RDS gerencia a instância de banco de dados em seu nome pela
realização de backups, manipulação de failover e manutenção do software
de banco de dados. Atualmente, o Amazon RDS está disponível para os
mecanismos de banco de dados do MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server
e PostgreSQL.
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O Amazon RDS tem vários recursos que aumentam a confiabilidade de bancos
de dados críticos para produção, inclusive security groups do banco de dados,
permissões, conexões SSL, backups automatizados, snapshots de bancos de
dados e implantações Multi-AZ. As instâncias de banco de dados também
podem ser implementadas em uma VPC da Amazon para isolamento adicional
da rede.
Controle de acesso
Quando cria inicialmente uma instância de banco de dados no Amazon RDS,
você também cria uma conta de usuário mestre, a qual só é usada no contexto
do Amazon RDS para controlar o acesso à(s) sua(s) instância(s) de banco de
dados. A conta de usuário mestre é uma conta nativa de usuário do banco de
dados que lhe permite conectar-se à sua instância de banco de dados com todos
os privilégios. É possível especificar o nome de usuário master e a senha que
deseja associar a cada Instância de banco de dados ao criar a Instância de banco
de dados. Após criar sua Instância de banco de dados, é possível conectar-se ao
banco de dados utilizando as credencias de usuário master. Subsequentemente,
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você poderá criar contas de usuários adicionais para restringir quem pode
acessar sua instância de banco de dados.
Você pode controlar o acesso à instância de banco de dados do Amazon RDS
através de security groups do banco de dados que são semelhantes aos security
groups do Amazon EC2, mas não são intercambiáveis. Os security groups do
banco de dados funcionam como um firewall, controlando o acesso da rede à
sua instância de banco de dados. Os grupos de segurança de banco de dados
assumem o valor padrão de modo de acesso “negar todos”, e os clientes devem
autorizar especificamente o ingresso na rede. Há duas maneiras de fazer isso:
autorizar um intervalo de IP de rede ou um grupo de segurança do Amazon EC2
existente. Além de só permitirem acesso à porta do servidor do banco de
dados (todas as outras ficam bloqueadas), os security groups do banco
de dados podem ser atualizados sem reiniciar a instância de banco de dados
do Amazon RDS, o que permite aos clientes o controle contínuo do acesso
a seu banco de dados.
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Com o AWS IAM, eles ainda podem controlar o acesso a suas instâncias de
banco de dados do RDS. O IAM lhes possibilita controlar quais operações do
RDS cada usuário do AWS IAM tem permissão para chamar.
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Isolamento de rede
Para obter controle ainda maior do acesso à rede, você pode executar suas
instâncias de banco de dados em uma Amazon VPC. O Amazon VPC permite
que você isole suas Instâncias de BD ao especificar a faixa de IP que você deseja
usar, além de conectar com sua infraestrutura de TI por meio do padrão IPsec
VPN da indústria para encriptação. Executando o Amazon RDS em uma VPC
(virtual private cloud), você pode ter uma instância de banco de dados dentro de
uma sub-rede privada. Além disso, pode configurar um gateway privado virtual
que estenda sua rede corporativa até sua VPC e permita acesso à instância de
banco de dados do RDS nessa VPC. Consulte o Guia do usuário do Amazon VPC
para mais detalhes.

Para implementações Multi-AZ, a definição de uma sub-rede para todas as
zonas de disponibilidade de uma região permite ao Amazon RDS criar uma
nova espera em outra zona de disponibilidade, caso haja necessidade. Você pode
criar grupos de sub-redes de banco de dados, que são conjuntos de sub-redes
designados para suas instâncias de banco de dados do RDS de uma VPC. Cada
grupo de sub-redes de banco de dados deve ter no mínimo uma sub-rede para
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cada zona de disponibilidade de uma dada região. Nesse caso, quando cria
uma instância de banco de dados em uma VPC, você seleciona um grupo
de sub-redes de banco de dados. O Amazon RDS então utiliza esse grupo e
sua zona de disponibilidade preferencial para selecionar uma sub-rede e um
endereço IP nessa sub-rede. O Amazon RDS cria e associa uma interface de rede
elástica para sua Instância de Banco de Dados com esse endereço de IP.
As instâncias de banco de dados implementadas em uma Amazon VPC
podem ser acessadas a partir da Internet ou de instâncias do Amazon EC2
externas à VPC, por meio de VPNs ou bastion hosts que você pode executar em
sua sub-rede pública. Para usar um bastion host, você vai precisar configurar
uma rede-pública em uma instância de EC2 que aja como um SSH Bastion.
Essa sub-rede pública deve ter regras de roteamento e gateway de Internet que
permitam que o tráfego seja direcionado por meio do host SSH, o qual deve
então encaminhar as solicitações para endereços IP privados de sua instância
de banco de dados do Amazon RDS.
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Os grupos de segurança de banco de dados podem ser usados para ajudar a
proteger instâncias de banco de dados em um Amazon VPC. Além disso, é
possível permitir ou negar o tráfego de rede que entrar e sair de cada sub-rede
por meio de listas de controle de acesso (ACLs) de rede. Todo o tráfego de rede
que entrar ou sair da Amazon VPC por meio de sua conexão VPN IPsec pode ser
inspecionado por sua infraestrutura de segurança local, incluindo firewalls de
rede e sistemas de detecção de invasões.
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Criptografia
Você pode criptografar conexões entre seu aplicativo e sua instância de banco
de dados usando SSL. No caso do MySQL e do SQL Server, o RDS cria e instala
um certificado SSL na instância de banco de dados quando ela for provisionada.
Para iniciar o cliente mysql no MySQL, use o parâmetro --ssl_ca para referência
à chave pública a fim de criptografar as conexões. No SQL Server, faça
download da chave pública e importe o certificado para o sistema operacional
Windows. O Oracle RDS usa criptografia de rede nativa Oracle nas instâncias de
banco de dados. Basta adicionar a opção de criptografia de rede nativa a um
grupo de opções e associar esse grupo à instância de banco de dados. Após
estabelecer uma conexão criptografada, os dados transferidos entre a instância
de banco de dados e sua aplicação serão criptografados durante a transferência.
Além disso, é possível definir que sua instância de banco de dados aceite apenas
conexões criptografadas.
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O Amazon RDS aceita Transparent Data Encryption (TDE) para o SQL Server
(SQL Server Enterprise Edition) e o Oracle (parte da opção Oracle Advanced
Security, disponível no Oracle Enterprise Edition). O recurso TDE criptografa
os dados automaticamente antes de gravá-los no armazenamento e os
descriptografa automaticamente quando são lidos.

Nota: O Amazon RDS oferece suporte ao SSL para criptografar a conexão
entre a aplicação e a instância de banco de dados, e não deve ser usado para
autenticar a própria instância de banco de dados.
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Apesar do SSL oferecer benefícios de segurança, a criptografia SSL é uma
operação computacional intensiva que aumentará a latência de sua conexão de
banco de dados. Para saber mais sobre o funcionamento do SSL com o MySQL,
consulte a documentação do MySQL aqui. Para conhecer o funcionamento do
SSL no SQL Server, consulte o RDS User Guide.
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Backups automáticos e snapshots de banco de dados
O Amazon RDS oferece dois diferentes métodos para backup e restauração de
sua(s) instância(s) de banco de dados: backups automáticos e snapshots de
banco de dados.
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Ativado como padrão, o recurso de backup automatizado do Amazon RDS
permite a recuperação pontual para a Instância de Banco de Dados. O Amazon
RDS fará o backup do banco de dados e dos logs de transação e os armazenará
por um período de retenção especificado pelo usuário. Com isso, você pode
restaurar sua instância de banco de dados para qualquer segundo dos últimos
cinco minutos do período de retenção. O período de retenção de backup
automático pode ser configurado para até 35 dias.
Durante a janela de backup, o armazenamento de E/S pode ser suspenso
enquanto o backup de seus dados ocorre. Essa suspensão de E/S geralmente
dura alguns minutos. Essa suspensão de E/S é evitada com implantações de
banco de dados Multi-AZ, já que o backup é feito a partir do modo de espera.
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Snapshots de banco de dados são backups da Instância de Banco de Dados
iniciados pelo usuário. Esses backups completos do banco de dados são
armazenados pelo Amazon RDS até que você os exclua. Você pode não apenas
copiar snapshots de qualquer tamanho e movê-los para qualquer das regiões
públicas da AWS, como também copiar o mesmo snapshot em várias regiões ao
mesmo tempo. Depois, basta usar um snapshot para criar uma nova instância
de banco de dados quando desejar.
Replicação de instâncias de banco de dados
Os recursos de computação em nuvem da Amazon são abrigados em datacenters
de alta disponibilidade em diferentes regiões do mundo. Cada região contém
vários locais distintos, chamados de zonas de disponibilidade. Além de ser
projetada para ser isolada das falhas de outras zonas de disponibilidade, cada
zona de disponibilidade fornece conectividade de rede de baixa latência e baixo
custo para outras zonas de disponibilidade da mesma região.
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Para obter uma arquitetura de alta disponibilidade com bancos de dados do
Oracle, PostgreSQL ou MySQL, você pode executar sua instância de banco
de dados do RDS em diversas zonas de disponibilidade, numa opção de
implantação chamada Multi-AZ. Quando você seleciona essa opção, a Amazon
automaticamente providencia e mantém em espera uma réplica síncrona de sua
instância de banco de dados em outra zona de disponibilidade. A instância de
banco de dados primária é sincronicamente replicada ao longo das zonas de
disponibilidade para a réplica em espera. Em caso de falha da instância de
banco de dados ou da zona de disponibilidade, o Amazon RDS faz um failover
automático para a espera, de modo que as operações do banco de dados podem
ser retomadas rapidamente sem intervenção administrativa.
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Para os clientes que usam o MySQL para um banco de dados com altas cargas
de trabalho de leitura e precisam de escalabilidade além das restrições de
capacidade de uma única instância, o Amazon RDS oferece a opção de réplicas
de leitura. Com essa opção, as atualizações da instância de banco de dados de
origem são transmitidas para a réplica de leitura por meio da replicação
assíncrona e nativa do MySQL. Você pode criar várias réplicas de leitura para
uma determinada instância de banco de dados e distribuir entre elas o tráfego
de leitura de seu aplicativo. Com implantações Multi-AZ, é possível criar
réplicas de leitura para obter, além de benefícios de escalabilidade da leitura,
a maior disponibilidade do banco de dados para gravação e a durabilidade de
dados propiciada por esse tipo de implantação.
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Aplicação automática de correções de software
O Amazon RDS garantirá que o software do banco de dados relacional que está
apoiando a sua implantação permaneça atualizado com as correções mais
recentes. Quando necessário, é possível aplicar patches em uma janela de
manutenção definida por você. Pense na janela de manutenção do Amazon RDS
como uma oportunidade de controlar modificações de Instâncias de banco de
dados (como dimensionar uma classe de Instância de banco de dados) e a
ocorrência de patches de software, caso alguma dessas atividades seja solicitada
ou exigida. Se um evento de "manutenção" estiver programado para uma
determinada semana, ele será iniciado e concluído em algum momento da
janela de manutenção de 30 minutos que você identificar.
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Os únicos eventos de manutenção que exigem o Amazon RDS para deixarem
sua Instância de banco de dados offline são: dimensionar operações
computacionais (que geralmente levam poucos minutos do início ao fim),
ou realizar patches de software. A aplicação necessária de patches é
automaticamente programada somente para patches relacionados à segurança
e à durabilidade. Essas aplicações de patches não ocorrem com frequência
(geralmente uma vez a cada dois meses) e raramente exigem mais do que uma
fração de sua janela de manutenção. Se você não especificar uma janela
preferencial de manutenção semanal ao criar sua instância de banco de dados,
será atribuído o valor padrão, que é de 30 minutos. Se você desejar modificar
quando a manutenção será realizada, altere sua Instância de banco de dados no
AWS Management Console ou utilizando a API ModifyDBInstance. Cada uma
de suas instâncias de banco de dados pode ter janelas de manutenção
preferenciais diferentes, se assim você desejar.
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A execução de sua instância de bando de dados como uma Implantação MultiAZ pode reduzir ainda mais o impacto de um evento de manutenção, pois
o Amazon RDS conduzirá a manutenção através das seguintes etapas: 1)
Realizará a manutenção no modo de espera, 2) Promoverá o modo de espera
para principal, e 3) Realizará a manutenção em modo principal antigo, o qual
se torna o novo modo de espera.
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Quando uma API de exclusão de instância de banco de dados
(DeleteDBInstance) do Amazon RDS é executada, a instância de banco de
dados é marcada para exclusão. Quando não mais indicar o status "exclusão",
a instância terá sido removida. Neste momento, a instância não está mais
acessível e, a menos que uma cópia de snapshot final tenha sido solicitada,
ela não pode ser restaurada e não será listada por nenhuma das ferramentas
nem APIs.
Notificação de eventos
Você tem a opção de receber notificações acerca de diversos eventos
importantes que podem ocorrer em sua instância do RDS, como encerramento,
início de um backup, ocorrência de failover, alteração do grupo de segurança
e pouco espaço disponível para armazenamento. O serviço do Amazon RDS
agrupa os eventos em categorias nas quais você pode inscrever-se para receber
notificações quando se verificar um evento dessa categoria. Entre os exemplos
de categorias de eventos estão: instância de banco de dados, snapshot do banco
de dados, grupo de segurança do banco de dados e grupo de parâmetros do
banco de dados. Os eventos do RDS são publicados por meio do AWS SNS e
enviados por e-mail ou mensagem de texto. Para obter mais informações sobre
as categorias de eventos do RDS para notificação, consulte o RDS User Guide.
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Segurança do Amazon Redshift

O Amazon Redshift é um serviço de armazém de dados SQL em escala de
petabytes executado com recursos de computação e armazenamento altamente
otimizados e gerenciados pela AWS. A arquitetura do serviço foi concebida não
apenas para expansão e redução rápidas, como também para melhorar
consideravelmente as velocidades de consulta – mesmo de conjuntos
extremamente grandes de dados. Para aprimorar o desempenho, o Redshift
usa técnicas como armazenamento em colunas, compactação de dados e mapas
de zonas para reduzir o volume de E/S necessário às consultas. Além disso,
por ter arquitetura do tipo massively parallel processing (MPP, Processamento
maciçamente paralelo), ele paraleliza e distribui as operações SQL visando a
aproveitar todos os recursos disponíveis.
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Quando criar um armazém de dados no Redshift, provisione um cluster com
apenas um ou vários nós, especificando o tipo e o número dos nós que vão
compô-lo. O tipo de nó determina o tamanho do armazenamento, a memória
e a CPU cada nó. Cada cluster de vários nós possui um nó principal e dois ou
mais nós de computação. O nó principal gerencia conexões, analisa consultas,
desenvolve planos de execução e gerencia a execução de consultas nos nós de
computação. Estes armazenam dados, realizam cálculos e executam consultas
conforme as instruções do nó principal. O nó principal de cada cluster pode ser
acessado com drivers PostgreSQL padrão por meio de endpoints ODBC e JDBC.
Executados em uma rede à parte, isolada, os nós de computação não podem ser
acessados diretamente.
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Depois de provisionar um cluster, você poderá fazer upload de seu conjunto
de dados e realizar consultas de análise de dados com aplicações de
business intelligence e ferramentas baseadas em SQL comuns.
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Acesso aos clusters
Por padrão, os clusters que você cria são fechados a todos. O Amazon Redshift
permite-lhe configurar regras de firewall (grupos de segurança) para controlar
o acesso de rede aos clusters de seu armazém de dados. Também é possível
executar o Redshift em uma Amazon VPC para isolar o cluster de seu armazém
de dados em sua própria rede virtual e conectá-lo à sua atual infraestrutura de
TI usando VPN IPsec criptografado padrão do setor.
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A conta da AWS que cria o cluster tem pleno acesso a ele. Em sua conta da AWS,
você pode usar o AWS IAM para criar contas de usuários e gerenciar suas
permissões. Com o IAM, você pode conceder a diferentes usuários permissão
para executar no cluster apenas as operações necessárias a seu trabalho.
Como em todos os bancos de dados, no Redshift é necessário conceder as
permissões no nível do banco de dados e o acesso, no nível dos recursos.
Os usuários do banco de dados são as contas de usuários indicadas que
podem conectar-se a um banco de dados e são autenticadas durante o login no
Amazon Redshift. No Redshift, as permissões dos usuários do banco de dados
devem ser concedidas por cluster, e não por tabela. Entretanto, um usuário só
pode ver os dados das linhas de tabelas geradas por suas próprias atividades;
as linhas geradas por outros usuários não são visíveis.
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O usuário que cria um objeto do banco de dados é seu proprietário. Por padrão,
apenas um superusuário ou o proprietário de um objeto pode consultar,
modificar ou conceder permissões referentes a esse objeto. Para que alguém
possa usar um objeto, o usuário ou o grupo que o contém precisa receber
as permissões necessárias. E somente o proprietário de um objeto pode
modificá-lo ou excluí-lo.
Backups de dados
O Amazon Redshift distribui os dados por todos os nós de computação
de um cluster. Quando você executa um cluster de pelo menos dois nós de
computação, os dados de cada nó sempre são espelhados em discos de outro nó,
reduzindo assim o risco de perda de dados. Além disso, o backup de todos os
dados gravados em um nó do cluster é feito continuamente no Amazon S3 por
meio de snapshots. O Redshift armazena os snapshots por um período definido
pelo usuário, que pode ser de um a 35 dias. Você pode tirar seus próprios
snapshots sempre que desejar; eles aproveitam todos os snapshots existentes
do sistema e são retidos até que você os exclua explicitamente.
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O Amazon Redshift monitora continuamente a saúde do cluster e
automaticamente replica os dados de unidades com falha e substitui os nós
conforme necessário. Tudo isso ocorre sem sua intervenção, embora possa
haver uma leve redução do desempenho durante o processo de replicação.
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Você pode usar qualquer sistema ou snapshot de usuário para restaurar seu
cluster usando o Console de Gerenciamento da AWS ou as APIs do Amazon
Redshift. Seu cluster fica disponível assim que os metadados do sistema são
restaurados e você pode começar a executar consultas enquanto os dados do
usuário são colocados no plano de fundo.
Criptografia de dados
Quando criar um cluster, criptografe-o para proteção ainda maior dos dados
em repouso. Quando você habilita criptografia no cluster, o Amazon Redshift
armazena todos os dados em tabelas criadas pelo usuário em formato
criptografado usando aceleração de hardware para chaves de criptografia
por blocos AES-256. Isso inclui todos os dados gravados em disco e todos
os backups.

Página 76

Amazon Web Services – Visão geral dos processos de segurança

O Amazon Redshift usa para criptografia uma arquitetura de quatro níveis
baseada em chaves. Estas consistem em chaves de criptografia de dados,
uma chave de banco de dados, uma chave de cluster e uma chave mestra:


As chaves de criptografia de dados criptografam blocos de dados
do cluster. Cada bloco de dados recebe uma chave AES-256 gerada
aleatoriamente. Essas chaves são criptografadas com a chave do banco
de dados do cluster.



A chave do banco de dados criptografa as chaves de criptografia de dados
do cluster. A chave do banco de dados é uma chave AES-256 gerada
aleatoriamente. Ela é armazenada em disco em uma rede separada do
cluster do Amazon Redshift e criptografada por uma chave mestra.
O Amazon Redshift transmite a chave do banco de dados por um canal
seguro e a guarda na memória do cluster.



A chave do cluster criptografa a chave do banco de dados do cluster
do Amazon Redshift. Você pode usar a AWS ou um hardware security
module (HSM, Módulo de segurança de hardware) para armazenar a
chave do cluster. Os HSMs permitem controle direto sobre a geração
e o gerenciamento de chaves, além de separar esse gerenciamento do
aplicativo e do banco de dados.
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A chave mestra criptografa a chave do cluster, caso esta seja armazenada
na AWS. A chave mestra criptografa a chave do banco de dados
criptografada pela chave do cluster, caso esta última seja armazenada
em um HSM.

Se desejar, configure o Redshift para mudar as chaves de criptografia de seus
clusters criptografados. Esse processo de mudança prevê a atualização das
chaves de todos os snapshots automáticos e manuais do cluster.

Nota: Apesar da aceleração de hardware, a habilitação de criptografia nos
clusters tem impacto sobre o desempenho. A criptografia aplica-se também
aos backups. Se você usar um snapshot criptografado para fazer uma
restauração, o novo cluster também será criptografado.
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Para criptografar os arquivos de dados carregados em suas tabelas ao fazer
upload para o Amazon S3, você pode usar a SSE do S3. Ao carregar dados do
Amazon S3, o comando COPY descriptografará os dados à medida que eles
forem carregados nas tabelas.
Logs de auditoria do banco de dados
O Amazon Redshift registra em log todas as operações de SQL, inclusive
tentativas de conexão, consultas e alterações no banco de dados. Você pode
acessar esses logs usando consultas SQL em tabelas do sistema ou, se preferir,
baixá-los em um bucket seguro do Amazon S3. Os logs de auditoria podem ser
usados para monitorar a segurança e solucionar problemas do cluster.
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Aplicação automática de correções de software
O Amazon Redshift gerencia todo o trabalho de configuração, operação
e escalabilidade do seu data warehouse, incluindo capacidade de
provisionamento, monitoramento do cluster e aplicação de patches
e atualizações ao mecanismo dele. A aplicação de patches é feita apenas
nas janelas de manutenção definidas por você.
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Conexões SSL
Para proteger os dados em trânsito na nuvem da AWS, o Amazon Redshift usa
SSL com aceleração de hardware para comunicar-se com o Amazon S3 ou o
Amazon DynamoDB para as operações de cópia, descarregamento, backup e
restauração. Você pode criptografar a conexão entre seu cliente e o cluster
especificando SSL no grupo de parâmetros associado ao cluster. Para que seus
clientes também autentiquem o servidor do Redshift, instale a chave pública
(arquivo .pem) do certificado SSL nos clientes e use-a para conexão com seus
clusters.
O Amazon Redshift oferece os pacotes de criptografia mais novos e fortes, que
usam o protocolo Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE, DiffieHellman efêmero com curvas elípticas). O ECDHE permite aos clientes SSL
usar Perfect Forward Secrecy (PFS, Sigilo de encaminhamento perfeito) entre
o cliente e o cluster do Redshift. O PFS usa chaves de sessão efêmeras e não
armazenáveis, o que evita a decodificação de dados capturados por terceiros
não autorizados, mesmo que a chave secreta de longo prazo tenha sido
comprometida. Para habilitar ECDHE, você não precisa configurar nada no
Amazon Redshift: caso se conecte de um cliente SQL que use ECDHE para
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criptografar a comunicação entre cliente e servidor, o Amazon Redshift usará
lista de cifras fornecida para estabelecer a conexão apropriada.

Segurança do Amazon ElastiCache
O Amazon ElastiCache é um serviço da Web que facilita a configuração, o
gerenciamento e o escalonamento na nuvem de ambientes de cache de memória
distribuídos. O serviço melhora a performance de aplicativos web, permitindo
que você recupere informações de um sistema de cache rápido, na memória e
gerenciável, em vez de depender inteiramente de bancos de dados mais lentos
baseados em disco. Ele pode ser usado para aumentar bastante a latência e o
processamento das cargas de trabalho de aplicativos que exigem muita leitura
(como redes sociais, jogos, compartilhamento de mídia e portais de perguntas e
respostas) ou cargas de trabalho de computação intensiva (como mecanismos
de recomendação). O cache melhora o desempenho dos aplicativos
armazenando partes críticas de dados na memória para oferecer acesso de baixa
latência. As informações em cache podem incluir os resultados de consultas a
banco de dados com intensa E/S ou os resultados de cálculos
computacionalmente intensivos.
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O serviço do Amazon ElastiCache automatiza tarefas demoradas de
gerenciamento para ambientes de cache de memória, como gerenciamento de
patches, detecção de falhas e recuperação. Funcionando em conjunto com
outros serviços da Amazon Web Service (como o Amazon EC2, o Amazon
CloudWatch e o Amazon SNS), ele propicia cache de memória gerenciado com
segurança e alto nível de desempenho. Por exemplo, um aplicativo executado no
Amazon EC2 pode acessar de forma segura um cluster do Amazon ElastiCache
na mesma região com muito baixa latência.

Usando o serviço do Amazon ElastiCache, você cria um cluster de cache, que é
um conjunto de um ou mais nós de cache, cada qual executando uma instância
do serviço Memcached. Um nó de cache é um fragmento de tamanho fixo da
RAM segura e conectada à rede. Cada nó de cache executa uma instância do
serviço Memcached e possui porta e nome de DNS próprios. Há suporte para
vários tipos de nós de cache, cada um com uma quantidade diversificada de
memória associada. É possível configurar um cluster de cache com um número
específico de nós de cache e um parameter group de cache que controle as
propriedades de cada nó de cache. Todos os nós de um cluster de cache são do
mesmo tipo e têm as mesmas configurações de parâmetro e grupo de segurança.
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O Amazon ElastiCache permite que você controle o acesso a seus clusters de
cache por meio de security groups de cache. Um grupo de segurança de cache
funciona como um firewall, controlando o acesso de rede ao seu cluster de
cache. Por padrão, o acesso de rede é desativado para seus clusters de cache.
Se deseja que seus aplicativos acessem seu cluster de cache, você deve habilitar
de forma explícita o acesso a partir de hosts em grupos de segurança específicos.
Assim que as regras de ingresso são configuradas, as mesmas regras se aplicam
a todos os clusters de cache associados a esse grupo de segurança de cache.
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Para permitir a um cluster de cache acesso à rede, crie um security group de
cache e use a API de autorização de ingresso no security group de cache ou um
comando da CLI para autorizar o security group do EC2 desejado (o qual, por
sua vez, especifica as instâncias do EC2 permitidas). Atualmente, não é
permitido o controle de acesso baseado no intervalo de IP para clusters de
cache. Todos os clientes de um cluster de cache devem estar na rede do EC2
e ser autorizados por meio de grupos de segurança de cache.
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O ElastiCache for Redis dispõe de funcionalidade de backup e restauração,
permitindo-lhe criar um snapshot de todo o cluster do Redis como ele se
encontra em um determinado ponto no tempo. Você pode programar snapshots
automáticos diários recorrentes ou criar um snapshot manual sempre que
quiser. No caso dos snapshots automáticos, você deve especificar um período
de retenção; os snapshots manuais são retidos até que você os exclua
explicitamente. Os snapshots são armazenados no Amazon S3, têm alta
durabilidade e podem ser usados para inicializações a quente, backups e
arquivamento.
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Serviços de aplicativo

A Amazon Web Services oferece uma grande variedade de serviços gerenciados
para uso com seus aplicativos, entre os quais serviços que fornecem streaming
de aplicativos, enfileiramento, notificações por push, entrega de e-mails e
transcodificação.

Segurança do Amazon CloudSearch
O Amazon CloudSearch é um serviço gerenciado na nuvem que torna fácil
configurar, gerenciar e escalonar uma solução de pesquisa para seu site.
O Amazon CloudSearch permite pesquisar grandes conjuntos de dados, como
páginas da web, arquivos de documentos, mensagens em fóruns ou informações
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sobre o produto. Ele lhe permite adicionar rapidamente ao seu site recursos de
pesquisa sem precisar se tornar um especialista em pesquisa nem se preocupar
com o provisionamento de hardware, instalação e manutenção. Conforme o
seu volume de dados e tráfego varia, o Amazon CloudSearch se dimensiona
automaticamente para atender às suas necessidades.
Cada domínio do Amazon CloudSearch contém um conjunto de dados que você
deseja pesquisar, as instâncias de pesquisa que processam suas solicitações
e uma configuração que controla como seus dados devem ser indexados e
pesquisados. Crie um domínio de pesquisa separado para cada coleção de dados
que deseja tornar pesquisável. Para cada domínio, configure as opções de
indexação que descrevem os campos que deseja incluir no índice e como deseja
usá-los, opções de texto que definem palavras vazias, raízes e sinônimos
específicos ao domínio, expressões de classificação usadas para personalizar
a classificação dos resultados de pesquisa e políticas de controle de acesso
aos endpoints de pesquisa e documentos do domínio.
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Todas as solicitações de configuração do Amazon CloudSearch devem ser
autenticadas usando autenticação padrão da AWS.
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O Amazon CloudSearch oferece endpoints separados para acessar os serviços
de configuração, pesquisa e documentos:


O acesso ao serviço de configuração é realizado por meio de um endpoint
geral: cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com



O endpoint de serviço de documento é usado para enviar documentos ao
domínio para indexação e é acessado por meio de um endpoint específico
ao domínio: http://doc-domainname-domainid.us-east1.cloudsearch.amazonaws.com/



O endpoint de pesquisa é usado para enviar solicitações de pesquisa ao
domínio e é acessado por meio de um endpoint específico ao domínio:
http://search-domainname-domainid.us-east1.cloudsearch.amazonaws.com

Assim como todos os serviços da AWS, o Amazon CloudSearch requer
autenticação para cada solicitação feita à sua API de controle para que somente
os usuários autenticados possam acessar e gerenciar o domínio do CloudSearch.
As solicitações de API são assinadas com uma assinatura HMAC-SHA1 ou
HMAC-SHA256 criada a partir da solicitação e da chave de acesso secreta da
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AWS do usuário. Além disso, a API de controle do Amazon CloudSearch é
acessível através de pontos de acesso criptografados com SSL. Você pode
controlar o acesso às funções de gerenciamento de Amazon CloudSearch
criando usuários para a sua conta da AWS com o AWS IAM e definindo quais
operações do CloudSearch esses usuários têm permissão de executar.

Segurança do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
O Amazon SQS é um serviço de enfileiramento de mensagens altamente
confiável e escalável que permite a comunicação assíncrona baseada em
mensagens entre os componentes distribuídos de um aplicativo. Os
componentes podem ser computadores ou instâncias do Amazon EC2 ou uma
combinação de ambos. Com o Amazon SQS, você pode enviar um número
qualquer de mensagens para uma fila do Amazon SQS a qualquer momento de
qualquer componente. As mensagens podem ser obtidas através do mesmo
componente ou de um diferente, imediatamente ou em um momento posterior
(no prazo de 4 dias). As mensagens são altamente duráveis; cada mensagem
é armazenada constantemente em filas altamente disponíveis e altamente
confiáveis. Vários processos podem ler/escrever de/para uma fila do
Amazon SQS ao mesmo tempo sem interferir uns com os outros.
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O acesso ao Amazon SQS é concedido com base em uma conta AWS ou um
usuário criado com o AWS IAM. Uma vez autenticada, a conta da AWS tem
acesso completo a todas as operações do usuário. No entanto, um usuário do
AWS IAM só tem acesso às operações e a filas com acesso concedido por meio
de política. Por padrão, o acesso para cada fila individual é restrito para a conta
da AWS que o criou. No entanto, é possível permitir que outros acessem uma
fila, usando uma política gerada pelo SQS ou uma política escrita por você.

O Amazon SQS é acessível através de pontos de acesso criptografados com SSL.
Os endpoints criptografados são acessíveis tanto pela Internet quanto pelo
Amazon EC2. Os dados armazenados no Amazon SQS não são criptografados
pela AWS; no entanto o usuário pode criptografar dados antes carregá-los para
o Amazon SQS, desde que o aplicativo utilizado pela fila possa descriptografar
a mensagem quando os dados forem recuperados. Criptografar as mensagens
antes de enviá-las para o Amazon SQS ajuda a proteger contra o acesso não
autorizado aos dados confidenciais do cliente, incluindo a AWS.
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Segurança do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web que
facilita a configuração, a operação e o envio de notificações com base na nuvem.
Ele fornece aos desenvolvedores uma capacidade altamente escalável, flexível
e econômica para publicar mensagens de um aplicativo e entregá-las
imediatamente aos assinantes ou a outros aplicativos.
O Amazon SNS fornece uma interface simples de serviços da Web que pode ser
usada para criar tópicos desejados para notificar aplicativos (ou pessoas),
inscrever clientes nesses tópicos, publicar mensagens e fazer com que essas
mensagens sejam fornecidas ao protocolo de escolha dos clientes (ou seja,
HTTP/HTTPS, e-mail etc.). O Amazon SNS entrega notificações aos clientes
usando um mecanismo “push” que elimina a necessidade de verificação
periódica ou “poll” para novas informações e atualizações. O Amazon SNS pode
ser alavancado para criar fluxos de trabalho altamente confiáveis e acionados
por eventos e aplicativos de mensagens sem a necessidade da gestão complexa
de middleware e aplicativos. Os usos potenciais do Amazon SNS incluem o
monitoramento de aplicativos, sistemas de fluxo de trabalho, atualizações de
informações relacionadas a horários, aplicativos móveis e muitos outros.
O Amazon SNS fornece mecanismos de controle de acesso para assegurar que
os tópicos e as mensagens serão protegidos contra o acesso não autorizado.
Os proprietários de tópicos podem definir políticas para um tópico que restrinja
quem pode publicar ou assinar um tópico. Além disso, os proprietários de
tópicos podem assegurar que a transmissão seja criptografada ao especificar que
o mecanismo de entrega deve ser HTTPS.
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O acesso ao Amazon SNS é concedido com base em uma conta AWS ou um
usuário criado com o AWS IAM. Uma vez autenticada, a conta da AWS tem
acesso completo a todas as operações do usuário. No entanto, um usuário do
AWS IAM só tem acesso às operações e aos tópicos com acesso concedido por
meio de política. Por padrão, acesso para cada tópico individual é restrito para a
conta da AWS que o criou. No entanto, é possível permitir que outros acessem
SNS, usando uma política gerada pelo SNS ou uma política escrita por você.
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Segurança do Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)
O Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) facilita a criação de
aplicativos que coordenam tarefas entre componentes distribuídos. Com o
Amazon SWF, é possível estruturar as várias etapas de processamento em
um aplicativo como "tarefas" que direcionam trabalhos em aplicativos
distribuídos, e o Amazon SWF coordena essas tarefas de modo escalável
e seguro. O Amazon SWF gerencia dependências de execução de tarefas,
programação e concorrência baseadas na lógica de aplicativo do desenvolvedor.
O serviço armazena tarefas, despacha-as para os componentes do aplicativo,
acompanha seu progresso e mantém seu estado mais recente.

d
e

O Amazon SWF fornece chamadas de API simples que podem ser executadas a
partir de gravações de código em qualquer idioma e serem executadas nas suas
instâncias do EC2, ou quem qualquer uma de suas máquinas localizadas em
qualquer lugar no mundo que tenham acesso à internet. O Amazon SWF atua
como um hub de coordenação com o qual seus hosts de aplicativo interagem.
Você cria os fluxos de trabalho desejados com suas tarefas associadas e qualquer
lógica condicional que queira aplicar e as armazena no Amazon SWF.
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O acesso ao Amazon SWF é concedido com base em uma conta AWS ou um
usuário criado com o AWS IAM. Todos que participam da execução de um fluxo
de trabalho (administradores, operadores de atividade, administradores de
workflow) devem ser usuários IAM na conta da AWS que contém os recursos do
Amazon SWF. Não é possível conceder aos usuários associados a outras contas
da AWS acesso aos fluxos de trabalho do Amazon SWF. No entanto, um usuário
do AWS IAM só tem acesso aos fluxos de trabalho e recursos com acesso
concedido por meio de política.

Segurança do Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
O Amazon Simple Email Service (SES), criado com base na infraestrutura
confiável e escalável da Amazon, é um serviço de e-mail que pode tanto enviar
quanto receber e-mails em nome de seu domínio. O Amazon SES o ajuda a
maximizar a capacidade de envio de e-mails e manter-se informado a respeito
do status de entrega dos e-mails. O Amazon SES integra-se com outros serviços
AWS, facilitando o envio de e-mails de aplicativos hospedados em serviços
como o Amazon EC2.
Infelizmente, no caso de outros sistemas de e-mail, um spammer é capaz de
falsificar o cabeçalho de e-mails e falsificar o endereço de e-mail original, de
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modo a parecer que o e-mail tem uma origem diferente. Para solucionar esses
problemas, o Amazon SES requer que os usuários verifiquem seus endereços
de e-mail ou domínios para confirmar que os detêm e evitar que outras pessoas
os usem. Para verificar um domínio, o Amazon SES requer que o remetente
publique um registro DNS fornecido pelo Amazon SES como prova de controle
de um domínio. O Amazon SES avalia periodicamente o status de verificação do
domínio e revoga a verificação quando ela não é mais válida.
O Amazon SES adota etapas proativas para impedir que um conteúdo
questionável seja enviado, de forma que os ISPs recebam um e-mail de alta
qualidade consistente e de nossos domínios e, portanto, vejam o Amazon SES
como um uma origem de e-mail confiável. Abaixo estão alguns recursos que
maximizam a capacidade de entrega e de confiança para todos os nossos
remetentes:
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O Amazon SES usa tecnologias de filtragem de conteúdo para ajudar a
detectar e a bloquear mensagens contendo vírus ou malware antes que
possam ser enviadas.



O Amazon SES mantém loops de feedback de reclamação com
os principais ISPs. Os loops de feedback de reclamação indicam
quais e-mails um destinatário marcou como spam. O Amazon SES
fornece acesso a essas métricas de entrega para ajudar a orientar
sua estratégia de envio.



O Amazon SES usa diversas técnicas para medir a qualidade do envio
de cada usuário. Esses mecanismos ajudam a identificar e impedir
tentativas de uso do Amazon SES para envio de e-mails não solicitados,
além de detectar outros padrões de envio que podem prejudicar a
reputação do Amazon SES com ISPs, provedores de caixa de correio e
serviços de antispam.



O Amazon SES suporta mecanismos de autenticação como Sender Policy
Framework (SPF) e DomainKeys Identified Mail (DKIM). Ao autenticar
um e-mail, você fornece evidências aos ISPs de que detém o domínio.
O Amazon SES facilita a autenticação de e-mails. Ao configurar sua conta
pra usar a o Easy DKIM, o Amazon SES assinará com o DKIM em seu
nome, de modo que você pode se dedicar a outros aspectos de sua
estratégia de envio de e-mails. Para garantir a melhor capacidade de
envio, recomendamos a autenticação de e-mails.
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Assim como em outros serviços da AWS, use credenciais de segurança para
verificar sua identidade e se tem permissão para interagir com o Amazon SES.
Para obter informações sobre as credenciais a serem usadas, consulte o tópico
sobre uso de credenciais com o Amazon SES. O Amazon SES também se integra
com o AWS IAM de modo que você pode especificar quais ações da API do SES
um usuário pode realizar.
Se você optar por se comunicar com o Amazon SES pela interface SMTP, será
necessário criptografar a conexão usando TLS. O Amazon SES oferece suporte a
dois mecanismos para estabelecer conexão criptografada por TLS: STARTTLS
e TLS Wrapper. Se você optar por se comunicar com o Amazon SES por HTTP,
todas as comunicações serão protegidas por TLS por meio do endpoint HTTPS
do Amazon SES. Ao enviar os e-mails para os destinos finais, o Amazon SES
criptografa o conteúdo com TLS oportunista, se for compatível com o
destinatário.
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Segurança do Amazon Elastic Transcoder

O serviço Amazon Elastic Transcoder simplifica e automatiza o processo
(geralmente complexo) de converter arquivos de mídia de um formato, tamanho
ou qualidade em outro. O serviço Elastic Transcoder converte arquivos de vídeo
Standard Definition (SD, definição padrão) ou High Definition (HD, alta
definição), além de arquivos de áudio. Ele lê as entradas de um bucket do
Amazon S3, transcodifica-as e grava o arquivo resultante em outro bucket do
Amazon S3. É possível usar o mesmo bucket para entrada e saída, e os buckets
podem estar em qualquer região da AWS. O Elastic Transcoder aceita arquivos
de entrada em vários formatos da Web, comerciais e profissionais. Os tipos de
arquivos de saída incluem os tipos de contêiner MP3, MP4, OGG, TS, WebM,
HLS usando MPEG-2 TS e Smooth Streaming usando fmp4, armazenando vídeo
H.264 ou VP8 e áudio AAC, MP3 ou Vorbis.
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Você começa com um ou mais arquivos de entrada e cria trabalhos de
transcodificação em um tipo de workflow chamado de pipeline de
transcodificação para cada arquivo. Ao criar o pipeline, especifique os buckets
de entrada e saída, além de uma função IAM. Cada trabalho deve fazer
referência a um modelo de conversão de mídia chamado de predefinição de
transcodificação e resultará na geração de um ou mais arquivos de saída. Uma
predefinição indica ao Elastic Transcoder quais configurações devem ser usadas
durante o processamento de um arquivo de entrada específico. É possível
especificar muitas configurações ao criar uma predefinição, incluindo taxa de
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amostragem, taxa de bits, resolução (altura e largura de saída), número de
referência e quadros-chave, taxa de bits de vídeo, opções de criação de
miniaturas, etc.
São realizados os maiores esforços para iniciar os trabalhos na ordem de envio,
mas isso não é uma garantia, e os trabalhos normalmente são concluídos fora de
ordem, já que são executados paralelamente e têm complexidade variável. Se
necessário, é possível pausar e retomar qualquer pipeline.
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O Elastic Transcoder permite o uso de notificações do SNS quando inicia e
conclui cada trabalho, bem como quando precisa informar que detectou uma
condição de erro ou aviso. Os parâmetros de notificação do SNS são associados
a cada pipeline. Ele também pode usar a função de listar trabalhos por status
para encontrar todos os trabalhos com um status específico (por exemplo,
"Concluído") ou a função de leitura de trabalho para recuperar informações
detalhadas sobre um trabalho específico.
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Assim como todos os outros serviços da AWS, o Elastic Transcoder se integra
com o AWS Identity and Access Management (IAM), que permite controlar o
acesso ao serviço e a outros recursos da AWS de que o Elastic Transcoder
necessita, incluindo buckets do Amazon S3 e tópicos do Amazon SNS. Por
padrão, os usuários do IAM não têm acesso ao Elastic Transcoder ou aos
recursos que ele usa. Caso deseje que os usuários do IAM trabalhem com o
Elastic Transcoder, é necessário conceder permissões explícitas.
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O Amazon Elastic Transcoder exige que todas as solicitações feitas à sua API
de controle sejam autenticadas para que somente os processos ou usuários
autenticados possam criar, modificar ou excluir seus próprios pipelines e
predefinições do Amazon Transcoder. As solicitações são assinadas com uma
assinatura de HMAC-SHA256 criada a partir da solicitação e de uma chave
derivada da chave secreta do usuário. Além disso, a API do Amazon Elastic
Transcoder só é acessível através de pontos de acesso criptografados com SSL.
A durabilidade é fornecida pelo Amazon S3, no qual os arquivos de mídia são
armazenados de modo redundante em múltiplos dispositivos em várias
instalações em uma região do Amazon S3. Para aumentar a proteção contra a
exclusão acidental de arquivos de mídia por parte dos usuários, é possível usar
o recurso de versionamento no Amazon S3 para recuperar e restaurar todas
as versões de todos os objetos armazenados em um bucket do Amazon S3.
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É possível proteger ainda mais as versões usando o recurso MFA Delete do
versionamento do Amazon S3. Após a habilitação do recurso para um bucket do
Amazon S3, cada solicitação de exclusão de versão deve incluir o código de seis
dígitos e número de série do seu dispositivo de autenticação multifator.

Segurança do Amazon AppStream
O serviço Amazon AppStream fornece uma estrutura para execução de
aplicativos de streaming, principalmente aqueles que exigem a execução de
clientes leves em dispositivos móveis. Ele permite o armazenamento e execução
de aplicativos em avançadas GPUs de processamento paralelo na nuvem, com
entrada e saída de streaming em qualquer dispositivo cliente. Pode ser um
aplicativo preexistente modificado para funcionar com o Amazon AppStream
ou um novo aplicativo criado especificamente para o serviço.
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O Amazon AppStream SDK simplifica o desenvolvimento de aplicativos para
streaming e aplicativos cliente interativos. O SDK oferece APIs para conectar
diretamente os dispositivos dos clientes ao aplicativo, capturar e codificar áudio
e vídeo, fazer streaming de conteúdo pela Internet em tempo quase real,
decodificar conteúdo em dispositivos clientes e encaminhar as entradas dos
clientes ao aplicativo. Como o processamento do aplicativo é realizado na
nuvem, ele pode ser dimensionado para atender a cargas computacionais
extremamente grandes.
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O Amazon AppStream implementa aplicativos de streaming no Amazon EC2.
Quando você adiciona o aplicativo de streaming no AWS Management Console,
o serviço cria a AMI necessária para hospedar o aplicativo e o disponibiliza
aos clientes de streaming. O serviço dimensiona o seu aplicativo conforme
necessário dentro dos limites de capacidade definidos para atender à demanda.
Os clientes que usam o Amazon AppStream SDK se conectam automaticamente
ao seu aplicativo transmitido por streaming.
Na maioria dos casos, convém garantir que o usuário que executa o cliente está
autorizado a usar o aplicativo antes de permitir que ele obtenha um ID de
sessão. Recomendamos o uso de algum tipo de serviço de qualificação, ou seja,
um serviço que autentica clientes e autoriza a conexão destes ao aplicativo.
Nesse caso, o serviço de qualificação também chamará a API REST do Amazon
AppStream para criar uma nova sessão de streaming para o cliente. Depois que
o serviço de qualificação cria uma nova sessão, ele retorna o identificador de
sessão ao cliente autorizado como URL de qualificação de uso único. Em
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seguida, o cliente usa a URL de qualificação para se conectar ao aplicativo.
O serviço de qualificação pode ser hospedado em uma instância do Amazon EC2
ou no AWS Elastic Beanstalk.
O Amazon AppStream utiliza um modelo do AWS CloudFormation que
automatiza o processo de implantação de uma instância de GPU EC2 com as
bibliotecas de AppStream e SDK de cliente do Windows; é configurado para
acesso por SSH, RDC ou VPN; e tem um IP elástico atribuído a ele. Usando o
modelo para implantar o servidor de streaming independente, tudo que você
precisa fazer é realizar upload do aplicativo para o servidor e executar o
comando para iniciá-lo. Em seguida, é possível usar a ferramenta Amazon
AppStream Service Simulator para testar o aplicativo em modo independente
antes de implantá-lo na produção.
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O Amazon AppStream também utiliza o protocolo STX para gerenciar o
streaming do aplicativo da AWS para dispositivos locais. O protocolo STX do
Amazon AppStream é um protocolo patenteado usado para realizar streaming
de vídeos de aplicativos de alta qualidade em condições de rede variáveis; ele
monitora as condições da rede e adapta o streaming de vídeo para proporcionar
uma experiência de baixa latência e alta resolução aos clientes. Ele minimiza a
latência durante a sincronização de áudio e vídeo, além de capturar entradas
dos clientes para enviá-las aos aplicativos executados na AWS.
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Serviços de análise

A Amazon Web Services fornece serviços de análise baseados na nuvem que
auxiliam no processamento e análise de qualquer volume de dados, seja a
necessidade de gerenciamento de clusters de Hadoop, streaming em tempo real
de dados, armazém de dados em escala de petabytes ou orquestração.

Segurança do Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR)
O Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) é um serviço da web gerenciado
que pode ser usado para executar clusters Hadoop que processam grandes
volumes de dados por meio da distribuição do trabalho e dos dados entre vários
servidores. Ele usa uma versão aprimorada da estrutura Apache Hadoop
executada na infraestrutura de escala da web do Amazon EC2 e do Amazon S3.
Basta fazer upload dos dados de entrada e de um aplicativo de processamento
de dados no Amazon S3. O Amazon EMR executa o número especificado de
instâncias do Amazon EC2. O serviço inicia a execução do fluxo de trabalho ao
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obter os dados de entrada do Amazon S3 nas instâncias executadas do Amazon
EC2. Assim que o fluxo de trabalho for concluído, o Amazon EMR transferirá os
dados de saída para o Amazon S3, onde é possível recuperá-lo ou usá-lo como
entrada em outro fluxo de trabalho.
Ao iniciar fluxos de trabalho em seu nome, o Amazon EMR configura dois
security groups do Amazon EC2: um para os nós principais e outro para os
secundários. O grupo de segurança mestre tem uma porta aberta para
comunicação com o serviço. Ele também tem a porta SSH aberta para permitir
que você aplique o SSH às instâncias, usando a chave especificada na
inicialização. Os escravos começam em um grupo de segurança separado, que
permite a interação somente com a instância mestre. Como padrão, ambos os
security groups são configurados para não permitir o acesso de fontes externas,
incluindo instâncias do Amazon EC2 pertencentes a outros clientes. Como esses
grupos de segurança estão dentro da sua conta, é possível configurá-los usando
as ferramentas padrão ou o painel do EC2. Para proteger as informações dos
clientes e conjuntos de dados de saída, o Amazon EMR transfere os dados de e
para o Amazon S3 usando SSL.
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O Amazon EMR proporciona diversos modos de controlar o acesso aos recursos
do cluster. É possível usar o AWS IAM para criar contas de usuários e funções,
além de configurar permissões que controlam quais recursos da AWS esses
usuários e funções podem acessar. Quando você inicia um cluster, é possível
associar um par de chaves do Amazon EC2 a um cluster, que posteriormente
pode-se usar ao se conectar ao cluster usando SSH. Também é possível definir
permissões para permitir que usuários além do usuário padrão do Hadoop
enviem trabalhos ao cluster.
Por padrão, se um usuário do IAM inicia um cluster, esse cluster fica oculto de
outros usuários do IAM na conta da AWS. A filtragem ocorre em todas as
interfaces do Amazon EMR (o console, CLI, API e SDKs) e ajuda a evitar que
usuários do IAM acessem e alterem clusters criados por outros usuários do
IAM. É útil para clusters que devem ser visualizados apenas por um usuário do
IAM e a conta principal da AWS. Também há a opção de tornar o cluster visível
e acessível a todos os usuários do IAM em uma conta do AWS.

Página 90

Amazon Web Services – Visão geral dos processos de segurança

Para obter proteção adicional, é possível executar instâncias do EC2 do cluster
do EMR em um Amazon VPC; isso é semelhante a executá-las em uma sub-rede
privada. Isso permite que você controle o acesso a toda a sub-rede. Também é
possível executar o cluster em um VPC e permitir que ele acesse recursos na
rede interna usando uma conexão VPN. É possível criptografar os dados de
entrada antes de fazer upload para o Amazon S3 usando qualquer ferramenta
comum de criptografia de dados. Caso você criptografe os dados de entrada
antes de fazer o upload deste, será necessário adicionar uma etapa de
descriptografia ao início do fluxo de trabalho quando o Amazon Elastic
MapReduce obtiver os dados do Amazon S3.
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Segurança do Amazon Kinesis

O Amazon Kinesis é um serviço gerenciado criado para lidar com streaming de
big data em tempo real. Ele pode aceitar qualquer volume de dados de qualquer
número de origens, ampliando e reduzindo conforme necessário. É possível
usar o Kinesis em situações que exigem ingestão e processamento de dados em
tempo real de grande escala, como logs de servidor, feeds de dados de mercado
ou mídias sociais e dados de sequência de cliques da web.
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Os aplicativos leem e gravam registros de dados do Amazon Kinesis por meio de
streaming. É possível criar qualquer número de processos de streaming do
Kinesis para capturar, armazenar e transportar dados. O Amazon Kinesis
gerencia automaticamente a infraestrutura, o armazenamento, as redes e a
configuração necessários para coletar e processar dados no nível de taxa de
transferência que os aplicativos de streaming precisam. Você não precisa se
preocupar com o provisionamento, a implementação, a manutenção contínua
do hardware, do software e outros serviços para habilitar a captura e o
armazenamento em tempo real de dados em grande escala. Além disso, o
Amazon Kinesis replica simultaneamente os dados por meio de três recursos em
uma região da AWS, oferecendo maior disponibilidade e durabilidade de dados.
No Amazon Kinesis, os registros de dados contêm um número de sequência,
uma chave de partição e um blob de dados, que é uma sequência de bytes não
interpretada e inalterável. O serviço Amazon Kinesis não inspeciona, interpreta
ou altera dados no blob. Os registros de dados podem ser acessados por apenas
24 horas a partir do momento em que são adicionados a um processo de
streaming do Amazon Kinesis; em seguida, são automaticamente descartados.
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O aplicativo é um consumidor de streaming do Amazon Kinesis, que
normalmente é executado em um conjunto de instâncias do Amazon EC2.
Um aplicativo do Kinesis usa a biblioteca do cliente do Amazon Kinesis para
realizar a leitura de streaming do Amazon Kinesis. A biblioteca do cliente
do Kinesis cuida de diversos detalhes, incluindo failover, recuperação e
balanceamento de carga, permitindo que o aplicativo foque no processamento
dos dados à medida que são disponibilizados. Após o processamento do
registro, o código do consumidor pode passá-lo para outro processo de
streaming do Kinesis; gravá-lo em um bucket do Amazon S3, um armazém de
dados do Redshift ou uma tabela do DynamoDB; ou simplesmente descartá-lo.
Há uma biblioteca de conectores disponível para ajudá-lo a integrar o Kinesis
a outros serviços da AWS (como DynamoDB, Redshift e Amazon S3), além de
produtos de terceiros como Apache Storm.
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Você pode controlar o acesso lógico aos recursos e às funções de gerenciamento
do Kinesis criando usuários para a sua conta da AWS com o AWS IAM e
definindo quais operações do Kinesis esses usuários têm permissão de executar.
Para facilitar a execução de aplicativos de produtores ou consumidores em uma
instância do Amazon EC2, é possível configurar essa instância com uma função
do IAM. Desse modo, as credenciais da AWS que refletem as permissões
associadas à função do IAM são disponibilizadas aos aplicativos na instância;
isso significa que não é preciso usar credenciais de segurança da AWS de longo
prazo. As funções têm ainda o benefício de fornecer credenciais temporárias,
que expiram após um curto período; isso funciona como uma medida adicional
de proteção. Consulte o guia de utilização do IAM para obter mais informações
sobre as funções do IAM.
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A API do Amazon Kinesis só está disponível por meio de um endpoint
criptografado com SSL (kinesis.us-east-1.amazonaws.com) para ajudar a
garantir a transmissão segura dos dados para a AWS. É necessário se conectar a
esse endpoint para acessar o Kinesis, mas é possível usar a API para direcionar
o AWS Kinesis a fim de criar um processo de streaming em qualquer região da
AWS.
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Segurança do AWS Data Pipeline
O serviço AWS Data Pipeline ajuda a processar e transferir dados entre
diferentes fontes de dados no local em intervalos específicos usando fluxos de
trabalho orientados a dados e verificação de dependência incorporada. Ao criar
um pipeline, você define fontes de dados, pré-condições, destinos, etapas de
processamento e uma programação operacional. Após a definição e ativação de
um pipeline, ele será executado automaticamente de acordo com a programação
especificada.
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Com o AWS Data Pipeline, não é preciso se preocupar em verificar a
disponibilidade de recursos, gerenciar dependências entre tarefas, tentar
novamente falhas transitórias/limites de tempo em tarefas individuais ou criar
um sistema de notificação de falhas. AWS Data
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O Pipeline cuida da execução de serviços e recursos da AWS necessários
para o pipeline processar dados (por exemplo, Amazon EC2 ou EMR) e da
transferência dos resultados para armazenamento (por exemplo, Amazon S3,
RDS, DynamoDB ou EMR).
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Quando você usa o console, o AWS Data Pipeline criar as políticas e funções
do IAM necessárias, incluindo uma lista de entidades confiáveis. As funções do
IAM determinam o que o pipeline pode acessar e as ações que pode realizar.
Além disso, quando o pipeline cria um recurso, como uma instância do EC2,
as funções do IAM determinam os recursos e ações permitidos da instância
do EC2. Ao criar um pipeline, você especifica uma função do IAM que controla
o pipeline e uma que controla os recursos do pipeline (conhecida como "função
de recursos"), que pode ser a mesma para ambos. Como parte da prática
recomendada de segurança do menor privilégio, recomendamos que você
conceda as permissões mínimas necessárias para que o pipeline execute o
trabalho e defina as funções do IAM de acordo.
Como a maioria dos serviços da AWS, o AWS Data Pipeline também tem a
opção de endpoints seguros (HTTPS) para acesso por SSL.
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Serviços de implementação e gerenciamento
A Amazon Web Services fornece várias ferramentas que auxiliam na
implementação e gerenciamento dos seus aplicativos. Isso inclui serviços que
permitem a criação de contas de usuário individuais com credenciais para
acesso aos serviços da AWS. Também há serviços de criação e atualização de
pilhas de recursos da AWS, implementação de aplicativos nesses recursos e
monitoramento da saúde desses recursos da AWS. Outras ferramentas o ajudam
a gerenciar chaves criptográficas usando módulos de segurança de hardware
(HSM, Hardware Security Module) e registrar as atividades de APIs para fins de
segurança e conformidade.
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AWS Identity and Access Management (AWS IAM)
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O AWS IAM permite que você crie múltiplos usuários e gerencie permissões
para cada um desses usuários a partir de sua conta da AWS. Um usuário é
uma identidade (dentro de sua conta da AWS) com credenciais de segurança
exclusivas que podem ser usadas para acessar os serviços da AWS. O AWS IAM
elimina a necessidade de compartilhar senhas ou chaves de acesso e facilita a
ativação e a desativação do acesso de usuários, conforme adequado.
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O AWS IAM permite que o cliente implemente as práticas recomendadas de
segurança, tais como menor privilégio, ao atribuir credenciais exclusivas para
cada usuário dentro da sua conta da AWS e conceder somente as permissões
que os usuários precisam a fim de acessar os recursos e serviços da AWS
necessários para a realização do trabalho deles. Por padrão, o AWS IAM é
seguro; novos usuários não têm acesso à AWS até as permissões serem
concedidas explicitamente.

O AWS IAM também é integrado ao AWS Marketplace, de modo que seja
possível controlar as pessoas da organização que podem se inscrever no
software e serviços oferecidos no Marketplace. Como a assinatura de alguns
softwares no Marketplace ativa uma instância do EC2 para a execução do
software, esse recurso de controle de acesso é importante. O uso do AWS IAM
para controlar o acesso ao AWS Marketplace também permite que os
proprietários de contas da AWS tenham controle mais detalhado sobre
os custos de software e uso.
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O AWS IAM permite que você minimize o uso das suas credenciais de conta da
AWS. Após a criação de contas de usuário do AWS IAM, todas as interações com
os serviços e os recursos da AWS deverão ocorrer com credenciais de segurança
de usuário do AWS IAM. Mais informações sobre o AWS IAM estão disponíveis
no site da AWS: http://aws.amazon.com/iam/
Funções
Uma função do IAM usa credenciais de segurança temporárias para permitir a
concessão de acesso a usuários ou serviços que normalmente não têm acesso
aos recursos da AWS. Uma função é um conjunto de permissões para acessar
recursos específicos da AWS, mas essas permissões não estão vinculadas a um
usuário ou grupo do IAM específico. Uma entidade autorizada (como um
usuário móvel ou instância do EC2) assume uma função e recebe credenciais de
segurança temporárias para realizar autenticação nos recursos definidos na
função. As credenciais de segurança temporárias oferecem mais segurança
devido à curta duração (a expiração padrão é 12 horas) e ao fato deque não
podem ser reutilizadas depois que expiram. Isso pode ser útil especificamente
para fornecer acesso limitado e controlado em certas situações:
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Acesso de usuário federado (não AWS). Usuários federados são
usuários (ou aplicativos) que não têm contas da AWS. Com as funções,
é possível proporcionar acesso a recursos da AWS por tempo limitado.
Isso é útil para usuários que não são da AWS, cuja autenticação pode ser
realizada com um serviço externo, como Microsoft Active Directory,
LDAP ou Kerberos. As credenciais da AWS temporárias usadas com as
funções permitem a federação de identidade entre a AWS e usuários que
não sejam da AWS no sistema corporativo de identidade e autorização.
Se sua organização oferecer suporte a SAML 2.0 (Security Assertion
Markup Language 2.0), você poderá criar confiança entre a organização
como provedor de identidade (IdP, Identity Provider) e outras
organizações como provedores de serviços. Na AWS, é possível
configurá-la como provedor de serviço e usar SAML para fornecer aos
usuários Single Sign-On (SSO) federado ao AWS Management Console
ou conceder acesso federado para chamar APIs da AWS.
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As funções também são úteis quando você cria um aplicativo móvel ou
web que acessa recursos da AWS. Os recursos da AWS exigem
credenciais de segurança para solicitações programáticas; porém, não se
deve incorporar credenciais de segurança de longo prazo ao aplicativo,
pois elas podem ser acessadas pelos usuários do aplicativo e ser difíceis
de trocar. Em vez disso, é possível permitir que os usuários entrem no
aplicativo usando login com Amazon, Facebook, Google e, em seguida,
usem as informações de autenticação para assumir uma função e obter
credenciais de segurança temporárias.

d
e



Acesso entre contas. Para organizações que usam várias contas da
AWS a fim de gerenciar recursos, é possível configurar funções para
permitir que usuários com permissões em uma conta acessem recursos
em outra conta. Para organizações cujos colaboradores raramente
precisam de acesso a recursos em outra conta, o uso de funções ajuda a
garantir o fornecimento temporário de credenciais, somente quando
necessário.



Aplicativos executados em instâncias do EC2 que precisam de
acesso a recursos da AWS. Quando um aplicativo é executado em uma
instância do Amazon EC2 e precisa fazer solicitações de recursos da
AWS, como buckets do Amazon S3 ou uma tabela do DynamoDB, ele
deve ter credenciais de segurança. O uso de funções em vez da criação de
contas individuais do IAM para cada aplicativo em cada instância pode
poupar um tempo considerável para clientes que gerenciam um grande
número de instâncias ou um conjunto com escalabilidade elástica usando
AWS Auto Scaling.
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As credenciais de segurança temporárias incluem um token de segurança, um
ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta. Para conceder ao usuário
acesso a certos recursos, distribua as credenciais de segurança temporárias ao
usuário ao qual concede acesso temporário. Quando o usuário realizar
chamadas para seus recursos, ele passará o token e o ID da chave de acesso e
assinará a solicitação com a chave de acesso secreta. O token não funcionará
com chaves de acesso diferentes. O modo como o usuário passa o token depende
da API e da versão do produto da AWS para o qual o usuário está fazendo
chamadas. Mais informações sobre credenciais de segurança temporárias estão
disponíveis no site da AWS: http://docs.amazonwebservices.com/STS
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O uso de credenciais temporárias aumenta a proteção, pois não é preciso
gerenciar ou distribuir credenciais de longo prazo para usuários temporários.
Além disso, as credenciais temporárias são carregadas automaticamente na
instância de destino para que não seja necessário incorporá-las a algum local
inseguro, como códigos. As credenciais temporárias são trocadas ou alteradas
automaticamente várias vezes por dia, sem que você precise realizar qualquer
ação, e são armazenadas com segurança por padrão.
Para obter mais informações sobre o uso de funções do IAM para
autoprovisionar chaves em instâncias do EC2, consulte o guia de utilização do
IAM no site da AWS: http://docs.amazonwebservices.com/IAM
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Segurança do Amazon CloudWatch
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O Amazon CloudWatch é um serviço da Web que fornece monitoramento para
recursos da nuvem da AWS, começando com o Amazon EC2. Ele fornece
visibilidade sobre a utilização de recursos, desempenho operacional e padrões
de demanda geral, incluindo métricas como utilização de CPU, leituras e
gravações do disco e tráfego de rede. É possível configurar alarmes do
CloudWatch para notificá-lo se certos limites forem ultrapassados ou realizar
outras ações automatizadas, como adicionar ou remover instâncias do EC2 caso
o Auto Scaling esteja habilitado.
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O CloudWatch captura e resume as métricas de utilização de recursos da AWS
de forma nativa, mas também é possível enviar outros logs para o CloudWatch
para monitoramento. É possível encaminhar arquivos de log do sistema
operacional convidado, de aplicativos e personalizados do software instalado
nas instâncias do EC2 para o CloudWatch, onde são armazenados de forma
durável pelo tempo que você desejar. O CloudWatch pode ser configurado para
monitorar qualquer símbolo ou mensagem nas entradas de logs recebidos, além
de apresentar os resultados como métricas do CloudWatch. Por exemplo, você
pode monitorar os arquivos de log de seu servidor Web em busca de erros 404
para detectar links enviados incorretos ou mensagens inválidas de usuários, a
fim de detectar tentativas de login não autorizado em seu sistema operacional
convidado.
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Como todos os serviços da AWS, o Amazon CloudWatch requer autenticação
para cada solicitação feita à sua API de controle para que somente os usuários
autenticados possam acessar e gerenciar o CloudWatch. As solicitações são
assinadas com uma assinatura de HMAC-SHA1 criada a partir da solicitação
e da chave privada do usuário. Além disso, a API de controle do Amazon
CloudWatch só é acessível através de pontos de acesso criptografados com SSL.
Você pode controlar o acesso ao Amazon CloudWatch criando usuários para a
conta da AWS usando o AWS IAM e controlar quais operações do CloudWatch
esses usuários têm permissão para chamar.
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Segurança do AWS CloudHSM

O serviço AWS CloudHSM dá aos clientes acesso dedicado a um módulo de
segurança de hardware (HSM, Hardware Module), equipamento projetado para
proteger o armazenamento de chave criptográfica e as operações em um
dispositivo resistente a intrusões e que deixe violações evidentes. É possível
gerar, armazenar e gerenciar as chaves de criptografia usadas na criptografia de
dados de tal forma que somente você tenha acesso a elas. Os dispositivos AWS
CloudHSM foram criados para armazenar e processar material de chave
criptográfica com segurança para diversos usos, como criptografia de banco de
dados, Digital Rights Management (DRM), Public Key Infrastructure (PKI),
autenticação e autorização, assinatura de documentos e processamento de
transações. Eles oferecem suporte a alguns dos mais seguros algoritmos
criptográficos disponíveis, incluindo AES, RSA, ECC e muitos outros.
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O serviço AWS CloudHSM foi desenvolvido para uso com o Amazon EC2 e VPC,
fornecendo ao dispositivo um IP privado exclusivo em uma sub-rede privada.
É possível se conectar a dispositivos CloudHSM usando servidores EC2 por
meio de SSL/TLS, que usa autenticação com certificado digital bidirecional e
criptografia SSL de 256 bits para fornecer um canal de comunicação seguro.
A seleção do serviço CloudHSM na mesma região da instância do EC2 reduz a
latência de rede, o que pode melhorar o desempenho do aplicativo. É possível
configurar um cliente na instância do EC2 que permita que os aplicativos usem
APIs fornecidas pelo HSM, incluindo KCS#11, MS CAPI e Java JCA/JCE
(Java Cryptography Architecture/Java Cryptography Extensions).
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Antes de começar a usar um HSM, é necessário configurar pelo menos uma
partição no dispositivo. Uma partição de criptografia é um perímetro lógico e
físico de segurança que restringe o acesso a suas chaves, para que apenas você
possa controlar as chaves e as operações executadas pelo HSM. A AWS tem
credenciais administrativas para o dispositivo, mas essas credenciais somente
podem ser usadas para administrar o dispositivo e não as partições do HSM no
dispositivo. A AWS usa essas credenciais para monitorar e manter a saúde e a
disponibilidade do dispositivo. A AWS não é capaz de extrair suas chaves ou de
fazer o dispositivo executar qualquer operação de criptografia usando-as.
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O dispositivo HSM tem detecção de tentativas de violação e mecanismos de
resposta físicos e lógicos que apagam o material de chave criptográfica e geram
logs de eventos quando uma violação é detectada. O HSM foi projetado para
detectar tentativas de violação se a barreira física do dispositivo HSM for
violada. Além disso, após três tentativas malsucedidas de acessar uma partição
HSM com credenciais HSM Admin, o dispositivo HSM apaga suas partições
do HSM.
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Quando a assinatura do CloudHSM expirar e você confirmar que o conteúdo do
HSM não é mais necessário, exclua cada partição, seu conteúdo e todos os logs.
Como parte do processo de desativação, o AWS zera o dispositivo, apagando
permanentemente todo o material de chave.
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Segurança do AWS CloudTrail

O AWS CloudTrail fornece um log das ações de usuário e sistema que afetam os
recursos do AWS em sua conta. Em cada um dos eventos registrados, você pode
ver qual o serviço acessado, qual a ação executada, todos os parâmetros da ação
e quem fez a solicitação. Para ações que mudam, você pode ver o resultado da
ação. Além de ver quais usuários ou serviços executaram uma ação em um
serviço do AWS, também é possível observar se foi o usuário da conta raiz do
AWS ou um usuário do IAM, ou até mesmo se isso foi feito com credenciais de
segurança temporárias de uma função ou um usuário federado.

Página 99

Amazon Web Services – Visão geral dos processos de segurança

O CloudTrail coleta informações sobre as chamadas de APIs a um recurso da
AWS, sejam elas originárias do Console de Gerenciamento da AWS, CLI ou de
um SDK. Quando a solicitação da API retorna um erro, o CloudTrail mostra a
descrição do erro, incluindo mensagens de falhas de autorização. Ele captura até
mesmo eventos de login no AWS Management Console, criando um registro de
log sempre que um proprietário de conta do AWS, usuário federado ou usuário
do IAM faz login no console.
Depois que você habilita o CloudTrail, os logs de eventos são emitidos
aproximadamente a cada 5 minutos no bucket do Amazon S3 de sua escolha.
Os arquivos de log são organizados por ID de conta da AWS, região, nome
do serviço, data e hora. Você pode configurar o CloudTrail de modo a
agregar arquivos de log de várias regiões e/ou contas em um único bucket do
Amazon S3. Por padrão, uma única trilha irá registrar e produzir eventos em
todas as regiões atuais e futuras. Além do S3, você pode enviar eventos aos logs
do CloudWatch, para métricas e alarmes personalizados, ou pode fazer o upload
desses logs para suas soluções de gerenciamento e análise preferidas, a fim de
executar análises de segurança e detectar padrões de comportamento de
usuários. Para uma resposta rápida, você pode criar regras de eventos do
CloudWatch para executar ações imediatas em eventos específicos.

d
e

v
i
h

c
r
A

Por padrão, os arquivos de log são armazenados indefinidamente. Os arquivos
de log são criptografados automaticamente usando o Amazon S3 Server Side
Encryption e permanecem no bucket até você exclui-los ou arquivá-los. Para um
nível mais alto ainda de segurança, você pode usar o KMS para criptografar os
arquivos de log usando uma chave pertencente a você. É possível usar as regras
de configuração de ciclo de vida do Amazon S3 para excluir automaticamente
arquivos de log antigos ou arquivá-los no Amazon Glacier para aumentar a
longevidade com economia significativa.
Ao habilitar a validação do arquivo de log opcional, você pode validar que os
logs não foram adicionados, excluídos ou adulterados.

Página 100

Amazon Web Services – Visão geral dos processos de segurança

Assim como os outros serviços da AWS, é possível limitar o acesso ao CloudTrail
para usuários específicos. Você pode usar o IAM para definir quais usuários do
AWS estão autorizados a criar, configurar ou excluir trilhas do AWS CloudTrail,
além dos usuários que podem iniciar e interromper a geração de logs. Você pode
controlar o acesso aos arquivos de log aplicando políticas do IAM ou de buckets
do Amazon S3. Também é possível acrescentar uma camada adicional de
segurança habilitando o MFA Delete no bucket do Amazon S3.

Serviços móveis
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Os serviços móveis da AWS facilitam a criação, envio, execução,
monitoramento, otimização e dimensionamento de aplicativos executados na
nuvem para dispositivos móveis. Esses serviços também o ajudam a autenticar
usuários no aplicativo móvel, sincronizar dados e coletar/analisar o uso dos
aplicativos.
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Amazon Cognito

O Amazon Cognito fornece serviços de identidade e sincronização para
aplicativos móveis e na web. Ele simplifica a tarefa de autenticação de usuários
e armazenamento, gerenciamento e sincronização de dados destes em vários
dispositivos, plataformas e aplicativos. Ele fornece credenciais temporárias e
com privilégios limitados para usuários autenticados e não autenticados, sem
a necessidade de gerenciamento de infraestrutura de back-end.
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O Cognito funciona com provedores de identidade conhecidos, como Google,
Facebook e Amazon, para autenticar usuários finais de aplicativos móveis e web.
Você pode aproveitar os recursos de identificação e autorização fornecidos por
esses serviços em vez de criar e manter recursos próprios. O aplicativo realiza
autenticação com um desses provedores de identidade usando o SDK do
provedor. Quando o usuário final é autenticado com o provedor, o token do
OAuth ou OpenID Connect retornado do provedor é passado pelo aplicativo ao
Cognito, que retorna um novo ID do Cognito para o usuário e um conjunto de
credenciais da AWS temporárias e de privilégio limitado.
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Para começar a usar o Amazon Cognito, crie um grupo de identidades por meio
do console do Amazon Cognito. O pool de identidades é um repositório de
informações de identidade de usuários específico à conta do AWS. Durante a
operação do pool de identidades, você deverá criar uma nova função do IAM ou
selecionar uma existente para os usuários finais. Uma função do IAM é um
conjunto de permissões para acessar recursos específicos da AWS, mas essas
permissões não estão vinculadas a um usuário ou grupo específico do IAM.
Uma entidade autorizada (como um usuário móvel ou instância do EC2)
assume uma função e recebe credenciais de segurança temporárias para realizar
autenticação nos recursos da AWS definidos na função. As credenciais de
segurança temporárias oferecem mais segurança devido à curta duração (a
expiração padrão é 12 horas) e ao fato deque não podem ser reutilizadas depois
que expiram. A função selecionada tem impacto sobre os serviços da AWS que
os usuários finais poderão acessar com as credenciais temporárias. Por padrão,
o Amazon Cognito cria uma nova função com permissões limitadas – os
usuários finais só terão acesso ao serviço Cognito Sync e ao Amazon Mobile
Analytics. Se o aplicativo precisar de acesso a outros recursos da AWS, como
Amazon S3 ou DynamoDB, você poderá modificar as funções diretamente no
console de gerenciamento do IAM.
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Com o Amazon Cognito, não há necessidade de criar contas da AWS individuais
ou até mesmo contas do IAM para todos os usuários finais de aplicativos
web/móveis que precisam de acesso aos recursos da AWS. Em conjunto com as
funções do IAM, os usuários móveis podem acessar com segurança os recursos
da AWS e de aplicativos, e podem até salvar dados na nuvem da AWS sem ter
que criar uma conta ou fazer login. Entretanto, caso escolham fazer isso mais
tarde, o Cognito irá mesclar os dados e as informações de identificação.
Como o Amazon Cognito armazena dados localmente e no serviço, os usuários
finais podem continuar a interagir com os dados mesmo quando estão offline.
Os dados offline podem ser estáticos, mas tudo que esses usuários colocam no
conjunto de dados pode ser imediatamente recuperado, estejam online ou não.
O SDK do cliente gerencia um repositório SQLite local para que o aplicativo
possa ser executado mesmo quando não está conectado. O repositório SQLite
funciona como cache e é o destino de todas as operações de leitura e gravação.
O recurso de sincronização do Cognito compara a versão local dos dados com a
versão na nuvem, enviando ou recebendo deltas conforme necessário. Observe
que, para sincronizar os dados entre dispositivos, o pool de identidades deve
oferecer suporte a identidades autenticadas. As identidades não autenticadas
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são vinculadas ao dispositivo; por isso, a menos que o usuário final realize
autenticação, nenhum dado poderá ser sincronizado entre vários dispositivos.
Com o Cognito, o aplicativo se comunica diretamente com o provedor de
identidade público aceito (Amazon, Facebook ou Google) para autenticar os
usuários. O Amazon Cognito não recebe ou armazena credenciais de usuários,
apenas o token OAuth ou OpenID Connect recebido do provedor de identidade.
Quando o Cognito recebe o token, ele retorna um novo ID do Cognito para o
usuário e um conjunto de credenciais da AWS temporárias e com privilégios
limitados.
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Cada identidade do Cognito tem acesso apenas seus próprios dados no
repositório de sincronização, e esses dados são criptografados no momento do
armazenamento. Além disso, todos os dados de identidade são transmitidos por
meio de HTTPS. O identificador exclusivo do Amazon Cognito no dispositivo
é armazenado em um local seguro apropriado; por exemplo, no iOS, o
identificador do Cognito é armazenado no conjunto de chaves do sistema
operacional. Os dados de usuário são armazenados em cache em um banco de
dados SQLite local na área restrita do aplicativo; se for necessário ter mais
segurança, você poderá criptografar os dados em cache local implementando
criptografia no aplicativo.
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Amazon Mobile Analytics

O Amazon Mobile Analytics é um serviço para coletar, visualizar e entender
dados de uso de aplicativos móveis. Ele permite que você acompanhe os
comportamentos do cliente, agregue métricas e identifique padrões
significativos em seus aplicativos móveis. O Amazon Mobile Analytics calcula e
atualiza automaticamente as métricas de uso à medida que recebe dados de
dispositivos clientes executando o aplicativo; os dados são exibidos no console.
É possível integrar o Amazon Mobile Analytics ao aplicativo sem exigir a
autenticação de usuários em um provedor de identidade (como Google,
Facebook ou Amazon). Para usuários não autenticados, o Mobile Analytics
funciona em conjunto com o Amazon Cognito para fornecer credenciais
temporárias e com privilégios limitados. Para isso, primeiro crie um pool de
identidades no Cognito. O pool de identidades usará funções do IAM, que são
um conjunto de permissões não vinculadas a um usuário ou grupo específico do
IAM, mas que permitem que uma entidade acesse recursos específicos da AWS.
A entidade assume uma função e recebe credenciais de segurança temporárias
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para realizar autenticação nos recursos da AWS definidos na função. Por
padrão, o Amazon Cognito cria uma nova função com permissões limitadas –
os usuários finais só terão acesso ao serviço Cognito Sync e ao Amazon Mobile
Analytics. Se o aplicativo precisar de acesso a outros recursos da AWS, como
Amazon S3 ou DynamoDB, você poderá modificar as funções diretamente no
console de gerenciamento do IAM.
É possível integrar o AWS Mobile SDK para Android e iOS ao aplicativo ou usar
a API REST do Amazon Mobile Analytics para enviar eventos de qualquer
dispositivo ou serviço conectado e visualizar dados nos relatórios. A API do
Amazon Mobile Analytics só pode ser acessada por meio de um endpoint
criptografado com SSL (https://mobileanalytics.us-east-1.amazonaws.com).
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Aplicativos

Os aplicativos da AWS são serviços gerenciados que permitem fornecer aos
usuários áreas de trabalho e armazenamento seguros e centralizados na nuvem.

Amazon WorkSpaces
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O Amazon WorkSpaces é um serviço de desktop gerenciado que permite o
rápido provisionamento de desktops baseados em nuvem para os usuários.
Basta escolher o pacote do Windows 7 que atenda às necessidades de seus
usuários e o número de WorkSpaces que deseja executar. Quando os
WorkSpaces estiverem prontos, os usuários receberão um e-mail informando
onde podem fazer download do cliente relevante e efetuar login em seu
WorkSpace. Em seguida, eles poderão acessar os desktops baseados em nuvem
usando diversos dispositivos de endpoint, incluindo PCs, notebooks e
dispositivos móveis. Porém, os dados da organização nunca são enviados ou
armazenados no dispositivo do usuário final, pois o Amazon WorkSpaces usa
PC sobre IP (PCoIP, PC-over-IP), que realiza streaming de vídeo interativo sem
transmitir dados reais. O protocolo PCoIP compacta, criptografa e codifica a
experiência de desktop dos usuários, transmitindo "somente pixels" por meio
de qualquer rede IP padrão para os dispositivos dos usuários finais.
Para acessar o WorkSpace, os usuários devem fazer login usando um conjunto
de credenciais únicas ou as credenciais regulares do Active Directory. Quando
você integra o Amazon WorkSpaces ao Active Directory corporativo, todos os
WorkSpaces ingressam no domínio do Active Directory e podem ser
gerenciados como qualquer outro desktop da sua organização. Isso significa
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que você pode usar políticas de grupo do Active Directory para gerenciar o
WorkSpaces dos seus usuários para especificar as opções de configuração que
controlam o desktop. Se você optar por não usar o Active Directory ou outro
tipo de diretório no local para gerenciar o WorkSpaces do seu usuário, poderá
criar um diretório de nuvem privada nos Amazon WorkSpaces que pode usar
para administração.
Para oferecer uma camada adicional de segurança, você também pode exigir o
uso de autenticação multifator no login sob a forma de um token de hardware
ou software. O Amazon WorkSpaces é compatível com MFA usando um servidor
Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) no local ou qualquer
provedor de segurança compatível com a autenticação RADIUS. Atualmente,
ele é compatível com os protocolos PAP, CHAP, MS-CHAP1 e MS-CHAP2,
juntamente com proxies RADIUS.
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Cada Workspace reside em sua própria instância EC2 dentro de uma VPC.
Você pode criar WorkSpaces em uma VPC que já possui ou deixar o serviço
do WorkSpaces criar uma para você automaticamente, usando a opção de
início rápido do WorkSpaces. Quando você usa a opção de início rápido, o
WorkSpaces não só cria a VPC, mas também realiza diversas outras tarefas
de configuração e provisionamento para você, como a criação de um gateway
de Internet para a VPC, a configuração de um diretório dentro da VPC que é
usado para armazenar informações de usuário e do WorkSpace, a criação de
uma conta de administrador do diretório, a criação de contas de usuários
especificados e a adição delas ao diretório e a criação de instâncias do
WorkSpace. Como alternativa, a VPC pode ser conectada a uma rede no
local com o uso de uma conexão VPN segura para permitir o acesso a um
Active Directory existente no local e outros recursos de Intranet. Você pode
adicionar um grupo de segurança criado por você na Amazon VPC para todos os
WorkSpaces que pertencem ao seu diretório. Isso permite que você controle o
acesso à rede do Amazon WorkSpaces em sua VPC para outros recursos em sua
Amazon VPC e na rede no local.
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O armazenamento persistente para WorkSpaces é fornecido pelo Amazon EBS
e passa por backup automático duas vezes por dia para o Amazon S3. Caso o
WorkSpaces Sync esteja habilitado no WorkSpace, o diretório que o usuário
compartilhou terá backups realizados continuamente e armazenados no
Amazon S3. O WorkSpaces Sync também pode ser utilizado em um Mac ou PC
para sincronizar documentos de ou para seu WorkSpace, de forma que você
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sempre tenha acesso aos seus dados, independentemente do computador
desktop que utiliza.
Como é um serviço gerenciado, a AWS toma conta de várias tarefas de
manutenção e segurança, como correções e backups diários. As atualizações
são entregues automaticamente nos WorkSpaces durante uma janela de
manutenção semanal. Você pode controlar como a correção é configurada para
o WorkSpace de um usuário. Por padrão, o Windows Update é habilitado, mas é
possível personalizar essas configurações ou utilizar uma abordagem alternativa
de gestão de atualizações caso desejado. No sistema operacional subjacente, o
Windows Update é habilitado por padrão nos WorkSpaces e configurado para
instalar atualizações semanalmente. Você pode usar uma abordagem alternativa
de correção ou configurar as atualizações do Windows Update em um horário
de sua escolha.
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Você pode usar o IAM para controlar quem em sua equipe pode realizar funções
administrativas, como criar ou excluir WorkSpaces ou configurar diretórios de
usuário. Você também pode configurar um WorkSpace para a administração de
diretório, instalar as ferramentas de administração favoritas do Active Directory
e criar unidades organizacionais e políticas de grupo para aplicar mais
facilmente alterações do Active Directory para todos os usuários do
WorkSpaces.
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Amazon WorkDocs

O Amazon WorkDocs é um serviço de compartilhamento e armazenamento
corporativo gerenciado com recursos de feedback para a colaboração do
usuário. Os usuários podem armazenar qualquer tipo de arquivo em uma pasta
do WorkDocs e permitir que outras pessoas os visualizem e baixem. Recursos de
comentários e anotações funcionam em determinados tipos de arquivo, como os
do MS Word, e sem exigir o aplicativo que foi usado originalmente para criar o
arquivo. O WorkDocs notifica por e-mail os colaboradores sobre as atividades
de revisão e os prazos e realiza o versionamento dos arquivos que você
sincronizou usando o aplicativo WorkDocs Sync.
As informações do usuário são armazenadas em um diretório de rede
compatível com o Active Directory. Você pode criar um novo diretório na nuvem
ou conectar o Amazon WorkDocs ao seu diretório no local. Quando você cria um
diretório de nuvem usando a instalação de início rápido do WorkDocs, também
cria uma conta de administrador do diretório com o e-mail do administrador
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como o nome do usuário. Um e-mail é enviado ao administrador com instruções
para concluir o registro. O administrador então usa essa conta para gerenciar
seu diretório.
Quando você cria um diretório de nuvem usando a instalação de início rápido
do WorkDocs, também cria e configura uma VPC para usar com o diretório.
Se você precisar de mais controle sobre a configuração de diretório, poderá
escolher a configuração padrão, que permite especificar seu próprio nome de
domínio do diretório, bem como uma das VPCs existentes para usar com o
diretório. Se você quiser usar uma das VPCs existentes, a VPC deverá ter um
gateway de Internet e pelo menos duas sub-redes. Cada uma das sub-redes deve
estar em uma zona de disponibilidade diferente.
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Utilizando o Amazon WorkDocs Management Console, os administradores
podem visualizar logs de registro de auditoria para acompanhar atividades de
arquivos e usuários por horário, endereço IP e dispositivo e decidir se querem
permitir que os usuários compartilhem arquivos com outros usuários fora da
organização.
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Os usuários podem então controlar quem pode acessar arquivos individuais e
desativar downloads dos arquivos que compartilham.

Todos os dados em trânsito são criptografados com SSL padrão do setor.
Os aplicativos da web e móveis do WorkDocs, bem como os clientes
de sincronização de desktop, transmitem arquivos diretamente para o
Amazon WorkDocs usando SSL. Os usuários do WorkDocs também poderão
utilizar a autenticação multifator, ou MFA, se a organização tiver um servidor
Radius implementado. A MFA utiliza os seguintes fatores: nome de usuário,
senha e métodos compatíveis com o servidor Radius. Os protocolos compatíveis
são PAP, CHAP, MS-CHAPv1 e MS-CHAPv2
É possível escolher a região da AWS em que os arquivos do site do WorkDocs
são armazenados. O Amazon WorkDocs atualmente está disponível nas
seguintes regiões da AWS: Leste dos EUA (Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon)
e na UE (Irlanda). Todos os arquivos, comentários e anotações armazenados no
WorkDocs são automaticamente criptografados com criptografia AES-256.
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Revisões do documento
Data

Descrição

Maio de 2017

Adicionada a seção sobre verificações de segurança do AWS Config.

Abril de 2017

Adicionada a seção sobre o Amazon Elastic File System.

Março de 2017

Migração para novo formato.

Janeiro de 2017

Regiões atualizadas.
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