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ข้อมูลเบื้องต้น
Amazon Web Services (AWS) ให้บริการแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบคลาวด์ที่ปรับขนาดได้ ซึ่งมาพร้อมกับความพร้อมใช้งานและ

ความน่าเชื่อถือระดับสูง จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้หลากหลาย การให้ความช่วยเหลือในด้านการปกป้องความลับ
ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของระบบและข้อมูลของลูกค้า เป็นสิ่งที่ AWS ให้ความสาคัญสูงสุด รวมไปถึงการรักษาความไว้ใจและความเชื่อมั่น
ของลูกค้า เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อตอบคาถามต่างๆ เช่น “AWS ช่วยปกป้องข้อมูลของฉันอย่างไร” และมีการอธิบายกระบวนการรักษาความปลอดภัย
ทางกายภาพและทางการปฏิบัติงานของ AWS โดยเฉพาะสาหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายและเซิรฟ์ เวอร์ภายใต้การจัดการของ AWS ตลอดจน
การปรับใช้การรักษาความปลอดภัยเฉพาะบริการ

โมเดลความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยร่วมกัน
ก่อนที่เราจะดูกันที่รายละเอียดวิธีที่ AWS รักษาความปลอดภัยให้ทรัพยากร เราควรมาพูดถึงความแตกต่างของการรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์
เมื่อเทียบกับการรักษาความปลอดภัยในศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรของคุณ เมื่อคุณย้ายระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลไปยังคลาวด์ คุณและผู้ให้บริการ
ระบบคลาวด์จะต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยร่วมกัน ในกรณีนี้ AWS จะรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐาน
สาคัญที่รองรับระบบคลาวด์ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่คุณใส่ไว้ในระบบคลาวด์หรือเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ โมเดลความรับผิดชอบในการ
รักษาความปลอดภัยร่วมกันนี้จะช่วยลดภาระด้านการปฏิบัติงานในหลายๆ ทาง และในบางกรณีอาจช่วยปรับปรุงแผนการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้น
ของคุณ โดยที่คุณไม่ต้องดาเนินการเพิ่มเติมใดๆ ในส่วนของคุณ
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For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

โครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางของ AWS
รูปภาพ 1: โมเดลความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยร่วมกันของ AWS
ปริมาณงานการกาหนดค่าการรักษาความปลอดภัยที่คุณต้องทาจะต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือกและระดับความสาคัญของข้อมูล
อย่างไรก็ตาม มีคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยบางอย่าง เช่น บัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลและข้อมูลรับรองตัวตน, SSL/TLS สาหรับการส่งข้อมูล และ
การบันทึกกิจกรรมของผู้ใช้ ที่คุณควรเป็นผู้กาหนดค่า ไม่ว่าจะใช้บริการ AWS ใดก็ตาม สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย
เหล่านี้ โปรดดูที่ส่วน “คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของบัญชี AWS” ด้านล่าง
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ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของ AWS
Amazon Web Services รับผิดชอบต่อการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางที่ใช้งานบริการทั้งหมดที่มีให้ใน AWS Cloud โครงสร้างพื้นฐานนี้
ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และสถานที่ตั้งที่ใช้งานบริการ AWS การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานนี้เป็นสิ่งที่ AWS ให้ความสาคัญเป็น

อันดับแรก และแม้คุณจะไม่สามารถไปที่ศูนย์ข้อมูลหรือออฟฟิศเพื่อดูการปกป้องนี้ด้วยตนเอง เราก็มีรายงานหลายฉบับจากผู้ตรวจสอบภายนอกที่ได้
ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนดของเราโดยเทียบกับมาตรฐานและกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ต่างๆ (สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดไปที่ (aws.amazon.com/compliance)
โปรดทราบว่านอกเหนือจากการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางนี้ AWS ยังรับผิดชอบต่อการกาหนดค่าผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นบริการที่มีการจัดการ
อีกด้วย ตัวอย่างของบริการประเภทดังกล่าวได้แก่ Amazon DynamoDB, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon Elastic
MapReduce, Amazon WorkSpaces และอีกหลายๆ บริการ บริการเหล่านี้มาพร้อมกับทรัพยากรระบบคลาวด์ที่สามารถปรับขนาดได้และมีความ
ยืดหยุ่น อีกทั้งยังมีข้อดีเสริมคือสามารถบริหารจัดการได้ สาหรับบริการเหล่านี้ AWS จะจัดการงานการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน เช่น ระบบปฏิบัติการ
เยือน (OS) การแก้ไขความบกพร่องของฐานข้อมูล การกาหนดค่าไฟร์วอลล์ และการกู้คืนจากความเสียหายรุนแรง สาหรับบริการการจัดการส่วนใหญ่
เหล่านี้ ทั้งหมดที่คุณต้องทาก็คือการกาหนดค่าการควบคุมการเข้าถึงแบบลอจิคัล และป้องกันข้อมูลประจาตัวของบัญชี มีเพียงบริการบางอย่างที่อาจต้อ งการ
การดาเนินการเพิ่มเติม เช่น การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้สาหรับฐานข้อมูล อย่างไรก็ตามงานการกาหนดค่าการรักษาความปลอดภัยจะดาเนินการโดยบริ การนี้

ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า
คุณสามารถใช้ AWS Cloud ในการจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์ พื้นที่เก็บข้อมูล และเดสก์ท็อปในแบบเสมือน โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแทนที่จะต้องใช้เวลาหลาย
สัปดาห์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้การวิเคราะห์และเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ระบบคลาวด์เพื่อประมวลผลข้อมูลตามที่คุณต้องการ แล้วเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลของ
คุณเองหรือในระบบคลาวด์ บริการ AWS ที่คุณใช้จะกาหนดปริมาณงานการกาหนดค่าที่คุณต้องดาเนินการ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบใน
การรักษาความปลอดภัยของคุณ
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ผลิตภัณฑ์ AWS ที่อยู่ในประเภทที่เป็นที่รู้จักของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) เช่น Amazon EC2, Amazon VPC และ Amazon S3
อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณโดยสมบูรณ์ และคุณจาเป็นต้องดาเนินการกาหนดค่าการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนงานด้านการบริหารจัดการทั้งหมด
the
technical
toไขความบกพร่
the AWS
ตัวอย่างเช่น สาหรับ EC2 For
Instance
คุณต้latest
องรับผิดชอบในการจั
ดการ OS เยืcontent,
อน (รวมถึงการอัปrefer
เดตและการแก้
องในด้านการรักษาความ
ปลอดภัย), ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือยูทิลิตีใดๆWh
ที่คุณติiดtตัepapers
้งในอินสแตนซ์ และการก
าหนดค่าของไฟร์
วอลล์จาก AWS (เรียกว่ากลุ่มการรักษาความ
& Guides
page:
ปลอดภัย) ในแต่ละอินสแตนซ์ งานเหล่านี้เป็นงานการรักษาความปลอดภัยเดียวกันกับที่คุณเคยทา ไม่ว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม

https://aws.amazon.com/whitepapers

บริการการจัดการของ AWS เช่น Amazon RDS หรือ Amazon Redshift จะมาพร้อมกับทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการในการดาเนินการเฉพาะ
ด้าน แต่ไม่รวมถึงการกาหนดค่าที่มาพร้อมกันด้วย ด้วยบริการการจัดการ คุณจะไม่ต้องกังวลกับการเปิดใช้งานและการดูแลจัดการอินสแตนซ์แต่อย่างใด
รวมไปถึงการแก้ไขข้อบกพร่องของ OS เยือนหรือฐานข้อมูล หรือการจาลองแบบฐานข้อมูล เพราะ AWS จะจัดการให้คุณเอง แต่สาหรับบริการทั้งหมด
คุณควรปกป้องข้อมูลประจาตัวของบัญชี AWS และตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แต่ละรายด้วย Identity and Access Management (IAM) ของ Amazon
เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละรายของคุณมีข้อมูลประจาตัวของตนเอง และเพื่อให้คุณสามารถใช้งานการแบ่งหน้าที่ได้ นอกจากนี้ เราขอแนะนาให้ใช้ Multi-Factor
Authentication (MFA) กับแต่ละบัญชี ซึ่งจาเป็นต้องใช้ SSL/TLS ในการสื่อสารกับทรัพยากร AWS ของคุณ และขอแนะนาให้ตั้งค่าการบันทึก
กิจกรรม API/ผู้ใช้ด้วย AWS CloudTrail สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้ได้ โปรดดูที่ รายงานแนวทางปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัยของ AWS และขอแนะนาให้อ่านในเว็บเพจ ทรัพยากรการรักษาความปลอดภัยของ AWS
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การรักษาความปลอดภัยสาหรับโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางของ AWS
AWS ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ส่วนกลางที่คุณใช้เพื่อจัดเตรียมทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆ เช่น การประมวลผลและพื้นที่ เก็บ
ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางของ AWS รวมถึง สถานที่ เครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ (เช่น OS โฮสต์ ซอฟต์แวร์เสมือน ฯลฯ)
ซึ่งรองรับการจัดเตรียมและการใช้งานทรัพยากรเหล่านี้ โครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางของ AWS ได้รับการออกแบบและจัดการโดยอิงตามแนวทางปฏิบัติ
ด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานในการกากับดูแลการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ในฐานะลูกค้า AWS คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณกาลังสร้าง

โครงสร้างเว็บบนโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยที่สุดระบบหนึ่งของโลก

โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกาหนดของ AWS
โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกาหนดของ Amazon Web Services ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจการควบคุมที่แข็งแกร่งที่มีอยู่ของ AWS และการปกป้องข้อมูล
ในระบบคลาวด์ เนื่องจากระบบถูกสร้างบนโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์ AWS ความรับผิดชอบในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะต้องมีร่วมกัน
ด้วยการผูกคุณสมบัติบริการที่เอื้อต่อการตรวจสอบและมุ่งเน้นที่การควบคุมเข้ากับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือเปิดใช้งานการปฏิบัติตามข้อกาหนดของ AWS https://aws.amazon.com/compliance/compliance-enablers/นั้นสร้างขึ้นบน
โปรแกรมดั้งเดิม ซึ่งช่วยลูกค้าในการสร้างและใช้งานในสภาพแวดล้อมการควบคุมความปลอดภัยของ AWS โครงสร้างพื้นฐาน IT ที่ AWS มอบให้กับ
ลูกค้าได้รับการออกแบบและจัดการโดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทาง IT ต่างๆ ซึ่ง
รวมถึง:




SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (เดิมคือ SAS 70)
SOC 2
SOC 3



FISMA, DIACAP และ FedRAMP



DOD CSM ระดับ 1-5






PCI DSS ระดับ 1
ISO 9001 / ISO 27001
ITAR
FIPS 140-2



MTCS ระดับ 3
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For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นและการควบคุมที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์ม AWS จะช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับใช้โซลูชันที่สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
เฉพาะหลากหลายรายการ ซึ่งรวมถึง:


Criminal Justice Information Services (CJIS)



พันธมิตรความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ (CSA)



Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)



Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)



Motion Picture Association of America (MPAA)

AWS มาพร้อมกับข้อมูลหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการควบคุม IT สาหรับลูกค้า ในรูปของเอกสาร รายงาน เอกสารรับรอง การรับรอง
คุณภาพ และการยืนยันจากหน่วยงานอื่นๆ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกาหนดบนเว็บไซต์:
http://aws.amazon.com/compliance/

หน้า 7 จาก 75

Amazon Web Services – ภาพรวมของกระบวนการรักษาความปลอดภัย

สิงหาคม 2015

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางสภาพแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลของ AWS คือแนวทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ล้าสมัย และเปี่ยมด้วยนวัตกรรม Amazon มีประสบการณ์หลากหลายปีในการ
ออกแบบ สร้าง และดาเนินการกับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ และได้นาประสบการณ์นี้มาใช้กับแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานของ AWS ศูนย์ข้อมูล
AWS ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่โดดเด่น มีการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพอย่างเข้มงวด ทั้งส่วนนอกสุดและจุดทางเข้าของอาคาร โดยเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยมืออาชีพที่ใช้การตรวจตราทางกล้องวงจรปิด ระบบการตรวจหาการบุกรุก และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เจ้าหน้าที่ที่ได้รั บอนุญาต
จะต้องผ่านการตรวจสอบสองปัจจัยอย่างน้อยสองครั้ง จึงจะเข้าสู่ชั้นต่างๆ ของศูนย์ข้อมูลได้ ผู้เยี่ยมชมและผู้รั บจ้างจะต้องแสดงบัตรประจาตัวและได้รับ
การลงทะเบียน และติดตามโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง
AWS ให้สิทธิ์การเข้าถึงศูนย์ข้อมูลและข้อมูลแก่พนักงานและผู้รับจ้างที่ต้องการสิทธิ์ดังกล่าวในเชิงธุรกิจเท่านั้น เมื่อพนักงานไม่จาเป็นต้องมีสิทธิ์ในเชิง
ธุรกิจอีกต่อไป สิทธิ์เข้าถึงของพวกเขาจะถูกเพิกถอนทันที แม้ว่าจะยังคงเป็นพนักงานของ Amazon หรือ Amazon Web Services อยู่กต็ าม สิทธิ์
เข้าถึงศูนย์ข้อมูลทางกายภาพทั้งหมดของ AWS จะได้รับการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบเป็นประจา

ระบบตรวจหาและดับเพลิง
มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจหาและดับเพลิงอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยง ระบบตรวจหาเพลิงจะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับควันในทุกพื้นที่ของศูนย์ข้อมูล รวมถึงพื้นที่
โครงสร้างพื้นฐานทางเครื่องกลและไฟฟ้า ห้องเย็น และห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องกาเนิดไฟฟ้า พื้นที่เหล่านี้ได้รับการป้องกันด้วยระบบหัว กระจายน้าแบบท่อ
เปียก แบบท่อแห้งชะลอน้าเข้า Double-interlocked หรือแบบใช้แก๊ซ

ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลได้รับการออกแบบมาให้มีกาลังไฟเหลือเฟือเต็มที่ และสามารถทาการบารุงรักษาโดยไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
7 วันต่อสัปดาห์ หน่วยอุปกรณ์สารองไฟฟ้า (UPS) เป็นแหล่งไฟฟ้าสารองในกรณีที่ระบบไฟฟ้าล่มเมื่อมีการใช้กาลังไฟสาหรับเหตุการณ์สาคัญและจาเป็น
This paper has been archived
ในสถานที่ ศูนย์ข้อมูลจะใช้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าในการจ่ายกาลังไฟสารองสาหรับส่วนต่างๆ ทั้งหมด

สภาพอากาศและอุณหภูมิ

For the latest technical content, refer to the AWS

การควบคุมสภาพอากาศมีความจาเป็นสาหรับการรักษาอุณหภูมิปฏิบัติงานที่คงที่สาหรับเซิร์ฟเวอร์และฮาร์ดแวร์อื่นๆ ซึ่งจะป้องกันการเกิดความร้อนมาก
Whitepapers & Guides page:
เกินไปและลดความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์บริการหยุดทางาน ศูนย์ข้อมูลได้รับการปรับสภาพเพื่อรักษาสภาพบรรยากาศที่ระดับที่เหมาะสม
https://aws.amazon.com/whitepapers
เจ้าหน้าที่และระบบจะคอยตรวจสอบและควบคุ
มอุณหภูมิและความชื้นที่ระดับที่เหมาะสม

การจัดการ
AWS จะตรวจสอบระบบและอุปกรณ์สาหรับไฟฟ้า เครื่องกล และระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการระบุอย่างทันท่วงที มีการ

ดาเนินการบารุงรักษาเชิงป้องกันเพือ่ รักษาความพร้อมในการใช้อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง

การปลดการทางานของอุปกรณเเกบบข้อมูล
เมื่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลสิ้นสุดอายุการใช้งาน การดาเนินการ AWS จะมีขั้นตอนในการปลดการทางาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของลูกค้าถูก
เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต AWS ใช้เทคนิคตามที่ระบุใน DoD 5220.22-M (“National Industrial Security Program Operating
Manual”) หรือ NIST 800-88 (“Guidelines for Media Sanitization”) เพื่อทาลายข้อมูลอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปลดการทางาน
อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบแม่เหล็กที่ถูกปลดการทางานทั้งหมดจะถูกลบสภาพแม่เหล็ก และทาลายทิ้งตามวิธีที่เป็นมาตรฐานอุต สาหกรรม
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐานของ Amazon มีความพร้อมใช้งานในระดับสูง และมอบคุณสมบัติในการปรับใช้สถาปัตยกรรม IT ที่มีความยืดหยุ่นแก่ลูกค้า AWS
ได้ออกแบบระบบมาให้สามารถทนต่อความล้มเหลวของระบบหรือของฮาร์ดแวร์ โดยมีผลกระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุด การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
ศูนย์ข้อมูลที่ AWS อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ Amazon Infrastructure Group

ความพร้อมใช้งาน
ศูนย์ข้อมูลสร้างเป็นกลุ่มอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ศูนย์ข้อมูลทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์ และให้บริการแก่ลูกค้า ไม่มีศูนย์ ข้อมูลใดที่เป็นแบบ “Cold”
หรือไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน ในกรณีที่ระบบล้มเหลว จะมีกระบวนการอัตโนมัติที่ย้ายการรับส่งข้อมูลออกจากบริเวณที่ได้รับผลกระทบ แอปพลิเคชัน
หลักจะได้รับการปรับใช้ในการกาหนดค่า N+1 เพื่อที่ในกรณีที่เกิดการล้มเหลวของศูนย์ข้อมูล จะได้มีความจุเพียงพอที่ช่วยให้มีการรับส่งข้อมูลเพื่อสร้าง
สมดุลสาหรับไซต์ที่เหลือ
AWS มาพร้อมกับความยืดหยุ่นสาหรับการวางอินสแตนซ์และการเก็บข้อมูลภายในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หลากหลายแห่ง รวมถึงข้าม Availability
Zone ภายในแต่ละภูมิภาค Availability Zone แต่ละโซนออกแบบมาให้เป็นโซนที่ความล้มเหลวจะไม่ขึ้นต่อกัน ซึ่งหมายความว่า Availability
Zone นั้นแยกจากกันทางกายภาพภายในเขตเมืองทั่วไป และอยู่ในที่ราบที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในระดับต่า (การจัดประเภทโซนอุทกภัยที่
เฉพาะเจาะจงจะแตกต่างไปตามภูมิภาค) นอกเหนือจากอุปกรณ์สารองไฟฟ้า (UPS) ที่แยกกันและสถานที่สร้างการสารองข้อมูลแบบนอกสถานที่แล้ว
ยังมีการจ่ายไฟผ่านสายไฟคนละสายจากหน่วยอุปกรณ์ที่แยกกัน เพื่อลดจุดเดียวของความล้มเหลวต่อไป Availability Zone จะเชื่อมต่อกันทั้งหมดกับ
ผู้ให้บริการเครือข่ายแบบ Tier 1 หลายราย

คุณควรออกแบบการใช้งาน AWS ของคุณให้ใช้ประโยชน์จากภูมิภาคและ Availability Zone หลายแห่ง การกระจายแอปพลิเคชันข้าม
Availability Zone หลายแห่งจะช่วยทาให้สามารถรักษาความยืดหยุ่นในกรณีที่เกิดความล้มเหลวในรูปแบบใดๆ รวมถึงการเกิดภัยธรรมชาติหรือระบบ
หยุดทางาน

This paper has been archived

การตอบสนองต่อเหตุการณเ
ทีมการจัดการเหตุการณ์ของFor
Amazon
ิธีการวินิจฉัยtechnical
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในการด
การแก้ไขปัtญoหาเมื
่อเกิดเหตุ
การณ์ที่ส่งผลกระทบ
theใช้วlatest
content,าเนินrefer
the
AWS
ต่อธุรกิจ การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ครอบคลุมการตรวจสอบเหตุการณ์และการจัดการกับผลกระทบและการแก้ไขปัญหา โดยมีการดาเนินการตลอด
Whitepapers & Guides page:
24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

https://aws.amazon.com/whitepapers

การตรวจสอบจากผู้บริหารทั้งบริษัท

กลุ่มการตรวจสอบภายในของ Amazon ได้ทาการตรวจสอบแผนเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของบริการ AWS เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมีการตรวจสอบเป็นระยะ
โดยสมาชิกของทีมผู้บริหารอาวุโสและกรรมาธิการตรวจสอบของคณะกรรมการผู้บริหาร

การสื่อสาร
AWS ใช้วิธีการสื่อสารภายในที่หลากหลายวิธีในระดับโลก เพื่อช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และเพื่อแจ้งให้ทราบ

ถึงเหตุการณ์สาคัญอย่างทันท่วงที วิธีเหล่านี้ ได้แก่ โปรแกรมการแนะนาเบื้องต้นและการฝึกอบรมสาหรับพนักงานใหม่ การประชุมฝ่ายบริหารที่จัดขึ้นเป็น
ประจาเพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับผลการดาเนินธุรกิจและหัวข้ออื่นๆ รวมไปถึงวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การประชุมผ่านวิดีโอ ข้อความอีเมล และการโพสต์
ข้อมูลผ่านอินทราเน็ตของ Amazon

AWS ยังใช้วิธีการสื่อสารภายนอกที่หลากหลาย เพื่อรองรับฐานลูกค้าและชุมชน โดยมีการใช้กลไกที่ทาให้ทีมสนับสนุนลูกค้าได้รับแจ้งถึงปัญหาด้าน
การปฏิบัติการที่มีผลต่อประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ “Service Health Dashboard” มีให้บริการและได้รับการดูแลจัดการโดยทีมสนับสนุนลูกค้า
เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงปัญหาใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบโดยกว้าง “AWS Security Center” พร้อมให้บริการเพื่อมอบความปลอดภัยให้คุณ ตลอดจน
รายละเอียดการปฏิบัติตามข้อกาหนดของ AWS และคุณยังสามารถสมัครรับข้อมูลข้อเสนอ AWS Support ซึ่งรวมถึงการสื่อสารโดยตรงกับทีม

สนับสนุนลูกค้าและการแจ้งเตือนเชิงรุกเมื่อเกิดประเด็นที่มีผลต่อลูกค้า
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การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
เครือข่าย AWS ได้รับการออกแบบมาให้คุณสามารถเลือกระดับความปลอดภัยและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับเวิร์กโหลดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้าง
สถาปัตยกรรมเว็บที่ตั้งอยู่แยกกันและสามารถทางานต่อไปได้แม้เกิดข้อบกพร่อง พร้อมทั้งมีทรัพยากรระบบคลาวด์ AWS จึงได้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน
เครือข่ายระดับโลกซึ่งได้รับการตรวจสอบและจัดการอย่างรอบคอบ

สถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ปลอดภัย
อุปกรณ์เครือข่าย รวมถึงไฟร์วอลล์และอุปกรณ์แบ่งเขตอื่นๆ พร้อมให้ใช้งานเพื่อตรวจสอบและควบคุมการสื่อสารที่ขอบเขตภายนอกของเครือข่ายและที่
ขอบเขตภายในที่สาคัญภายในเครือข่าย อุปกรณ์แบ่งเขตเหล่านี้จะใช้ชุดกฎ รายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) และการกาหนดค่า ในการควบคุมกระแส
ข้อมูลที่ส่งไปยังบริการระบบข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
ACL หรือนโยบายโฟลว์การรับส่งข้อมูล จะได้รับการสร้างบนอินเทอร์เฟซที่มีการจัดการแต่ละรายการ ซึ่งจะจัดการและบังคับให้เกิดโฟลว์การรับ ส่ง
ข้อมูล นโยบาย ACL ได้รับการอนุมัติโดย Amazon Information Security นโยบายเหล่านี้ได้รับการบังคับใช้โดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือ ACLManage ของ AWS เพื่อให้มั่นใจว่าอินเทอร์เฟซที่ได้รับการจัดการเหล่านี้จะทาให้มีการใช้ ACL ที่อัปเดตที่สุด

จุดเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
AWS ได้วางจุดเชื่อมต่อจานวนจากัดในระบบคลาวด์เพื่อให้สามารถตรวจสอบการสื่อสารขาเข้าและขาออก รวมไปถึงการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายอย่าง
ครอบคลุม จุดเชื่อมต่อลูกค้าเหล่านี้เรียกว่าตาแหน่งข้อมูล API และยังสามารถใช้การเข้าถึง HTTP แบบปลอดภัย (HTTPS) ซึ่งช่วยให้คุณสร้างเซสชัน
การสื่อสารทีป่ ลอดภัยกับพื้นที่เก็บข้อมูลหรืออินสแตนซ์การประมวลผลภายใน AWS เพื่อเป็นการรองรับลูกค้าที่มีข้อกาหนดการเข้ารหัส FIPS โหลด
บาลานเซอร์แบบ SSL-terminating ใน AWS GovCloud (US) จะเป็นไปตามมาตรฐาน FIPS 140-2

นอกจากนี้ AWS ยังใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่อThis
อกแบบมาโดยเฉพาะส
บการจัดการการเชื
่อมต่archived
อการสื่อสารด้วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) AWS จะ
paperาหรัhas
been
ใช้การเชื่อมต่อกับบริการสื่อสารมากกว่าหนึ่งรายการที่ส่วนเชื่อมอินเทอร์เน็ตแต่ละรายการของเครือข่าย AWS การเชื่อมต่อเหล่านี้จะมีอุปกรณ์เครือข่าย
เฉพาะ

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
คุณสามารถเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ AWS ผ่าน HTTP หรือ HTTPS โดยใช้ Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งเป็นโปรโตคอลการเข้ารหัสที่
https://aws.amazon.com/whitepapers
ออกแบบมาเพื่อป้องกันการดักข้อมูล การดั
ดแปลง หรือการปลอมแปลงข้อความ
การปกป้องการส่งข้อมูล

สาหรับลูกค้าที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเพิ่มเติมอีกชั้น AWS ขอเสนอ Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ซึ่งให้บริการ
ซับเน็ตส่วนตัวภายใน AWS Cloud รวมถึงความสามารถในการใช้อุปกรณ์ IPsec Virtual Private Network (VPN) เพื่อมอบทันเนลที่มี
การเข้ารหัสระหว่าง Amazon VPC และศูนย์ข้อมูลของคุณ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการกาหนดค่า VPC โปรดอ่านส่วน การรักษา
ความปลอดภัยของ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ที่ด้านล่าง

การแบ่งแยกหน้าที่ของ Amazon Corporate
ตามตรรกะแล้ว เครือข่าย AWS Production จะแยกออกจากเครือข่าย Amazon Corporate โดยใช้ชุดการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย / อุปกรณ์
แบ่งแยกที่ซับซ้อน นักพัฒนาและผู้ดูแลระบบ AWS ในเครือข่ายบริษทั ที่ต้องการสิทธิ์เข้าถึงคอมโพเนนต์ของ AWS Cloud เพื่อทาการบารุงรักษา
จะต้องร้องขอสิทธิ์เข้าถึงผ่านทางระบบการออกทิคเก็ตของ AWS อย่างชัดแจ้ง คาขอทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
จากนั้น บุคลากรของ AWS ที่ได้รับการอนุมัติจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย AWS ผ่านโฮสต์ที่มีความเสี่ยงถูกโจมตีที่จากัดการเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายและ
คอมโพเนนต์คลาวด์อื่นๆ และมีการบันทึกกิจกรรมทั้งหมดเพื่อการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย การเข้าถึงโฮสต์ที่ มีความเสี่ยงถูกโจมตีจะต้องมีการ
รับรองสิทธิ์คีย์สาธารณะ SSH สาหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดบนโฮสต์ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เข้าถึงแบบลอจิคัลสาหรับนักพัฒนาและผู้ดูแลระบบ
AWS โปรดดูที่ สิทธิ์เข้าถึง AWS ด้านล่าง
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การออกแบบการคงทนต่อความเสียหาย
โครงสร้างพื้นฐานของ Amazon มีความพร้อมใช้งานในระดับสูง และมอบความสามารถในการปรับใช้สถาปัตยกรรม IT ที่มีความยืดหยุ่นให้แก่ลูกค้า
AWS ได้ออกแบบระบบมาให้สามารถทนต่อความล้มเหลวของระบบหรือของฮาร์ดแวร์ โดยมีผลกระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุด
ศูนย์ข้อมูลสร้างเป็นกลุ่มอยู่ในภูมภิ าคต่างๆ ทั่วโลก ศูนย์ข้อมูลทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์ และให้บริการแก่ลูกค้า ไม่มีศูนย์ข้อมูลใดที่เป็นแบบ “Cold”
หรือไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน ในกรณีที่ระบบล้มเหลว จะมีกระบวนการอัตโนมัติที่ย้ายการรับส่งข้อมูลออกจากบริเวณที่ได้รับผลกระทบ แอปพลิเคชัน
หลักจะได้รับการปรับใช้ในการกาหนดค่า N+1 เพื่อที่ในกรณีที่เกิดการล้มเหลวของศูนย์ข้อมูล จะได้มีความจุเพียงพอที่ช่วยให้มีการรับส่งข้อมูลเพื่อสร้าง
สมดุลสาหรับไซต์ที่เหลือ
AWS มาพร้อมกับความยืดหยุ่นสาหรับการวางอินสแตนซ์และการเก็บข้อมูลภายในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หลากหลายแห่ง รวมถึงข้าม Availability
Zone ภายในแต่ละภูมิภาค Availability Zone แต่ละโซนออกแบบมาให้เป็นโซนที่ความล้มเหลวจะไม่ขึ้นต่อกัน ซึ่งหมายความว่า Availability
Zone นั้นแยกจากกันทางกายภาพภายในเขตเมืองทั่วไป และอยู่ในที่ราบที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในระดับต่า (การจัดประเภทโซนอุทกภัยที่
เฉพาะเจาะจงจะแตกต่างไปตามภูมิภาค) นอกเหนือจากการใช้อุปกรณ์สารองไฟฟ้า (UPS) ที่แยกกันและเครื่องมือสร้างการสารองข้อมูลแบบนอกสถานที่
แล้ว ยังมีการจ่ายไฟผ่านสายไฟคนละสายจากหน่วยอุปกรณ์ที่แยกกัน เพื่อลดจุดเดียวของความล้มเหลวต่อไป Availability Zone จะเชื่อมต่อกันทั้งหมด
กับผู้ให้บริการเครือข่ายแบบ Tier 1 หลายราย

คุณควรออกแบบการใช้งาน AWS ของคุณให้ใช้ประโยชน์จากภูมิภาคและ Availability Zone หลายแห่ง การกระจายแอปพลิเคชันข้าม
Availability Zone หลายแห่งจะช่วยทาให้สามารถรักษาความยืดหยุ่นในกรณีที่เกิดสถานการณ์ความล้มเหลวใดๆ รวมถึงการเกิดภัยธรรมชาติหรือระบบ
หยุดทางาน อย่างไรก็ตาม คุณควรคานึงถึงข้อกาหนดด้านความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ขึ้นอยู่กับสถานที่ เช่น Data Privacy
Directive ของ EU จะไม่มีการทาสาเนาข้อมูลระหว่างภูมิภาค เว้นแต่จะดาเนินการโดยลูกค้าในเชิงรุก จึงช่วยให้ลูกค้าที่มีการข้อกาหนดในด้านความเป็น
ส่วนตัวละการวางตาแหน่งข้อมูลประเภทเหล่านี้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ ควรทราบว่าการสื่อสารทั้งหมดระหว่าง
paper
archived
ภูมิภาคเป็นการสื่อสารแบบข้ามโครงสร้างพื้นThis
ฐานอินเทอร์
เน็ตสาธารณะhas
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ควรใช้วิธีการเข้
ารหัสที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลสาคัญ
โดยในขณะนี้ มี 11 ภูมิภาค ได้แก่ สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (โอริกอน), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก
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(โตเกียว), เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย)์ , อเมริกาใต้ (เซาเปาโล) และจีน (ปักกิ่ง)

Whitepapers & Guides page:
AWS GovCloud (สหรัฐอเมริกา) https://aws.amazon.com/whitepapers
เป็นภูมิภาคของ AWS ที่แยกออกมา ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและลูกค้า

สามารถย้ายเวิร์กโหลดไปยังระบบคลาวด์ เป็นการช่วยให้พวกเขาดาเนินการได้ตามข้อกาหนดด้านกฎระเบียบและการกากับดูแล เฟรมเวิร์ก AWS
GovCloud (สหรัฐอเมริกา) ช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและผู้รับจ้างดาเนินการได้สอดคล้องตาม International Traffic in Arms
Regulations (ITAR) ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงข้อกาหนดของ Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)
AWS GovCloud (US) ได้รับ Agency Authorization to Operate (ATO) จากกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ (HHS) โดยใช้ FedRAMP ที่
ได้รับการรับรองจาก Third Party Assessment Organization (3PAO) สาหรับบริการต่างๆ ของ AWS
ภูมิภาคของ AWS GovCloud (US) มีการออกแบบที่คงทนต่อความเสียหาย เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆ ที่มี Availability Zone สองโซน นอกจากนี้
ภูมิภาคของ AWS GovCloud (สหรัฐอเมริกา) ยังเป็นบริการ Virtual Private Cloud (VPC) ของ AWS ที่จาเป็นตามค่าเริ่มต้น สาหรับการสร้าง
ส่วนที่แยกต่างหากของ AWS cloud และการใช้งาน EC2 Instance ของ Amazon ที่มีที่อยู่แบบส่วนตัว (RFC 1918) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ GovCloud บนเว็บไซต์ AWS: http://aws.amazon.com/govcloud-us/
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่ยนแปลงto the AWS
โปรดทราบว่
าจานวนของ Availability
Whitepapers & Guides page:
การตรวจสอบและการปกป้องเครือข่าย
https://aws.amazon.com/whitepapers
AWS ใช้ประโยชน์จากระบบการตรวจสอบอัตโนมัติที่หลากหลาย เพื่อมอบประสิทธิภาพและความพร้อมให้บริการในระดับสูง เครื่องมือตรวจสอบของ
AWS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรวจหากิจกรรมที่ผิดปกติหรือไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเงื่อนไขที่จุดการสื่อสารขาเข้าและขาออก เครื่องมือเหล่านี้จะ

ตรวจสอบการใช้งานเซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย กิจกรรมการสแกนพอร์ต การใช้งานแอปพลิเคชัน และความพยายามในการบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต เครื่อ งมือ
เหล่านี้มีความสามารถในการกาหนดเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพแบบกาหนดเองสาหรับกิจกรรมที่ผิดปกติ
มีการติดตั้งระบบภายใน AWS อย่างครอบคลุมเพื่อการตรวจสอบตัววัดผลการปฏิบัติการหลัก และยังมีการกาหนดค่าการแจ้งเตือนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการและฝ่ายบริหาร เพื่อเตือนล่วงหน้าเมื่อมีการละเมิดเกณฑ์ตามตัววัดผลการปฏิบัติการหลัก มีการใช้กาหนดการแบบเตรียมพร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พร้อมรับมือกับปัญหาด้านการปฏิบัติงานตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงระบบเพจเจอร์ เพื่อให้มีการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอย่าง
รวดเร็วและเชื่อถือได้
เอกสารจะได้รับการดูแลจัดการเพื่อช่วยเหลือและแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เพื่อการจัดการเหตุการณ์และปัญหาต่างๆ หากการแก้ไขปัญหาต้องมีการ
ทางานร่วมกัน จะมีการใช้ระบบการประชุมซึ่งรองรับความสามารถในการสื่อสารและการบันทึกข้อมูล ผู้นาด้านการโทรที่ผ่านการฝึกอบรมจะอานวยความ
สะดวกในด้านการสื่อสารและความคืบหน้าในระหว่างการจัดการปัญหาด้านการดาเนินการที่ต้องการความร่วมมือระหว่างกั น และยังมีการรวบรวมข้อมูล
วินิจฉัยภายหลังเกิดปัญหาด้านการดาเนินการ ไม่ว่าจะมีผลกระทบต่อภายนอกหรือไม่ก็ตาม และจะมีการร่างเอกสารสาเหตุความผิดพลาด (COE) เพื่อให้มี
การบันทึกสาเหตุที่แท้จริงและมีการดาเนินการเชิงป้องกันในอนาคต โดยจะมีการติดตามผลการใช้มาตรการเชิง ป้องกันในระหว่างการประชุมการดาเนินการ
ประจาสัปดาห์
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เครื่องมือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของ AWS จะช่วยระบุการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (DoS) ซึ่งรวมถึงการโจมตีแบบกระจาย,
แบบ Flooding และการโจมตีทางซอฟต์แวร์/โลจิค โดยเมื่อมีการระบุถึงการโจมตี DoS กระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ของ AWS ก็จะเริ่มต้นขึ้น
นอกเหนือจากเครื่องมือป้องกัน DoS แล้ว ผู้ให้บริการการสื่อสารทางไกลจานวนมากของแต่ละภูมิภาค รวมถึงการมีความจุข้อมูลเพิ่มเติม ยังช่วยป้องกัน
ความเป็นไปได้ในการเกิดการโจมตี DoS
เครือข่าย AWS มาพร้อมกับการปกป้องให้ปลอดภัยจากปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบดั้งเดิม และคุณยังสามารถดาเนินการป้องกัน
เพิ่มเติมต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น:


การโจมตีด้วยการปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (DDoS) ตาแหน่งข้อมูล API ของ AWS จะโฮสต์อยู่ในโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล
อินเทอร์เน็ตระดับโลก ซึ่งใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเช่นเดียวกับที่ใช้สร้างให้ Amazon กลายเป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่
ที่สุดของโลก และมีการใช้เทคนิคการลดความเสียหายจาก DDoS ที่เป็นเอกสิทธิ์ของเรา นอกจากนี้ เครือข่าย AWS ยังได้รับการโฮสต์จากหลาย
ที่โดยผ่านผู้ให้บริการหลายรายเพื่อให้มีความหลากหลายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต



การโจมตีแบบ Man in the Middle (MITM) API ของ AWS ทั้งหมดพร้อมใช้งานผ่านตาแหน่งข้อมูลที่ได้รับการปกป้องด้วย SSL ซึ่ง
มาพร้อมกับการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ EC2 AMI ของ Amazon จะสร้างใบรับรองโฮสต์ SSH ใหม่ในการบูทครั้งแรกโดย
อัตโนมัติ และจะล็อกอินเข้าสู่คอนโซลของอินสแตนซ์ จากนั้นคุณสามารถใช้ API ที่ปลอดภัยในการเรียกคอนโซลและเข้าถึงใบรับรองโฮสต์
ก่อนเข้าสู่ระบบอินสแตนซ์เป็นครั้งแรก เราขอแนะนาให้คุณใช้ SSL สาหรับการดาเนินการทั้งหมดกับ AWS



การปลอมแปลง IP (IP Spoofing) EC2 Instance ของ Amazon จะไม่สามารถส่งการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายที่ถูกปลอมแปลงได้
โครงสร้างพื้นฐานไฟร์วอลล์แบบโฮสต์และควบคุมด้วย AWS จะไม่อนุญาตให้อินสแตนซ์ส่งการรับส่งข้อมูลที่มี IP ต้นทางหรือที่อยู่ MAC
ที่ไม่ใช่ของตนเอง



การสแกนพอรเต การสแกนพอร์ตที่ไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า EC2 ของ Amazon ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ
AWS จะมีการดาเนินการกับการฝ่าฝืนนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ AWS อย่างจริงจัง และการฝ่าฝืนทั้งหมดที่ได้รับรายงานจะได้รับ
This าผิpaper
been
การสืบสวน ลูกค้าสามารถรายงานการกระท
ดที่ต้องสงสัยผ่has
านช่องทางการติ
ดต่อทีarchived
่มีให้บนเว็บไซต์ของเราที่:
http://aws.amazon.com/contact-us/report-abuse/ เมื่อ AWS ตรวจพบการสแกนพอร์ตโดยไม่ได้รับอนุญาต การสแกนนั้นจะถูกหยุด
และถูกบล็อก โดยทั่วไปแล้ว การสแกนพอร์ตของ Amazon EC2 Instance จะไม่มีผล เนื่องจากค่าเริ่มต้นกาหนดให้พอร์ตขาเข้าทั้งหมดใน
For the latest technical content, refer to the AWS
Amazon EC2 Instance ปิดอยู่และเปิดโดยคุณเท่านั้น การจัดการกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดของคุณจะช่วยบรรเทาความเสียหาย
จากภัยคุกคามของการสแกนพอร์ตต่อไปได้
ณกาหนดค่ากลุ่มการรั
ษาความปลอดภัpage:
ยโดยอนุญาตให้มีการรับส่งข้อมูลจากต้นทางใดก็ได้มา
Whหากคุ
itepapers
& กGuides
ยังพอร์ตที่ระบุ พอร์ตนั้นก็จะเสี่ยงต่อการสแกนพอร์ต ในกรณีดังกล่าวนี้ คุณต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องบริ การ
https://aws.amazon.com/whitepapers
รับข้อมูลซึ่งอาจจาเป็นต่อแอปพลิเคชันของตน ไม่ให้ถูกค้นพบโดยการสแกนพอร์ตที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ต้องมีพอร์ต 80
(HTTP) เปิดสาหรับสาธารณะอย่างชัดเจน และผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์
HTTP เช่น Apache คุณอาจร้องขอสิทธิ์เพื่อดาเนินการสแกนความเสี่ยงตามที่จาเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ระบุของคุณ การสแกน
เหล่านี้ต้องถูกจากัดอยู่ที่อินสแตนซ์ของคุณเอง และต้องไม่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ AWS การอนุมัติขั้นสูงสาหรับการสแกน
ประเภทเหล่านี้สามารถเริ่มต้นได้โดยการส่งคาขอผ่านเว็บไซต์ที่: https://aws-portal.amazon.com/gp/aws/html-formscontroller/contactus/AWSSecurityPenTestRequest



การดักจับข้อมูลแพบคเกบตโดยผู้เช่ารายอื่น อินสแตนซ์เสมือนที่ใช้งานในโหมดที่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบไม่สามารถรับ หรือ “ดักจับ”
การรับส่งข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์สาหรับอินสแตนซ์เสมือนอื่น ขณะที่คณ
ุ สามารถวางอินเทอร์เฟซในโหมดที่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ
ไฮเปอร์ไวเซอร์จะไม่ส่งการรับส่งข้อมูลใดๆ ไปยังอินเทอร์เฟซ ซึ่งไม่ได้ระบุให้กับอินเทอร์เฟซ แม้อินสแตนซ์เสมือนสองรายการที่เป็นเจ้าของ
โดยลูกค้าเดียวกันจะตั้งอยู่ในโฮสต์ทางกายภาพเดียวกัน ก็ไม่สามารถรับข้อมูลการรับส่งข้อมูลอื่นๆ แต่ละรายการได้ การโจมตี เช่น การ
เปลี่ยนแปลงแคช ARP (ARP Cache Poisoning) จะใช้ไม่ได้ภายใน Amazon EC2 และ Amazon VPC อย่างไรก็ตาม Amazon
EC2 ให้การปกป้องที่เพียงพอจากความพยายามในการดูข้อมูลผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ตั้งใจหรือโดยประสงค์ร้ายของลูกค้ารายหนึ่ง ในฐานะที่เป็น
แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน คุณควรเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลสาคัญ
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นอกเหนือจากการติดตามตรวจสอบแล้ว ยังมีการสแกนหาความเสี่ยงเป็นประจาในระบบปฏิบัติการของโฮสต์ เว็บแอปพลิเคชัน และฐานข้อมูลที่ใช้ง านโฮสต์
ในสภาพแวดล้อม AWS โดยใช้เครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ ทีมรักษาความปลอดภัยของ AWS ยังสมัครรับข้อมูลฟีดข่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อบกพร่องของเวนเดอร์ที่เกี่ยวข้อง และคอยตรวจสอบโปรแกรมแพตช์ใหม่ๆ จากเว็บไซต์ของเวนเดอร์และเอาท์เล็ตที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างทันท่วงที ลูกค้า
AWS ยังสามารถรายงานปัญหากับทาง AWS ผ่านเว็บไซต์ AWS Vulnerability Reporting ที่:
http://aws.amazon.com/security/vulnerability-reporting/

การเข้าถึง AWS
เครือข่าย AWS Production จะแยกออกจากเครือข่าย Amazon Corporate และต้องใช้ชุดข้อมูลประจาตัวที่แยกต่างหากสาหรับการเข้าถึงแบบ
ลอจิคอล เครือข่าย Amazon Corporate จะใช้ ID ผู้ใช้, รหัสผ่าน และ Kerberos ขณะที่เครือข่าย AWS Production จะต้องมีการรับรองความ
ถูกต้องของคีย์สาธารณะ SSH ผ่านโฮสต์ที่มีความเสี่ยงถูกโจมตี
นักพัฒนาและผู้ดูแลระบบ AWS ในเครือข่าย Amazon Corporate ที่ต้องการสิทธิ์เข้าถึงคอมโพเนนต์ของ AWS Cloud จะต้องร้องขอสิทธิ์เข้าถึง
ผ่านทางระบบการจัดการการเข้าถึง AWS อย่างชัดแจ้ง คาขอทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยเจ้าของหรือผู้จัดการที่เหมาะสม

การรีวิวและการตรวจสอบบัญชี
บัญชีจะได้รับการตรวจสอบทุก 90 วัน โดยต้องมีการอนุมัติซ้าอย่างชัดแจ้ง หรือมีการยกเลิกทรัพยากรโดยอัตโนมัติ สิทธิ์เข้าถึงจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
เมื่อเรกคอร์ดพนักงานถูกยกเลิกในระบบทรัพยากรบุคคลของ Amazon ด้วยเช่นกัน บัญชี Windows และ UNIX จะถูกปิดใช้งาน และระบบการจัดการ
สิทธิ์ของ Amazon จะลบผู้ใช้ออกจากระบบทั้งหมด
คาขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เข้าถึงจะได้รับการเก็บบันทึกในล็อกการตรวจสอบเครื่องมือการจัดการสิทธิ์ของ Amazon เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในฟังก์ชันงาน
ของพนักงานเกิดขึ้น จะต้องมีการอนุมัติสิทธิThis
์เข้าถึงที่ต่อเนื
่องให้กับทรัพhas
ยากร ไม่เช่been
นนั้นจะถูกยกเลิ
กโดยอัตโนมัติ
paper
archived

การตรวจสอบภูมิหลัง

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
ก่อนการจ้างงาน และเทียบเท่ากับตาแหน่งและระดับสิทธิ์เข้าถึงของพนักงาน นโยบายนี้จะระบุความรับผิดชอบตามหน้าที่ สาหรับการดูแลระบบการเข้าถึง
https://aws.amazon.com/whitepapers
แบบลอจิคอลและการรักษาความปลอดภั
ยด้วย
AWS ได้สร้างนโยบายและขั้นตอนแบบเป็นทางการ เพื่อร่างมาตรฐานขั้นต่าสาหรับการเข้าถึงแพลตฟอร์มและโฮสต์โครงสร้างพื้นฐานของ AWS
แบบลอจิคัล AWS จะดาเนินการตรวจสอบภูมิหลังทางอาชญากรรม ตามที่กฎหมายอนุญาต ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการคัดกรองพนักงาน

นโยบายข้อมูลประจาตัว
ระบบการรักษาความปลอดภัยของ AWS จะสร้างนโยบายข้อมูลประจาตัวด้วยการกาหนดค่าและช่วงเวลาการหมดอายุตามที่จาเป็น โดยต้องมีรหัสผ่านที่
ซับซ้อนและบังคับให้เปลี่ยนทุก 90 วัน

หลักการการออกแบบที่ปลอดภัย
กระบวนการพัฒนาของ AWS ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการออกแบบอย่างเป็น
ทางการจากทีมรักษาความปลอดภัยของ AWS, การกาหนดต้นแบบภัยคุกคาม และการดาเนินการประเมินความเสี่ยง มีการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์รหัส
แบบสแตติกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างมาตรฐาน และซอฟต์แวร์ที่ปรับใช้ทั้งหมดจะต้องรับการทดสอบการเจาะระบบเป็นประจา
ซึ่งดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่คัดเลือกมาอย่างรอบคอบ การประเมินความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยของเราจะเริ่มต้นในขั้ นการ
ออกแบบและจะมีการดาเนินการไปตลอดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างพื้นฐาน AWS ที่มีอยู่ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจา เร่งด่วน และที่เกิดจากการกาหนดค่า จะได้รับการอนุญาต บันทึก ทดสอบ อนุมัติ
และจัดเก็บเป็นเอกสารตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสาหรับระบบที่คล้ายคลึงกัน จะมีการอัปเดตในโครงสร้างพื้นฐานของ AWS เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิด
ต่อลูกค้าและการใช้บริการของลูกค้า AWS จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมล หรือทาง AWS Service Health Dashboard
(http://status.aws.amazon.com/) หากเป็นไปได้ว่าบริการจะได้รับผลกระทบในเชิงลบ

ซอฟตเแวรเ
AWS จะใช้แนวทางที่เป็นระบบในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง เพือ่ ให้การเปลี่ยนแปลงในบริการที่มีผลต่อลูกค้าได้รับการตรวจสอบ ทดสอบ อนุมั ติ
และแจ้งข้อมูลอย่างทั่วถึง กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ AWS ได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันการหยุดให้บริการโดยไม่ตั้งใจ ตลอดจนรักษา
ความถูกต้องของการให้บริการแก่ลูกค้า การเปลี่ยนแปลงทีป่ รับใช้ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง ได้แก่ :


ตรวจสอบ: ต้องมีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมทางเทคนิค



ทดสอบ: การเปลี่ยนแปลงที่กาลังนาไปใช้จะได้รับการทดสอบ เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผลอย่างที่คาด และไม่ส่งผลในทางลบ
ต่อประสิทธิภาพการทางาน



อนุมัติ: การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติ เพื่อระบุสิ่งที่ละเลยตามความเหมาะสมและความเข้าใจถึงผลกระทบทางธุรกิจ

โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะนาไปใช้งานจริงในการปรับใช้ตามลาดับขั้นที่เริ่มต้นด้วยพื้นที่ที่มีผลกระทบต่าที่สุด การปรับใช้จะได้รับการทดสอบใน
ระบบเดียว และได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบได้ เจ้าของบริการจะมีตัววัดที่กาหนดค่าได้จานวนมากที่ จะวัดผลสภาวะ
การอ้างอิงแบบอัปสตรีมของบริการ จะมีการตรวจสอบตัววัดเหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยใช้เกณฑ์และระบบการแจ้งเตือน และมีการจัดเก็บเอกสารเกี่ ยวกับ
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ปรับปรุงกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่
างต่อเนื่อง และจะมีการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดใดๆ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ตลอดจนระบุการดาเนินการตาม
AWS จะดาเนินการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในบริการหลักๆ ด้วยตนเองเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ รักษามาตรฐานระดับสูง และสนับสนุนการ

ความเหมาะสมเพื่อทาให้การเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับข้อกาหนด หรือโรลแบ็คการเปลี่ยนแปลงหากจาเป็น นอกจากนี้ยังมีการดาเนินการเพื่อจัดการและ
แก้ไขปัญหาในด้านกระบวนการหรือบุคคล

โครงสร้างพื้นฐาน
ทีม Corporate Applications ของ Amazon จะพัฒนาและจัดการซอฟต์แวร์เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติให้กระบวนการ IT สาหรับโฮสต์
UNIX/Linux ในแง่ของการให้บริการซอฟต์แวร์จากบริษัทอื่น ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเป็นการภายใน และการจัดการการกาหนดค่า ทีมโครงสร้างพื้นฐานจะ
ดูแลรักษาและดาเนินการกับเฟรมเวิร์กการจัดการการกาหนดค่า UNIX/Linux เพื่อดาเนินการจัดการในด้านความสามารถในการปรับขนาดของฮาร์ดแวร์
ความพร้อมใช้งาน การตรวจสอบ และการรักษาความปลอดภัย ด้วยการจัดการโฮสต์จากส่วนกลางผ่านการใช้กระบวนการอัตโนมัติที่ช่วยจัดการการ
เปลี่ยนแปลง Amazon จึงสามารถบรรลุเป้าหมายในด้านความพร้อมใช้งานระดับสูง ความสามารถในการทาซ้า ความสามารถในการปรับขนาด การรักษา
ความปลอดภัย และการกู้คืนจากความเสียหายรุนแรง วิศวกรระบบและเครือข่ายจะตรวจสอบสถานะของเครื่องมืออัตโนมัติเหล่านี้เป็นประจา โดยตรวจสอบ
รายงานเพื่อตอบสนองต่อโฮสต์ที่ไม่สามารถรับหรืออัปเดตการกาหนดค่าและซอฟต์แวร์ได้
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จะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการการกาหนดค่าที่พัฒนาเป็นการภายในเมื่อฮาร์ดแวร์ใหม่ไ ด้รับการจัดเตรียม เครื่องมือเหล่านี้ทางานบนโฮสต์ UNIX
ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบว่ามีการกาหนดค่า และซอฟต์แวร์ได้รับการติดตั้งอย่างสอดคล้องตามมาตรฐานที่กาหนดโดยบทบาทที่ระบุให้กับโฮสต์ ซอฟต์แวร์การ
จัดการการกาหนดค่านี้จะช่วยอัปเดตแพ็คเกจที่ติดตั้งในโฮสต์อยู่แล้วเป็นประจาด้วย เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติและได้รับการเปิดใช้งานผ่านบริการสิทธิ์
เท่านั้นที่สามารถล็อกอินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์การจัดการการกาหนดค่าส่วนกลาง

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของบัญชี AWS
AWS มาพร้อมกับเครื่องมือและคุณสมบัติที่หลากหลาย ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อปกป้องบัญชี AWS และทรัพยากรให้ปลอดภัยจากการใช้ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต ซึ่งรวมถึงข้อมูลประจาตัวสาหรับการควบคุมสิทธิ์เข้าถึง, ตาแหน่งข้อมูล HTTPS สาหรับการรับส่งข้อมูลที่เข้ารหัส, การสร้างบัญชีผู้ใช้ IAM
ที่แยกต่างหาก, การบันทึกกิจกรรมผู้ใช้เพื่อการตรวจสอบความปลอดภัย และการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของผู้ให้คาปรึกษาที่เชื่อถือได้ คุณ
สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะเลือกบริการ AWS ใดก็ตาม

ข้อมูลประจาตัว AWS
เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเฉพาะผู้ใช้และกระบวนการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นทีจ่ ะสามารถเข้าถึงบัญชี AWS และทรัพยากรต่างๆ AWS จึงใช้ข้อมูลประจาตัว
ประเภทต่างๆ เพื่อการรับรองความถูกต้อง ซึ่งรวมถึงรหัสผ่าน คีย์การเข้ารหัส ลายเซ็นดิจิทัล และใบรับรอง และเรายังมีตัวเลือกในการกาหนดให้มี MultiFactor Authentication (MFA) สาหรับการล็อกอินเข้าสู่บัญชี AWS หรือบัญชีผู้ใช้ IAM ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงข้อมูลประจาตัวประเภทต่างๆ
ของ AWS และการใช้งาน
ประเภทของข้อมูลประจาตัว การใช้งาน

คาอธิบาย

รหัสผ่าน

สตริงอักขระที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่บัญชี AWS หรือบัญชี IAM ของคุณ
รหัสผ่าน AWS ต้องประกอบด้วยอักขระอย่างน้อย 6 ตัว และสามารถมี
อักขระได้ถึง 128 ตัว

Multi-Factor
Authentication
(MFA)

คีย์การเข้าถึง

คู่คีย์

ใบรับรอง X.509

การล็อกอินเข้าสู่ AWS Management
Console ของบัญชีรูทของ AWS หรือ
บัญชีผู้ใช้ IAM

This paper has been archived

อกอินเข้าสู่ AWS Management
รหัส 6 หลักสาหรับใช้ครั้งเดียวที่จาเป็นสาหรับการล็อกอินเข้าสู่บัญชี AWS
Forการล็
the
latest
technical
content,
to the
AWS
Console ของบัญชีรูทของ AWS หรือ
หรือบัญชีผู้ใช้ IAMrefer
ของคุณ นอกเหนื
อไปจากรหั
สผ่านของคุณ
บัญชีผู้ใช้ IAM Whitepapers & Guides page:
คาขอที
่มีการลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่ส่งไป ประกอบด้วย ID คีย์การเข้าถึง และคีย์การเข้าถึงลับ คุณจะใช้คีย์การเข้าถึง
https://aws.amazon.com/whitepapers
ยัง AWS API (โดยใช้ AWS SDK,
CLI หรือ REST/API การสืบค้น)


การล็อกอิน SSH ไปยัง EC2



Instance
URL ที่ลงชื่อด้วย CloudFront





คาขอ SOAP ที่ลงชื่อด้วยลายเซ็น
ดิจิทัลที่สง่ ไปยัง AWS API
ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ SSL สาหรับ
HTTPS

ในการเซ็นชื่อคาขอทางโปรแกรมแบบดิจิทัล ที่คุณทากับ AWS

ต้องระบุคู่คีย์ในการเชื่อมต่อกับ EC2 Instance ที่เปิดใช้งานจาก AMI
สาธารณะ คีย์ที่ Amazon EC2 ใช้ได้แก่ คีย์ SSH-2 RSA 1024 บิต
คุณสามารถมีคู่คีย์ที่สร้างโดยอัตโนมัติสาหรับคุณ เมื่อคุณเปิดใช้งานอินสแตนซ์
หรือคุณสามารถอัปโหลดด้วยตัวคุณเอง
ใบรับรอง X.509 ใช้เพื่อลงชื่อคาขอที่ใช้ SOAP เท่านั้น (ปัจจุบันใช้เฉพาะ
กับ Amazon S3) คุณสามารถให้ AWS สร้างใบรับรอง X.509 และ
คีย์ส่วนตัวที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ หรือคุณสามารถอัปโหลดใบรับรอง
ของคุณเองโดยใช้เพจข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัย

คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานข้อมูลประจาตัวสาหรับบัญชีของคุณจากเพจข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยได้ทุกเมื่อ รายงานนี้จะมีรายชื่ อผู้ใช้
ทั้งหมดของบัญชีของคุณ รวมถึงสถานะของข้อมูลประจาตัว เช่น ต้องใช้รหัสผ่านหรือไม่ รหัสผ่านหมดอายุและต้องเปลี่ยนเป็นประจาหรือไม่
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เวลาครั้งล่าสุดที่เปลี่ยนรหัสผ่าน เวลาครั้งล่าสุดที่หมุนเวียนคีย์การเข้าถึง และได้เปิดใช้งาน MFA หรือไม่
เพื่อเหตุผลในด้านความปลอดภัย หากข้อมูลประจาตัวของคุณสูญหายหรือจาไม่ได้ คุณจะไม่สามารถกู้คืนหรือดาวน์โหลดซ้าได้ แต่คุณสามารถสร้ างข้อมูล
ประจาตัวใหม่ แล้วปิดใช้งานหรือลบข้อมูลประจาตัวชุดเก่าออก
อันที่จริงแล้ว AWS แนะนาให้คุณเปลี่ยน (หมุนเวียน) คีย์การเข้าถึงและใบรับรองของคุณเป็นประจา เพื่อช่วยให้คุณทาเช่นนี้ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันของคุณ AWS จึงรองรับการใช้คยี ์การเข้าถึงและใบรับรองหลายรายการพร้อมกัน ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณจะสามารถ
หมุนเวียนคีย์และใบรับรองเข้าและออกสาหรับการทางานได้เป็นประจา โดยการทางานของแอปพลิเคชันไม่ต้องหยุดชะงัก ซึ่งช่วยบรรเทาความเสี่ ยงจาก
การที่คีย์หรือใบรับรองสูญหายหรือละเมิดข้อกาหนด AWS IAM API ช่วยให้คุณสามารถหมุนเวียนคีย์การเข้าถึงบัญชี AWS ของคุณ รวมถึงคีย์
สาหรับบัญชีผู้ใช้ IAM

รหัสผ่าน
ต้องมีรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้บัญชี AWS ของคุณ, บัญชีผู้ใช้ IAM แต่ละราย, ฟอรั่มการสนทนาของ AWS และ AWS Support Center คุณจะระบุ
รหัสผ่านเมื่อคุณสร้างบัญชีเป็นครั้งแรก และคุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ทุกเมื่อโดยไปที่เพจข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัย รหัสผ่าน AWS
สามารถมีอักขระสูงสุดถึง 128 ตัว และสามารถใช้อักขระพิเศษ เราจึงขอแนะนาให้คุณสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่งและคาดเดายาก
คุณสามารถตั้งค่านโยบายรหัสผ่านสาหรับบัญชีผู้ใช้ IAM ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากและมีการเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ นโยบาย
รหัสผ่านคือชุดของกฎที่กาหนดประเภทรหัสผ่านที่ผู้ใช้ IAM สามารถตั้งได้ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายรหัสผ่าน โปรดไปที่ การจัดการ
รหัสผ่าน ในส่วนการใช้ IAM
AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA)

This paper has been archived

AWS Multi-Factor Authentication (AWS MFA) คือชั้นการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสาหรับการเข้าใช้บริการ AWS เมื่อคุณเปิดใช้งาน
คุณสมบัติเสริมนี้ คุณจะต้องระบุรหัส 6 หลักสาหรับใช้ครั้งเดียวนอกเหนือไปจากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมาตรฐาน ก่อนที่จะให้สิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าบัญชี
AWS หรือบริการและทรัพยากรของ AWS คุณจะได้รับรหัสที่ใช้ครั้งเดียวจากอุปกรณ์การรับรองความถูกต้องที่คุณมีอยู่ในครอบครอง คุณสมบัตินี้ เรียกว่า
การรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย เนื่องจากมีการตรวจสอบปัจจัยการรับรองความถูกต้องมากกว่าหนึ่งปัจจัยก่อนที่จะให้สิทธิ์ เช่น รหัสผ่าน (สิ่งที่
คุณทราบ) และรหัสที่แน่นอนจากอุปกรณ์การับรองความถูกต้องของคุณ (สิ่งที่คุณมี) คุณสามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ MFA สาหรับบัญชี AWS ของคุณ
รวมถึงสาหรับผู้ใช้ที่คุณสร้างภายใต้บัญชี AWS ของคุณด้วย AWS IAM นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มการปกป้อง MFA สาหรับการเข้าถึงในบัญชี
AWS ต่างๆ เมื่อคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ที่คุณสร้างภายใต้บัญชี AWS สามารถใช้บทบาท IAM ในการเข้าถึงทรัพยากรภายใต้บัญชี AWS อื่น คุณ
สามารถกาหนดให้ผู้ใช้ต้องใช้ MFA ก่อนที่จะใช้บทบาทเป็นชั้นการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

AWS MFA รองรับการใช้ทั้งโทเค็นฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ MFA เสมือน อุปกรณ์ MFA เสมือน จะใช้โปรโตคอลเดียวกับอุปกรณ์ MFA จริง แต่
สามารถใช้งานในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เคลื่อนที่ใดๆ รวมถึงสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ MFA เสมือนจะใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่สร้างรหัสการรับรองความ
ถูกต้อง 6 หลักที่สามารถใช้งานร่วมกับมาตรฐาน Time- Based One-Time Password (TOTP) ตามที่อธิบายไว้ใน RFC 6238 แอปพลิเคชัน
MFA เสมือนส่วนใหญ่ให้คุณสามารถโฮสต์อุปกรณ์ MFA เสมือนได้มากกว่าหนึ่งรายการ ซึ่งเพิ่มความสะดวกมากกว่าอุปกรณ์ MFA แบบฮาร์ดแวร์
อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าเนื่องจาก MFA เสมือนอาจทางานบนอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า เช่น สมาร์ทโฟน MFA เสมือนจึงอาจไม่ได้ให้
ความปลอดภัยในระดับเดียวกับอุปกรณ์ MFA แบบฮาร์ดแวร์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถบังคับใช้การรับรองความถูกต้องของ MFA สาหรับ API บริการ AWS เพื่อให้การปกป้องในอีกระดับสาหรับการดาเนินการที่
มีประสิทธิภาพสูงหรือที่มีสิทธิ์พิเศษ เช่น การสิ้นสุด Amazon EC2 Instance หรือการอ่านข้อมูลสาคัญที่จัดเก็บใน Amazon S3 คุณทาเช่นนี้ได้ด้วย
การเพิ่มข้อกาหนดการรับรองความถูกต้องของ MFA ไปยังนโยบายการเข้าถึง IAM คุณสามารถเชื่อมโยงนโยบายการเข้าถึงเหล่านี้กับผู้ใช้ IAM, กลุ่ม
IAM หรือทรัพยากรที่รองรับรายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) เช่น บัคเก็ต Amazon S3, คิว SQS และหัวข้อ SNS
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เป็นเรื่องง่ายที่จะรับโทเค็นฮาร์ดแวร์จากผู้ให้บริการภายนอกที่เข้าร่วม รวมถึงรับแอปพลิเคชัน MFA เสมือนจาก AppStore และตั้งค่าสาหรับการใช้งาน
ผ่านเว็บไซต์ AWS โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS MFA บนเว็บไซต์ AWS: http://aws.amazon.com/mfa/

คียเการเข้าถึง
AWS กาหนดให้ต้องมีการลงชื่อคาขอ API ทั้งหมด กล่าวคือ ต้องรวมลายเซ็นดิจิทัลที่ AWS สามารถใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลประจาตัวของผู้ขอ คุณจะ
คานวณลายเซ็นดิจิทัลโดยใช้ฟังก์ชันแฮชการเข้ารหัส ข้อมูลที่ป้อนไปยังฟังก์ชันแฮชในกรณีนี้จะมีข้อความคาขอและคีย์การเข้าถึงลับ หากคุณใช้ AWS
SDK ใดๆ ในการสร้างคาขอ จะมีการคานวณลายเซ็นดิจิทัลให้คุณ มิฉะนั้นแล้ว คุณสามารถให้แอปพลิเคชันคานวณและรวมไว้ในคาขอ REST หรือการ

สืบค้นของคุณ ด้วยการทาตามคาแนะนาในเอกสารของเรา

กระบวนการลงชื่อไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องความถูกต้องของข้อความด้วยการป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขคาขอขณะที่อยู่ระหว่างส่ง แต่ยังช่ วยป้องกันการโจมตี
แบบ Replay ที่อาจเกิดขึ้นด้วย คาขอต้องส่งถึง AWS ภายใน 15 นาทีนับจากประทับเวลาในคาขอ มิฉะนั้นแล้ว AWS จะปฏิเสธคาขอ
เวอร์ชันล่าสุดของกระบวนการคานวณลายเซ็นดิจิทัลคือ Signature Version 4 ซึ่งจะคานวณลายเซ็นโดยใช้โปรโตคอล HMAC-SHA256 Version
4 มีตัววัดสาหรับการปกป้องเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า ด้วยการกาหนดให้คุณลงชื่อข้อความโดยใช้คีย์ที่ได้มาจากคีย์การเข้า ถึงลับของคุณ แทนที่
จะใช้คีย์การเข้าถึงลับนั้นเอง นอกจากนี้ คุณจะได้รับคีย์การลงชื่อตามขอบเขตข้อมูลประจาตัว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการแยกการเข้ารหัสของคีย์การลงชื่อ
เนื่องจากคีย์การเข้าถึงสามารถใช้ในทางที่ผิดได้หากตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่ได้รับอนุญาต เราจึงขอแนะนาให้คุณเก็บคีย์ไว้ในที่ปลอดภั ยและไม่ฝังไว้กับรหัส
ของคุณ สาหรับลูกค้าที่มีกลุ่มขนาดใหญ่ของ EC2 Instance ที่มีการปรับขนาดที่ยืดหยุ่น การใช้บทบาท IAM จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยและสะดวกกว่าในการ
จัดการการกระจายคีย์การเข้าถึง บทบาท IAM จะมาพร้อมกับข้อมูลประจาตัวชั่วคราว ซึ่งไม่เพียงแต่จะโหลดไปยังอินสแตนซ์เป้าหมายโดยอัตโนมัติเท่านั้น
แต่ยังหมุนเวียนหลายครั้งในแต่ละวันโดยอัตโนมัติด้วย

คู่คียเ

This paper has been archived

Amazon EC2 Instance ซึ่งสร้างมาจาก AMI สาธารณะจะใช้คู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัว แทนที่จะใช้รหัสผ่านสาหรับลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Secure Shell
(SSH) คีย์สาธารณะจะฝังอยู่ในอินสแตนซ์ของคุณ และคุณจะใช้คีย์ส่วนตัวในการลงชื่อเข้าใช้อย่างปลอดภัยโดยไม่ใช้รหัสผ่าน หลังจากที่คุณสร้ าง AMI
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refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
คุณสามารถมีคู่คีย์ที่สร้างโดยอัตโนมัติสาหรับคุณ เมื่อคุณเปิดใช้งานอินสแตนซ์ หรือคุณสามารถอัปโหลดด้วยตัวคุณเอง เก็บคีย์ส่วนตัว ของคุณไว้ในที่
ปลอดภัยในระบบของคุณ และบันทึกทีhttps://aws.amazon.com/whitepapers
่ที่คุณจัดเก็บไว้

สาหรับ Amazon CloudFront คุณสามารถใช้คู่คีย์เพื่อสร้าง URL ที่ลงชื่อสาหรับเนื้อหาส่วนตัว เช่น เมื่อคุณต้องการกระจายเนื้อหาที่จากัดสาหรับ
คนที่ซื้อเท่านั้น คุณจะสร้างคู่คีย์ Amazon CloudFront โดยใช้เพจข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัย เฉพาะบัญชีระดับรูทเท่านั้นที่สามารถสร้าง
คู่คีย์ CloudFront และไม่สามารถสร้างโดยผู้ใช้ IAM

ใบรับรอง X.509
ใบรับรอง X.509 ใช้เพื่อลงชื่อคาขอที่ใช้ SOAP ใบรับรอง X.509 จะมีคีย์สาธารณะและข้อมูลเมตาเพิ่มเติม (เช่น วันที่หมดอายุที่ AWS จะตรวจสอบ
เมื่อคุณอัปโหลดใบรับรอง) และจะเชื่อมโยงกับคีย์ส่วนตัว เมื่อคุณสร้างคาขอ คุณจะสร้างลายเซ็นดิจิทัลด้วยคีย์ส่วนตัวของคุณ แล้วรวมลายเซ็นนั้นในคาขอ
พร้อมกับใบรับรองของคุณ AWS จะตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ส่งด้วยการถอดรหัสลายเซ็นด้วยลายเซ็นที่มีคีย์สาธารณะที่อยู่ในใบรับรองของคุณ และ AWS
จะตรวจสอบด้วยว่าใบรับรองที่คุณส่งตรงกับใบรับรองที่คุณอัปโหลดไปยัง AWS
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สาหรับบัญชี AWS ของคุณ คุณสามารถให้ AWS สร้างใบรับรอง X.509 และคีย์ส่วนตัวที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ หรือคุณสามารถอัปโหลดใบรับรอง
ของคุณเองโดยใช้เพจข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัย สาหรับผู้ใช้ IAM คุณต้องสร้างใบรับรอง X.509 (การลงชือ่ ใบรับรอง) โดยใช้ซอฟต์แวร์
ของบริษัทอื่น AWS ไม่สามารถสร้างใบรับรอง X.509 สาหรับผู้ใช้ IAM ได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับข้อมูลประจาตัวของบัญชีระดับรูท หลังจากที่คุณสร้าง
ใบรับรอง คุณจะเชื่อมโยงใบรับรองนั้นกับผู้ใช้ IAM โดยใช้ IAM
นอกเหนือจากคาขอ SOAP แล้ว ใบรับรอง X.509 ยังใช้เป็นใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ SSL/TLS สาหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ HTTPS ในการเข้ารหัสการ
ส่งข้อมูลของตน ในการใช้ใบรับรองสาหรับ HTTPS คุณสามารถใช้เครื่องมือโอเพ่นซอร์สเช่น OpenSSL ในการสร้างคีย์ส่วนตัวที่ไม่ซ้ากัน คุณจะต้อง
มีคีย์ส่วนตัวในการสร้าง Certificate Signing Request (CSR) ที่คุณส่งไปยังผู้มีอานาจออกใบรับรอง (CA) เพื่อรับใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นคุณ
จะใช้ AWS CLI ในการอัปโหลดใบรับรอง คีย์ส่วนตัว และเชนใบรับรองไปยัง IAM
นอกจากนี้คุณยังต้องมีใบรับรอง X.509 ในการสร้าง Linux AMI ที่ปรับแต่งสาหรับ EC2 Instance ต้องมีใบรับรองเฉพาะเมื่อคุณสร้าง AMI
ที่สนับสนุนด้วยอินสแตนซ์ (ตรงข้ามกับ AMI ที่สนับสนุนด้วย EBS) คุณสามารถให้ AWS สร้างใบรับรอง X.509 และคีย์ส่วนตัวที่คุณสามารถ
ดาวน์โหลดได้ หรือคุณสามารถอัปโหลดใบรับรองของคุณเองโดยใช้เพจข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัย

บัญชีผู้ใช้แต่ละราย
AWS มาพร้อมกับกลไกแบบรวมศูนย์ที่เรียกว่า AWS Identity and Access Management (IAM) สาหรับการสร้างและจัดการผู้ใช้แต่ละราย
ภายในบัญชี AWS ของคุณ ผู้ใช้สามารถเป็นบุคคล ระบบ หรือแอปพลิเคชันที่โต้ตอบกับทรัพยากร AWS ไม่ว่าจะด้วยการกาหนดด้วยโปรแกรม หรือ
ผ่าน AWS Management Console หรือ AWS Command Line Interface (CLI) ผู้ใช้แต่ละรายจะมีชื่อที่ไม่ซ้ากันภายในบัญชี AWS และ
มีชุดข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ซ้ากันและไม่ใช้ร่วมกับผู้ใช้อื่นๆ AWS IAM ช่วยกาจัดความจาเป็นในการใช้รหัสผ่านหรือคีย์ร่วมกัน
และช่วยให้คุณสามารถลดการใช้ข้อมูลประจาตัวของบัญชี AWS ของคุณ

paper
been
archived
ด้วย IAM คุณจะกาหนดนโยบายที่ควบคุมว่This
าผู้ใช้สามารถเข้
าถึงบริการhas
AWS ใดบ้
าง และสามารถท
าสิ่งใดกับบริการเหล่านั้น คุณสามารถให้เฉพาะสิทธิ์
ขั้นต่าที่จาเป็นสาหรับการทางานของตนแก่ลูกค้า โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วน AWS Identity and Access Management (AWS IAM) ที่
ด้านล่าง
For the latest technical content, refer to the AWS
จุดเชื่อมต่อ HTTPS ที่ปลอดภัย Whitepapers & Guides page:
เพื่อความปลอดภัยด้านการสื่อสารทีย่ อดเยี
https://aws.amazon.com/whitepapers
่ยมยิ่งขึ้นเมื่อเข้าถึงทรัพยากร AWS คุณควรใช้ HTTPS ในการส่งข้อมูลแทนที่จะใช้ HTTP HTTPS ใช้

โปรโตคอล SSL/TLS ซึ่งใช้การเข้ารหัสคีย์สาธารณะในการป้องกันการดักฟัง การดัดแปลง และการปลอมแปลง บริการ AWS ทั้งหมดมาพร้อมกับจุด
เชื่อมต่อลูกค้าที่ปลอดภัย (หรือเรียกว่าตาแหน่งข้อมูล API) ซึ่งช่วยให้คุณสร้างเซสชันการสื่อสาร HTTPS ที่ปลอดภัย
หลายบริการมีชุดการเข้ารหัสข้อมูลที่ทันสมัยยิ่งขึ้น และใช้โปรโตคอล Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE) ECDHE
อนุญาตให้ไคลเอ็นต์ SSL/TLS สามารถระบุ Perfect Forward Secrecy ซึ่งจะใช้คีย์เซสชันซึ่งเป็นคีย์ชั่วคราวและไม่มีการเก็บไว้ในที่ใดๆ เป็นการ
ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตถอดรหัสจากข้อมูลที่บันทึกไว้ แม้ว่าคีย์ลับระยะยาวจะถูกละเมิดความปลอดภัยก็ตาม

ลบอกการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลประจาตัวและตาแหน่งข้อมูลที่เข้ารหัสมีความสาคัญต่อการป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัย ในทานองเดียวกัน ล็อกก็สาคัญสาหรับการทาความเข้าใจ
เหตุการณ์หลังจากที่เกิดปัญหาขึ้นแล้ว และเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนเป็นเครื่องมือรักษาความปลอดภัย ล็อกต้องไม่เพียงแสดงสิ่งที่ เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยัง
ต้องระบุถึงที่มาด้วย เพื่อช่วยคุณในการสืบสวนหลังทราบข้อเท็จจริง และการตรวจหาการบุกรุกที่แทบจะเป็นแบบเรียลไทม์ AWS CloudTrail จะช่วย
ให้คุณมีล็อกสาหรับคาขอทรัพยากร AWS ทั้งหมดภายในบัญชีของคุณ สาหรับแต่ละเหตุการณ์ คุณสามารถดูบริการที่เข้าถึง การดาเนินการทีก่ ระทา และ
ผู้ที่ส่งคาขอ CloudTrail จะจับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียก API ทุกรายการ รวมถึงทรัพยากร AWS ทุกอย่างที่คุณใช้ ตลอดจนเหตุการณ์การลงชื่อเข้าใช้
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เมื่อคุณเปิดใช้งาน CloudTrail จะมีการส่งไฟล์บันทึกเหตุการณ์ทุกๆ 5 นาที คุณสามารถกาหนดค่า CloudTrail ให้รวบรวมไฟล์บันทึกจากหลายภูมิภาค
ลงในบัคเก็ตเดียวของ Amazon S3 ได้ จากที่นั่น คุณสามารถอัปโหลดไฟล์บันทึกไปยังโซลูชันการจัดการและการวิเคราะห์ไฟล์บันทึกที่คุณชอบ เพื่อ
ดาเนินการวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยและตรวจหารูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์บันทึกจะได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย อยู่ใน
Amazon S3 แต่คุณสามารถเก็บถาวรไปยัง Amazon Glacier ได้ด้วย เพื่อให้ตรงตามข้อกาหนดด้านการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกาหนด
นอกเหนือจากล็อกกิจกรรมผู้ใช้ของ CloudTrail แล้ว คุณสามารถใช้คุณสมบัติล็อกของ Amazon CloudWatch Logs เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
ตรวจสอบระบบ แอปพลิเคชัน และไฟล์บันทึกที่กาหนดเองจาก EC2 Instance และแหล่งอื่นๆ โดยแทบจะเป็นแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น คุณควร
ตรวจสอบไฟล์บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์สาหรับข้อความผู้ใช้ไม่ถูกต้อง เพื่อตรวจหาลิงก์ขาเข้าที่ใช้ไม่ได้ หรือข้อความของผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องเพื่อตรวจหา
ความพยายามล็อกอินที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังระบบปฏิบัติการเยือน

การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของ AWS Trusted Advisor
บริการสนับสนุนลูกค้าของ AWS Trusted Advisor ไม่เพียงแต่จะตรวจสอบประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบคลาวด์เท่านั้น แต่ยังตรวจสอบ
การรักษาความปลอดภัยของระบบคลาวด์ด้วย ผู้ให้คาปรึกษาทีเชื่อถือได้จะตรวจสอบสภาพแวดล้อม AWS ของคุณ และให้คาแนะนาเมื่อมีโอกาสในการ
ประหยัดเงิน ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ หรืออุดช่องว่างของการรักษาความปลอดภัย และยังแจ้งเตือนเกี่ยวกับการกาหนดค่าการรักษาความปลอดภัย
ที่ไม่ถูกต้องที่พบได้บ่อยซึ่งอาจเกิดขึ้น เช่น การเปิดบางพอร์ตไว้ซึ่งทาให้คุณเสี่ยงต่อการถูกแฮ็กและการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การละเลยการสร้างบัญชี
IAM สาหรับผู้ใช้ภายในของคุณ การอนุญาตการเข้าถึงบัคเก็ต Amazon S3 แบบสาธารณะ, การไม่เปิดการบันทึกกิจกรรมผู้ใช้ (AWS CloudTrail)
หรือการไม่ใช้ MFA ในบัญชี AWS ระดับรูทของคุณ และคุณยังมีตัวเลือกสาหรับผู้ติดต่อที่ดูแลการรักษาความปลอดภัยขององค์กรของคุณให้ได้รับอีเมล
รายสัปดาห์ที่แจ้งสถานะล่าสุดของการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของ Trusted Advisor ของคุณโดยอัตโนมัติ
บริการ AWS Trusted Advisor มอบการตรวจสอบสี่รายการแก่ลกู ค้าทุกรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการรักษาความ
ปลอดภัยที่สาคัญสามรายการ ได้แก่ การไม่จากัดการใช้งานพอร์ตที่ระบุ การใช้ IAM และ MFA ในบัญชีระดับรูท และเมื่อคุณลงทะเบียน AWS
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ข่ายและแพลตฟอร์ม AWS ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยแต่ละบริการจะมีคุณสมบัติการรักษา
ความปลอดภัยที่เข้มข้น เพื่อให้คุณสามารถปกป้องข้อมูลสาคัญและแอปพลิเคชันของคุณได้
บริการประมวลผล
Amazon Web Services มาพร้อมกับบริการประมวลผลด้วยระบบคลาวด์ในแบบต่างๆ ซึ่งมีการเลือกใช้อินสแตนซ์การประมวลผลอันหลากหลายที่

สามารถเพิ่มหรือลดขนาดโดยอัตโนมัติให้ตรงกับความต้องการของแอปพลิเคชันหรือของบริษัทของคุณ

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) เป็นคอมโพเนนต์หลักในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) ของ Amazon ซึ่งให้ความจุสาหรับ
การประมวลผลที่ปรับขนาดได้โดยใช้อินสแตนซ์ในศูนย์ข้อมูลของ AWS Amazon EC2 ออกแบบมาเพื่อการประมวลผลระดับเว็บทาได้ง่ายขึ้นด้วย

การทาให้คุณสามารถรับและกาหนดค่าความจุข้อมูลโดยมีความขัดแย้งในระดับต่าสุด คุณจะสร้างและเปิดใช้อินสแตนซ์ ซึ่งเป็นคอลเลกชันของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ของแพลตฟอร์ม
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การรักษาความปลอดภัยหลายระดับ
การรักษาความปลอดภัยภายใน Amazon EC2 มีหลายระดับ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ (OS) ของแพลตฟอร์มโฮสต์, OS ของอินสแตนซ์เสมือน หรือ
ระบบปฏิบัติการเยือน, ไฟร์วอลล์ และการเรียก API ที่ลงชื่อ แต่ละรายการเหล่านี้สร้างอยู่บนความสามารถของรายการอื่นๆ เป้าหมายคือการป้องกันข้อมูล
ที่อยู่ภายใน Amazon EC2 ไม่ให้ถูกขัดขวางโดยระบบหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้ Amazon EC2 Instance ปลอดภัยที่สดุ เท่าที่จะ
เป็นไปได้โดยไม่ต้องลดทอนความยืดหยุ่นในการกาหนดค่าตามที่ลูกค้าต้องการ
ไฮเปอรเไวเซอรเ
ปัจจุบัน Amazon EC2 ใช้ไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen เวอร์ชันที่มีการปรับแต่งระดับสูง ซึ่งใช้ประโยชน์จาก Paravirtualization (ในกรณีที่เป็นผู้เยี่ยมชม
ของ Linux) เนื่องจากผู้เยี่ยมชมที่มีการจาลองเสมือนในแบบ Paravirtualization จะใช้ไฮเปอร์ไวเซอร์ในการให้การสนับสนุนสาหรับการดาเนินการ
ที่ตามปกติแล้วจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงพิเศษ ระบบปฏิบัติการเยือนจึงไม่มีสิทธิ์เข้าถึงที่ยกระดับสาหรับ CPU CPU มีโหมดสิทธิ์การใช้งานที่แยกกันสี่โหมด:
0-3 ซึ่งเรียกว่า Ring Ring 0 เป็นโหมดที่มีสิทธิ์พิเศษสูงสุด และ 3 มีสิทธิ์พิเศษน้อยที่สุด OS โฮสต์จะทางานใน Ring 0 อย่างไรก็ตาม แทนที่
ระบบปฏิบัติการเยือนจะทางานใน Ring 0 เหมือนกับระบบปฏิบัติการโดยส่วนใหญ่ ระบบปฏิบัติการเยือนจะทางานใน Ring 1 ที่มีสิทธิ์น้อยกว่า และ
แอปพลิเคชันจะทางานใน Ring 3 ที่มีสิทธิ์น้อยที่สุด การจาลองเสมือนที่ชัดเจนของทรัพยากรทางกายภาพนี้จะทาให้เกิดการแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่าง
ผู้เยี่ยมชมกับไฮเปอร์ไวเซอร์ ซึ่งส่งผลให้มีการแบ่งแยกด้านการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมระหว่างสองอย่างนี้
การแยกอินสแตนซเ
อินสแตนซ์ที่ต่างกันทีท่ างานบนเครือ่ งฟิสิคัลเดียวกันจะถูกแยกออกจากกันผ่านไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen Amazon มีส่วนร่วมอยู่ในชุมชน Xen ซึ่งจะคอย
แจ้งเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์ AWS ยังอยู่ในชั้นของไฮเปอร์ไวเซอร์ ระหว่างอินเทอร์เฟซเครือข่ายทางกายภาพกับอินเทอร์เฟซ
เสมือนของอินสแตนซ์ แพ็คเก็ตทั้งหมดจะต้องผ่านชั้นนี้ ดังนั้นรายการข้างเคียงของอินสแตนซ์จะไม่มีการเข้าถึงอินสแตนซ์นั้นมากกว่าโฮสต์อนื่ ๆ บน
อินเทอร์เน็ต และสามารถดาเนินการเหมือนกับอยู่ในโฮสต์ฟิสิคัลที่แยกกัน RAM ฟิสิคัลจะถูกแยกโดยใช้กลไกที่คล้ายกัน
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รูปภาพ 3: การรักษาความปลอดภัยหลายชั้นของ Amazon EC2

ระบบปฏิบัติการของโฮสตเ: ผู้ดูแลระบบที่มีความต้องการทางธุรกิจในการเข้าใช้องค์ประกอบการจัดการ จะต้องใช้การรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย
เพื่อให้สามารถเข้าถึงโฮสต์การดูแลระบบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โฮสต์การดูแลระบบเหล่านี้คือระบบทีอ่ อกแบบ สร้าง กาหนดค่า และเพิ่มความแข็งแกร่ง
มาโดยเฉพาะ เพื่อให้การปกป้ององค์ประกอบการจัดการของระบบคลาวด์ การเข้าถึงดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการบันทึกและตรวจสอบ เมื่อพนักงานไม่
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โดยใช้หลายปัจจัยบางรูปแบบเพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึงอินสแตนซ์ของคุณ (หรือการเข้าถึง SSH Version 2 ที่ใช้ใบรับรองเป็นอย่างน้อย) นอกจากนี้ คุณควร
ใช้กลไกการยกระดับสิทธิ์โดยใช้เกณฑ์https://aws.amazon.com/whitepapers
ต่อผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น หากระบบปฏิบัติการเยือนเป็น Linux หลังจากเพิ่มความแข็งแกร่งให้อินสแตนซ์ของคุณแล้ว
คุณควรใช้ SSHv2 ที่ใช้ใบรับรองในการเข้าถึงอินสแตนซ์เสมือน ปิดใช้งานการล็อกอินรูทระยะไกล ใช้การล็อกรายการคาสั่ง และใช้ ‘sudo’ สาหรับการ
ยกระดับสิทธิ์ คุณควรสร้างคู่คีย์ของคุณเองเพื่อรับประกันว่าคีย์จะไม่ซ้ากัน และไม่ใช้ร่วมกับลูกค้ารายอื่นหรือกับ AWS
นอกจากนี้ AWS ยังสนับสนุนการใช้โปรโตคอลเครือข่าย Secure Shell (SSH) เพื่อให้คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่ UNIX/Linux EC2 Instance
ของคุณได้อย่างปลอดภัย การรับรองความถูกต้องสาหรับ SSH ที่ใช้กับ AWS จะดาเนินการผ่านคีย์สาธารณะ/ส่วนตัว เพื่อลดความเสี่ยงของการเข้าถึง
อินสแตนซ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต และคุณยังสามารถเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ Windows ของคุณจากระยะไกลโดยใช้ Remote Desktop
Protocol (RDP) ด้วยการใช้ประโยชน์จากใบรับรอง RDP ที่สร้างมาสาหรับอินสแตนซ์ของคุณ
นอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุมการอัปเดตและการแก้ไขระบบปฏิบัตกิ ารเยือนของคุณ รวมถึงการอัปเดตการรักษาความปลอดภัย AMI ระบบ Windows
และ Linux ที่ Amazon มีให้ จะได้รับการอัปเดตเป็นประจาด้วยโปรแกรมแพตช์ล่าสุด ดังนั้น หากคุณไม่ต้องการเก็บรักษาข้อมูลหรือการปรับแต่งใน
อินสแตนซ์ Amazon AMI ที่ใช้งานของคุณ คุณก็เพียงเปิดใช้อินสแตนซ์ใหม่ด้วย AMI ที่อัปเดตล่าสุด นอกจากนี้ ยังมีการอัปเดตสาหรับ Amazon
Linux AMI ผ่านพื้นที่เก็บข้อมูล Yum ของ Amazon Linux
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ไฟรเวอลลเ: Amazon EC2 มาพร้อมกับโซลูชันไฟร์วอลล์ที่สมบูรณ์ ไฟร์วอลล์ขาเข้าที่บังคับใช้นี้ได้รับการกาหนดค่าในโหมดปฏิเสธทั้งหมดแบบ
ดีฟอลต์ และลูกค้า Amazon EC2 ต้องเปิดพอร์ตที่ต้องใช้สาหรับอนุญาตการรับส่งข้อมูลขาเข้าอย่างชัดเจน การรับส่งข้อมูลอาจถูกจากัดด้วยโปรโตคอล
ด้วยพอร์ตบริการ รวมถึงด้วยที่อยู่ IP ต้นทาง (IP เฉพาะหรือบล็อก Classless Inter-Domain Routing (CIDR))
สามารถกาหนดค่าไฟร์วอลล์ในกลุ่มที่อนุญาตให้ใช้ชั้นอินสแตนซ์ต่างๆ เพื่อให้มีกฎที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น กรณีของแอปพลิเคชันเว็บ 3 Tier แบบ
ดั้งเดิม กลุ่มของเว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีพอร์ต 80 (HTTP) และ/หรือพอร์ต 443 (HTTPS) ที่เปิดสาหรับอินเทอร์เน็ต กลุ่มของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันจะมี
พอร์ต 8000 (เฉพาะแอปพลิเคชัน) ที่เข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มเว็บเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น กลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลจะมีพอร์ต 3306 (MySQL) ที่เปิดเฉพาะ
สาหรับกลุ่มเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันเท่านั้น ทั้งสามกลุ่มนี้จะอนุญาตการเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบบนพอร์ต 22 (SSH) แต่เฉพาะจากเครือข่ายบริษัทของ
ลูกค้าเท่านั้น แอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยสูงสามารถปรับใช้โดยใช้กลไกที่มีความหมายนี้ โปรดดูไดอะแกรมด้านล่าง:
AWS ใช้เครือข่ายส่วนตัวซึง่ รองรับ ssh
ในการเข้าถึงข้อมูลระหว่างแต่ละชัน
้ (tier)
อย่างปลอดภัย และสามารถตัง้ ค่าเพือ
่ จากัด
การเข้าถึงระหว่างแต่ละชัน
้ ได้

ชั้นของเว็บ

ชั้นของแอปพลิเคชัน

ชั้นของฐานข้อมูล
โวลุ่ม EBS

เปิดให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เฉพาะพอร์ต 80 และ 433
เจ้าหน้าที่วิศวกรมีสิทธิ์ ssh
ในการเข้าถึงชั้นของเว็บ
ซึ่งทาหน้าที่เป็น Bastion

This paper has been archived

สามารถให้สิทธิ์ ssh ในการเข้าถึงทรัพยากร
AWS บางอย่าง เช่น ชั้นของฐานข้อมูล
แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต

For the latest technical content, refer to the AWS
ไฟร์วอลล์กลุ่มการรักษา
ความปลอดภัย Amazon EC2
Whitepapers & Guides page:
รูปภาพ 4: ไฟรเวอลลเกลุ่มการรักษาความปลอดภัย
https://aws.amazon.com/whitepapers
Amazon EC2
พอร์ตอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ทั้งหมด
จะถูกบล็อกตามค่าเริ่มต้น

จะไม่มีการควบคุมไฟร์วอลล์ผ่านระบบปฏิบัติการเยือน แต่จะกาหนดให้ใช้ใบรับรอง X.509 และคีย์สาหรับอนุญาตการเปลี่ยนแปลง จึงช่วยเพิ่มการรักษา
ความปลอดภัยอีกชั้น AWS รองรับความสามารถในการให้สิทธิ์เข้าถึงแบบละเอียดไปยังฟังก์ชันการดูแลระบบที่แตกต่างกันในอินสแตนซ์และไฟร์วอลล์
จึงช่วยให้คุณสามารถใช้งานการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมผ่านการแยกหน้าที่ได้ ระดับการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาจากไฟร์วอลล์ คือฟังก์ชันที่ระบุ
ว่าคุณเปิดพอร์ตใด เป็นระยะเวลาเท่าใด และเพื่อวัตถุประสงค์ใด สถานะดีฟอลต์คือการปฏิเสธการรับส่งข้อมูลขาเข้าทั้งหมด และคุณควรวางแผนสิ่งที่คุณ
จะเปิดเมื่อสร้างและรักษาความปลอดภัยให้แอปพลิเคชันของคุณ โดยเกณฑ์ต่ออินสแตนซ์ยังคงต้องการให้มีการจัดการการรับส่งข้อมูลและการออกแบบ
การรักษาความปลอดภัยที่มีข้อมูลครบถ้วน AWS ขอแนะนาให้คุณใช้ตัวกรองต่ออินสแตนซ์เพิ่มเติม พร้อมทั้งไฟร์วอลล์ที่ใช้โฮสต์ เช่น IPtables หรือ
Windows Firewall และ VPN สิ่งนี้จะจากัดการรับส่งข้อมูลทั้งขาเข้าและขาออก
การเข้าถึง API: การเรียก API เพื่อเปิดใช้และยกเลิกอินสแตนซ์ เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ไฟร์วอลล์ และดาเนินการฟังก์ชันอื่นๆ ทั้งหมดจะได้รับการลงชื่อ
โดยคีย์การเข้าถึงลับของ Amazon ของคุณ ซึ่งอาจเป็นคีย์การเข้าถึงลับของบัญชี AWS หรือคีย์การเข้าถึงลับของผู้ใช้ที่สร้างด้วย AWS IAM ถ้าไม่มี
สิทธิ์เข้าถึงคีย์การเข้าถึงลับของคุณ จะไม่สามารถเรียก Amazon EC2 API ในนามของคุณได้ นอกจากนี้ ยังสามารถเข้ารหัสการเรียก API ด้วย SSL
เพื่อรักษาความลับ Amazon ขอแนะนาให้ใช้ตาแหน่งข้อมูล API ที่ป้องกันด้วย SSL เสมอ

หน้า 24 จาก 75

Amazon Web Services – ภาพรวมของกระบวนการรักษาความปลอดภัย

สิงหาคม 2015

สิทธิ์: AWS IAM ให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าการทางานใดบ้างของ API ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เรียกใช้
การรักษาความปลอดภัยของ Elastic Block Storage (Amazon EBS)
Amazon Elastic Block Storage (EBS) ช่วยให้คุณสามารถสร้างโวลุ่มพื้นที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 GB ไปจนถึง 16 TB ซึ่งสามารถติดตั้งเป็น
อุปกรณ์ได้ด้วย EC2 Instance ของ Amazon โวลุ่มพื้นที่เก็บข้อมูลจะทางานเหมือนเป็นอุปกรณ์บล็อกแบบ Raw ที่ยังไม่ฟอร์แมต โดยมีชื่ออุปกรณ์ที่
ผู้ใช้ระบุและอินเทอร์เฟซอุปกรณ์บล็อก คุณสามารถสร้างระบบไฟล์บนโวลุ่ม Amazon EBS หรือใช้งานด้วยวิธีอื่นๆ ที่คุณจะใช้กับอุปกรณ์บล็อกของ
คุณ (เช่น ฮาร์ดไดรฟ์) โวลุ่ม Amazon EBS มีการจากัดให้เข้าถึงได้เฉพาะบัญชี AWS ที่สร้างโวลุ่ม และผู้ใช้ที่อยู่ภายใต้บัญชี AWS ที่สร้างด้วย
AWS IAM หากผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้การดาเนินการของ EBS ได้ โดยปฏิเสธสิทธิ์ในการดูหรือเข้าถึงโวลุ่มสาหรับบัญชีและผู้ใช้ AWS อื่นๆ
ทั้งหมด
ข้อมูลที่จัดเก็บในโวลุ่ม Amazon EBS จะจัดเก็บในสถานที่ตั้งทางภายภาพต่างๆ อย่างเพียงพอ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการตามปกติของ
บริการเหล่านั้น และไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การจาลองแบบของ Amazon EBS จะจัดเก็บอยู่ภายใน Availability Zone ที่เป็นโซน
เดียวกัน โดยไม่ข้ามหลายโซน ขอแนะนาอย่างยิ่งให้คุณดาเนินการสแนปช็อตตามปกติกับ Amazon S3 เพื่อความมั่นคงของข้อมูลในระยะยาว สาหรับ
ลูกค้าที่ได้ออกแบบฐานข้อมูลการทารายการที่ซับซ้อนโดยใช้ EBS ขอแนะให้ดาเนินการสารองข้อมูลไปยัง Amazon S3 ผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล
เพื่อให้สามารถตรวจสอบล็อกและการทารายการที่กระจายได้ AWS จะไม่สารองข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในดิสก์เสมือนที่เชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ทที่ างานอยู่บน
Amazon EC2

คุณสามารถสร้างสแนปช็อตโวลุ่ม Amazon EBS ที่เปิดให้ใช้งานสาหรับบัญชี AWS อื่นๆ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สาหรับการสร้างโวลุ่มของคุณเอง การใช้
สแนปช็อตโวลุ่ม Amazon EBS ร่วมกันจะไม่เป็นการให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบสแนปช็อตเริ่มแรกแก่บัญชี AWS อื่นๆ เนือ่ งจากสิทธิ์นั้น
สงวนไว้อย่างชัดเจนสาหรับบัญชี AWS ที่สร้างโวลุ่ม สแนปช็อต EBS เป็นมุมมองระดับบล็อกของโวลุ่ม EBS ทั้งหมด โปรดทราบว่าข้อมูลที่ไม่แสดง
ให้เห็นในระบบไฟล์บนโวลุ่ม เช่น ไฟล์ที่ถูกThis
ลบ อาจแสดงอยู
่ในสแนปช็has
อต EBSbeen
หากคุณต้องการสร้
างสแนปช็อตที่ใช้ร่วมกัน คุณควรดาเนินการอย่าง
paper
archived
ระมัดระวัง หากโวลุ่มมีข้อมูลสาคัญหรือมีไฟล์ที่ถูกลบไปแล้ว โวลุ่ม EBS ใหม่ควรได้รับการสร้างขึ้น ข้อมูลที่จะอยู่ในสแนปช็อตที่ใช้ร่วมกันควรได้รับ
การคัดลอกไปยังโวลุ่มใหม่ และสแนปช็อตที่สร้างจากโวลุ่มใหม่
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โวลุ่ม Amazon EBS จะแสดงให้คุณเห็นในรูปแบบอุปกรณ์บล็อกแบบ Raw ที่ยังไม่ฟอร์แมต ซึ่งมีการล้างข้อมูลก่อนเปิดให้ใช้งาน การล้างข้อมูลจะ
itepapers
เกิดขึ้นในทันทีก่อนการนากลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้คWh
ุณมั่นใจได้
ว่ากระบวนการล้า&
งข้อมูGuides
ลจะเสร็จสมบูรpage:
ณ์ดี หากคุณมีขั้นตอนที่กาหนดให้ต้ องล้างข้อมูลทั้งหมด
ด้วยวิธีการเฉพาะ เช่น ตามที่ระบุรายละเอี
https://aws.amazon.com/whitepapers
ยดใน DoD 5220.22-M (“National Industrial Security Program Operating Manual”) หรือ
NIST 800-88 (“Guidelines for Media Sanitization”) คุณสามารถดาเนินการดังกล่าวใน Amazon EBS ได้ คุณควรดาเนินการล้างข้อมูล
พิเศษก่อนลบโวลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ของคุณ
การเข้ารหัสข้อมูลสาคัญเป็นแนวทางการรักษาความปลอดภัยที่ดี และ AWS จะมอบความสามารถในการเข้ารหัสโวลุ่ม EBS และสแนปช็อตด้วย
AES-256 การเข้ารหัสจะเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ EC2 Instance ซึ่งจะเข้ารหัสข้อมูลเมื่อทาการย้ายข้อมูลระหว่าง EC2 Instance กับพื้นที่เก็บ
ข้อมูล EBS เพื่อที่จะสามารถทาเช่นนี้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความหน่วงต่า คุณสมบัติการเข้ารหัส EBS จะใช้งานได้เฉพาะในอินสแตนซ์ของ EC2
ประเภทที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเท่านั้น (เช่น M3, C3, R3, G2)

การรักษาความปลอดภัยของ Auto Scaling
Auto Scaling ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหรือลดความจุของ Amazon EC2 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณกาหนด เพื่อให้จานวน EC2 Instance ของ
Amazon ที่คุณกาลังใช้เพิ่มขึ้นอย่างราบรื่นในระหว่างที่ความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการทางาน และ

ลดจานวนลงโดยอัตโนมัติเมื่อความต้องการใช้งานลดลง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย
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เช่นเดียวกับบริการ AWS ทั้งหมด คุณสมบัติ Auto Scaling ต้องการให้ทุกคาขอใน API การควบคุมมีการรับรองความถูกต้อง เพื่อให้มีเฉพาะผู้ใช้ที่ผ่าน
การรับรองความถูกต้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและจัดการ Auto Scaling ได้ คาขอได้รับการรับรองด้วยลายเซ็น HMAC-SHA1 ที่คานวณจากคาขอ
และคีย์ส่วนตัวของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การเรียกข้อมูลประจาตัวออกไปยัง EC2 Instance ใหม่ซึ่งเปิดใช้ด้วย Auto Scaling อาจเป็นเรื่องท้าทายสาหรับ
กลุ่มขนาดใหญ่หรือมีการปรับขนาดที่ยืดหยุ่น เพื่อเป็นการลดความซับซ้อนของกระบวนการนี้ คุณสามารถใช้บทบาทภายใน IAM เพื่อให้อินสแตนซ์ใหม่
ที่เปิดใช้พร้อมบทบาทได้รับการระบุข้อมูลประจาตัวโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดใช้ EC2 Instance พร้อมกับบทบาท IAM ข้อมูลประจาตัวของการรักษา
ความปลอดภัย AWS ที่มีสิทธิ์ที่ระบุตามบทบาทจะได้รับการจัดเตรียมไปยังอินสแตนซ์อย่างปลอดภัย และจะได้รับการทาให้พร้อมใช้งานสาหรับ
แอปพลิเคชันของคุณผ่าน Amazon EC2 Instance Metadata Service Metadata Service จะทาให้ข้อมูลประจาตัวของการรักษาความปลอดภัย
ชั่วคราวใหม่พร้อมใช้งานก่อนที่ข้อมูลประจาตัวที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะหมดอายุ เพื่อให้ข้อมูลประจาตัวที่ใช้ได้พร้อมใช้งานบนอินสแตนซ์ นอกจากนี้
ข้อมูลประจาตัวของการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวจะได้รับการหมุนเวียนหลายครั้งในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัย คุณยัง
สามารถควบคุมการเข้าถึง Auto Scaling ได้โดยการสร้างผู้ใช้ในบัญชี AWS โดยใช้ AWS IAM และการควบคุมการดาเนินการของ Auto Scaling
API ที่ผู้ใช้เหล่านี้มีสิทธิ์เรียกใช้ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บทบาทเมื่อเปิดใช้งานอินสแตนซ์ในคู่มือผู้ใช้ Amazon EC2 บนเว็บไซต์
AWS: http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/UsingIAM

บริการเครือข่าย
Amazon Web Services มาพร้อมกับบริการเครือข่ายต่างๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างเครือข่ายที่แยกออกมาตามตรรกะตามที่คุณกาหนด รวมถึงสามารถ
สร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวกับ AWS Cloud และใช้บริการ DNS ที่เชื่อถือได้และมีความพร้อมใช้งานในระดับสูง ตลอดจนส่งเนื้อหาไปยังผู้ใช้ด้วย

การถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงและมีความหน่วงต่าโดยใช้เว็บเซอร์วิสการส่งเนื้อหา

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon Elastic Load Balancing

This paper has been archived

Amazon Elastic Load Balancing ใช้จัดการการรับส่งข้อมูลในกลุ่มของ Amazon EC2 Instance ซึ่งมีการกระจายการรับส่งข้อมูลไปยัง
อินสแตนซ์ใน Availability Zone ทั้งหมดภายในภูมิภาค Elastic Load Balancing มีข้อดีทั้งหมดของโหลดบาลานเซอร์ภายในองค์กร พร้อมกับมี
ประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัยหลายอย่าง เช่น:



For the latest technical content, refer to the AWS
การเข้าควบคุมงานการเข้ารหัสและการถอดรหั
Amazon EC2
และการจั
ดการในแบบรวมศูนย์ในโหลดบาลานเซอร์
Whiสtจาก
epapers
&Instance
Guides
page:
ให้ลูกค้ามีช่องทางการติดต่อhttps://aws.amazon.com/whitepapers
จุดเดียว และสามารถใช้เป็นด่านแรกของการป้องกันการโจมตีในเครือข่ายของคุณ



เมื่อใช้ใน Amazon VPC จะสนับสนุนการสร้างและการจัดการกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกับ Elastic Load Balancing
เพื่อมอบทางเลือกในด้านเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม



สนับสนุนการเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลแบบครบวงจรโดยใช้ TLS (เดิมคือ SSL) ในเครือข่ายที่ใช้การเชือ่ มต่อ HTTP แบบปลอดภัย
(HTTPS) เมื่อมีการใช้ TLS จะสามารถจัดการใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS ที่ใช้เพื่อสิน
้ สุดการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ได้จากส่วนกลางในโหลด
บาลานเซอร์ ไม่ใช่ในแต่ละอินสแตนซ์ทั้งหมด

HTTPS/TLS ใช้คีย์ลบ
ั ระยะยาวเพื่อสร้างคีย์เซสชันระยะสัน้ ซึ่งจะใช้ระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเบราเซอร์เพื่อสร้างข้อความที่เข้ารหัส (เข้ารหัสลับ) Amazon
Elastic Load Balancing จะกาหนดค่าโหลดบาลานเซอร์ของคุณด้วยชุดรหัสลับที่กาหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งใช้ สาหรับการต่อรอง TLS เมื่อมีการสร้าง

การเชื่อมต่อระหว่างไคลเอ็นต์กับโหลดบาลานเซอร์ของคุณ ชุดรหัสลับที่กาหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับไคลเอ็นต์ที่หลากหลาย และใช้
อัลกอริธึมการเข้ารหัสที่เข้มงวดที่สุด อย่างไรก็ตาม ลูกค้าบางรายอาจมีข้อกาหนดที่อนุญาตให้ใช้เฉพาะการเข้ารหัสและโปรโตคอลบางอย่าง (เช่น PCI,
SOX ฯลฯ) จากไคลเอ็นต์ เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน ในกรณีเหล่านี้ Amazon Elastic Load Balancing จะมีตัวเลือกในการ
เลือกการกาหนดค่าอื่นๆ สาหรับโปรโตคอลและรหัสลับ TLS ซึ่งคุณสามารถเลือกเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานรหัสลับตามข้อกาหนดเฉพาะของคุณ
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เพื่อช่วยให้มั่นใจว่ามีการใช้ชุดรหัสลับที่ใหม่กว่าและเข้มงวดยิ่งขึ้นเมื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย คุณสามารถกาหนดค่าโหลดบาลานเซอร์ให้สามารถตัดสิน
ขั้นสุดท้ายในการเลือกชุดรหัสลับในระหว่างการต่อรองไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีการเลือกตัวเลือก Server Order Preference โหลดบาลานเซอร์จะ
เลือกชุดรหัสลับตามการจัดลาดับความสาคัญของเซิร์ฟเวอร์ของชุดรหัสลับ ไม่ใช่ของไคลเอ็นต์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถควบคุมระดับการรักษาความปลอดภัยที่
ไคลเอ็นต์ใช้ในการเชื่อมต่อกับโหลดบาลานเซอร์ของคุณ
เพื่อความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น Amazon Elastic Load Balancer จะอนุญาตให้ใช้ Perfect Forward Secrecy ซึ่งจะใช้
คีย์เซสชันซึ่งเป็นคีย์ชั่วคราวและไม่มีการเก็บไว้ในที่ใดๆ เป็นการป้องกันไม่ให้มีการถอดรหัสจากข้อมูลที่บันทึกไว้ แม้ ว่าคีย์ลับระยะยาวจะถูกละเมิด
ความปลอดภัยก็ตาม
Amazon Elastic Load Balancing ช่วยให้คุณสามารถระบุที่อยู่ IP เริ่มต้นของไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้การปรับ
สมดุลการโหลดแบบ HTTPS หรือ TCP ก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ เช่น ที่อยู่ IP และพอร์ต จะสูญหายไปเมื่อคาขอมีการใช้

พร็อกซี่ผ่านโหลดบาลานเซอร์ เนื่องจากโหลดบาลานเซอร์จะส่งคาขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ในนามของไคลเอ็นต์ ซึ่งทาให้โหลดบาลานเซอร์ของคุณปรากฏขึ้น
เหมือนกับกาลังร้องขอไคลเอ็นต์ การมีที่อยู่ IP ไคลเอ็นต์เริ่มต้นมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่มาเยี่ยมชมแอปพลิเคชันของคุณ
เพื่อที่จะรวบรวมสถิติการเชื่อมต่อ วิเคราะห์ล็อกการรับส่งข้อมูล หรือจัดการไวท์ลิสต์ของที่อยู่ IP
Amazon Elastic Load Balancing จะเข้าใช้ล็อกที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคาขอ HTTP และ TCP แต่ละรายการ ที่ประมวลผลโดยโหลดบาลานเซอร์ของ
คุณ ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP และพอร์ตของไคลเอ็นต์ที่ร้องขอ ที่อยู่ IP แบ็คเอนด์ของอินสแตนซ์ที่ประมวลผลคาขอ ขนาดของคาขอและการตอบกลับ และ
รายการคาขอตามจริงจากไคลเอ็นต์ (ตัวอย่างเช่น GET http://www.example.com: 80/HTTP/1.1) คาขอทั้งหมดที่ส่งไปยังโหลดบาลานเซอร์

จะได้รับการบันทึก รวมถึงคาขอที่ไม่เคยส่งไปยังอินสแตนซ์แบ็คเอนด์

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
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VPC ที่มีเฉพาะซับเน็ตสาธารณะเดียว อินสแตนซ์ของคุณจะทางานในส่วนของ AWS Cloud ที่เป็นส่วนตัวและแยกออกมา โดยมีการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง สามารถใช้ ACL เครือข่ายและกลุ่มการรักษาความปลอดภัยเพื่อดาเนินการควบคุมที่เข้มงวดสาหรับการรับส่ง

ข้อมูลทางเครือข่ายขาเข้าและขาออกไปยังอินสแตนซ์ของคุณ


VPC ที่มีซับเน็ตสาธารณะและส่วนตัว นอกจากจะมีซับเน็ตสาธารณะแล้ว การกาหนดค่านี้ยังเพิ่มซับเน็ตส่วนตัวที่มีอินสแตนซ์ที่ไม่สามารถระบุ
ที่อยู่จากอินเทอร์เน็ตได้ อินสแตนซ์ในซับเน็ตส่วนตัวสามารถสร้างการเชื่อมต่อขาออกไปยังอินเทอร์เน็ตผ่านซับเน็ตสาธารณะโดยใช้ Network
Address Translation (NAT)



VPC ที่มีซับเน็ตสาธารณะและส่วนตัว และการเข้าถึง VPN ของฮาร์ดแวร์ การกาหนดค่านี้จะเพิ่มการเชื่อมต่อ IPsec VPN ระหว่าง
Amazon VPC ของคุณกับศูนย์ข้อมูลของคุณ เพื่อให้สามารถขยายศูนย์ข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่มีการให้การ
เข้าถึงโดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ตสาหรับอินสแตนซ์ซับเน็ตสาธารณะใน Amazon VPC ของคุณ ในการกาหนดค่านี้ ลูกค้าสามารถเพิ่มอุปกรณ์
VPN ที่ฝั่งศูนย์ข้อมูลขององค์กรได้



VPC ที่มีเฉพาะซับเนบตส่วนตัวและการเข้าถึง VPN ของฮารเดแวรเ อินสแตนซ์ของคุณจะทางานในส่วนของ AWS Cloud ที่เป็นส่วนตัว

และแยกออกมา โดยมีซับเน็ตส่วนตัวที่มีอินสแตนซ์ที่ไม่สามารถระบุทอี่ ยู่จากอินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถเชื่อมต่อซับเน็ตส่วนตัวนี้กับศูนย์ข้อมูล
บริษัทผ่านทันเนล IPsec VPN
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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อ VPC สองรายการของคุณกับที่อยู่ IP ส่วนตัว ซึ่งทาให้อินสแตนซ์ใน VPC สองรายการสามารถสื่อสารกันเหมือนกับ
อยู่ภายในเครือข่ายเดียวกัน คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบเพียร์ของ VPC ระหว่าง VPC ของคุณเอง หรือกับ VPC ในบัญชี AWS อื่นภายในภูมิภาค
เดียวกัน
คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยภายใน Amazon VPC ประกอบด้วยกลุ่มการรักษาความปลอดภัย, ACL เครือข่าย, ตารางการกาหนดเส้นทาง และ
เกตเวย์ภายนอก แต่ละรายการเหล่านี้เป็นส่วนเสริมสาหรับการให้บริการเครือข่ายแยกที่ปลอดภัย ซึ่งสามารถขยายผ่านการใช้งานการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
โดยตรงหรือการเชื่อมต่อแบบส่วนตัวกับเครือข่ายอื่น อินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่ทางานภายใน Amazon VPC จะรับประโยชน์ทั้งหมดตามที่อธิบาย
ไว้ด้านล่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการเยือนและการป้องกันการดักจับข้อมูลแพ็คเก็ต
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณต้องสร้างกลุ่มการรักษาความปลอดภัย VPC สาหรับ Amazon VPC ของคุณโดยเฉพาะ กลุ่มการรักษาความปลอดภัย
Amazon EC2 ใดๆ ที่คุณสร้างจะไม่ทางานภายใน Amazon VPC ของคุณ นอกจากนี้ กลุ่มการรักษาความปลอดภัยของ Amazon VPC ยังมี
ความสามารถเพิ่มเติมที่กลุ่มการรักษาความปลอดภัยของ Amazon EC2 ไม่มี เช่น ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกลุ่มการรักษาความปลอดภัยหลังจาก
เปิดใช้อินสแตนซ์ และความสามารถในการระบุโปรโตคอลที่มีหมายเลขโปรโตคอลมาตรฐาน (ตรงข้ามกับการมีเพียง TCP, UDP หรือ ICMP)
Amazon VPC แต่ละรายการเป็นเครือข่ายแยกที่มีลักษณะเฉพาะภายในระบบคลาวด์ โดยการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายภายใน Amazon VPC แต่ละ
รายการจะแยกออกจาก Amazon VPC อื่นๆ ทั้งหมด โดยขณะที่คุณสร้าง คุณจะเลือกช่วงที่อยู่ IP สาหรับ Amazon VPC แต่ละรายการ คุณอาจสร้าง

และเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ เกตเวย์ส่วนตัวเสมือน หรือทั้งสองอย่าง เพื่อสร้างการเชื่อมต่อภายนอก โดยอยู่ภายใต้การควบคุมด้านล่างนี้
การเข้าถึง API: การเรียกเพื่อสร้างและลบ Amazon VPC, เปลี่ยนแปลงการกาหนดเส้นทาง กลุ่มการรักษาความปลอดภัย และพารามิเตอร์ ACL
เครือข่าย และดาเนินการฟังก์ชันอื่นๆ ทั้งหมดจะได้รับการลงชื่อโดยคีย์การเข้าถึงลับของ Amazon ของคุณ ซึ่งอาจเป็นคีย์การเข้าถึงลับของบัญชี AWS
หรือคีย์การเข้าถึงลับของผู้ใช้ที่สร้างด้วย AWS IAM ก็ได้ ถ้าไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคีย์การเข้าถึงลับของคุณ จะไม่สามารถเรียก Amazon VPC API ในนาม
ของคุณ นอกจากนี้ ยังสามารถเข้ารหัสการเรียThis
ก API ด้วpaper
ย SSL เพื่อรักhas
ษาความลัbeen
บ Amazonarchived
ขอแนะนาให้ใช้ตาแหน่งข้อมูล API ที่ป้องกันด้วย SSL
เสมอ นอกจากนี้ AWS IAM ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมได้ว่าการทางานใดบ้างของ API ที่ผู้ใช้ที่สร้างใหม่มีสิทธิ์เรียกใช้
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ซับเน็ตแต่ละรายการใน Amazon VPC จะเชื่อมโยงกับตารางการกาหนดเส้นทาง และการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายทั้งหมดที่ออกจากซับเน็ตจะได้รับ
การประมวลผลโดยตารางการกาหนดเส้นทางเพื่อระบุปลายทาง
ไฟรเวอลลเ (กลุ่มการรักษาความปลอดภัย): Amazon VPC รองรับโซลูชันไฟร์วอลล์ทั้งหมดที่สามารถกรองการใช้งานขาเข้าและขาออกจากอินสแตนซ์
เช่นเดียวกับ Amazon EC2 กลุ่มค่าเริ่มต้นทาให้การสื่อสารขาเข้าจากสมาชิกคนอื่นในกลุ่มเดียวกันและการสื่อสารขาออกไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ
ปริมาณการใช้งานสามารถจากัดด้วยโปรโตคอล IP ตามพอร์ตบริการ และที่อยู่ IP ต้นทางและปลายทาง (IP เฉพาะหรือบล็อก Classless InterDomain Routing (CIDR))

จะไม่มีการควบคุมไฟร์วอลล์ผ่านระบบปฏิบัติการเยือน แต่จะสามารถแก้ไขได้ผ่านการเรียกใช้ Amazon VPC API เท่านั้น AWS รองรับความสามารถ
ในการให้สิทธิ์เข้าถึงแบบละเอียดไปยังฟังก์ชันการดูแลระบบที่แตกต่างกันในอินสแตนซ์และไฟร์วอลล์ จึงช่วยให้คุณสามารถใช้งานการรักษาความปลอดภัย
เพิ่มเติมผ่านการแยกหน้าที่ได้ ระดับการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาจากไฟร์วอลล์ คือฟังก์ชันที่ระบุว่าคุณเปิดพอร์ตใด เป็นระยะเวลาเท่ าใด และเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด โดยเกณฑ์ต่ออินสแตนซ์ยังคงต้องการให้มีการจัดการการรับส่งข้อมูลและการออกแบบการรักษาความปลอดภัยที่มีข้อมูลครบถ้วน AWS
ขอแนะนาให้คุณใช้ตัวกรองต่ออินสแตนซ์เพิ่มเติม พร้อมทั้งไฟร์วอลล์ที่ใช้โฮสต์ เช่น IPtables หรือ Windows Firewall ต่อไป
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เกตเวย์ลูกค้า

ศูนย์ข้อมูลลูกค้า

เกตเวย์ส่วนตัว
แบบเสมือน

ซับเน็ตส่วนตัว

เราท์เตอร์
สานักงานประจาภูมิภาคของลูกค้า

อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตเกตเวย์

ซับเน็ตสาธารณะ
พื้นทีใ่ ห้บริการ B
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ภูมภ
ิ าคของ AWS

5: สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ Amazon VPC
For the latestรูปภาพ
technical
content, refer to the AWS
รายการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย: ในการเพิ่มความปลอดภั
ยอีกระดับภายใน Amazon
VPC คุณpage:
สามารถกาหนดค่า ACL เครือข่ายได้ ซึ่งได้แก่
Whitepapers
& Guides
ตัวกรองการรับส่งข้อมูลแบบไม่เก็บสถานะที่ใช้กบั การรับส่งข้อมูลขาเข้าหรือขาออกทั้งหมดจากซับเน็ตภายใน Amazon VPC ACL เหล่านี้สามารถ
https://aws.amazon.com/whitepapers
ประกอบด้วยกฎที่มีลาดับในการอนุญาตหรื
อปฏิเสธปริมาณการใช้งานตามโปรโตคอล IP, ตามพอร์ตบริการ และที่อยู่ IP ต้นทาง/ปลายทาง

เช่นเดียวกับกลุ่มการรักษาความปลอดภัย ACL เครือข่ายได้รับการจัดการผ่าน Amazon VPC API โดยเพิ่มการปกป้องอีกระดับ และใช้งานการรักษา
ความปลอดภัยเพิ่มเติมผ่านการแยกหน้าที่ ไดอะแกรมด้านล่างแสดงวิธีการควบคุมการรักษาความปลอดภัยระหว่างกัน เพื่อใช้งานโทโพโลยีเครือ ข่ายที่ยืดหยุ่น
ขณะที่สามารถควบคุมโฟลว์การรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายทั้งหมด
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เกตเวยเส่วนตัวเสมือน: เกตเวย์ส่วนตัวเสมือนช่วยให้สามารถเชื่อมต่อระหว่าง Amazon VPC กับเครือข่ายอื่นๆ ในแบบส่วนตัว การรับส่งข้อมูลทาง
เครือข่ายภายในเกตเวย์ส่วนตัวเสมือนจะแยกออกจากการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายภายในเกตเวย์ส่วนตัวเสมื อนอื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อ
VPN กับเกตเวย์ส่วนตัวเสมือนจากอุปกรณ์เกตเวย์ในองค์กรของคุณ จะมีการรักษาความปลอดภัยให้การเชื่อมต่อแต่ละรายการของคุณด้วยคีย์ที่ใช้ร่ วมกัน
ล่วงหน้าร่วมกับที่อยู่ IP ของอุปกรณ์เกตเวย์ของลูกค้า
อินเทอรเเนบตเกตเวยเ: อินเทอร์เน็ตเกตเวย์อาจเชื่อมโยงไปกับ Amazon VPC เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ Amazon S3, บริการ AWS อื่นๆ
และอินเทอร์เน็ต แต่ละอินสแตนซ์ที่ต้องการการเข้าถึงนี้ต้องมี IP แบบยืดหยุ่นที่เชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ หรือต้องกาหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลผ่าน
อินสแตนซ์ NAT นอกจากนี้ เส้นทางเครือข่ายยังได้รับการกาหนดค่า (ดูด้านบน) ให้ส่งข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตเกตเวย์โดยตรง AWS มี NAT AMI
อ้างอิงซึ่งคุณสามารถขยายเพื่อดาเนินการบันทึกเครือข่าย การตรวจสอบแพ็คเก็ตแบบลึก การกรองชั้นแอปพลิเคชัน หรือการควบคุมการรักษาความปลอดภัย
อื่นๆ
สามารถแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงนี้ผ่านการเรียกใช้ Amazon VPC API เท่านั้น AWS รองรับความสามารถในการให้สิทธิ์เข้าถึงแบบละเอียดไปยังฟังก์ชัน
การดูแลระบบที่แตกต่างกันในอินสแตนซ์และอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ จึงช่วยให้คุณสามารถใช้งานการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมผ่านการแยกหน้าที่ได้
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อินสแตนซเเฉพาะ: ภายใน VPC คุณสามารถเปิดใช้งาน Amazon EC2 Instance ที่มีการแยกทางกายภาพในระดับฮาร์ดแวร์ของโฮสต์ (กล่าวคือ จะ
ทางานบนฮาร์ดแวร์ที่มีผู้เช่ารายเดียว) สามารถสร้าง Amazon VPC ด้วยการเช่า ‘เฉพาะ’ เพื่อให้อินสแตนซ์ทั้งหมดที่เปิดใช้ใน Amazon VPC จะใช้
ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้ได้ หรืออาจสร้าง Amazon VPC ด้วยการเช่า ‘ดีฟอลต์’ แต่ คุณสามารถระบุการเช่าเฉพาะสาหรับอินสแตนซ์ที่เฉพาะเจาะจง
และเปิดใช้งานในการเช่านั้น
Elastic Network Interface: Amazon EC2 Instance แต่ละรายการมีอินเทอร์เฟซเครือข่ายดีฟอลต์ที่ได้รับการระบุที่อยู่ IP ส่วนตัวใน
เครือข่าย VPC ของ Amazon คุณสามารถสร้างและเชือ่ มโยงอินเทอร์เฟซเครือข่ายเพิ่มเติม หรือที่เรียกว่า Elastic Network Interface (ENI) เข้า
กับ Amazon EC2 Instance ใดๆ ใน Amazon VPC ของคุณ สาหรับอินเทอร์เฟซเครือข่ายรวมสองรายการต่ออินสแตนซ์ การเชื่อมโยงอินเทอร์เฟซ

เครือข่ายมากกว่าหนึ่งรายการเข้ากับอินสแตนซ์มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสร้างเครือข่ายการจัดการ ใช้อุปกรณ์เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยใน
Amazon VPC ของคุณ หรือสร้างอินสแตนซ์แบบ Dual-homed ด้วยเวิร์กโหลด/บทบาทในซับเน็ตแยก แอตทริบิวต์ของ ENI ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP
ส่วนตัว, ที่อยู่ IP แบบยืดหยุ่น และที่อยู่ MAC จะติดตาม ENI เมื่อมีการเชื่อมโยงหรือถอดออกจากอินสแตนซ์ และเชื่อมโยงกับอินสแตนซ์อื่นอีกครั้ง
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon VPC บนเว็บไซต์ AWS: http://aws.amazon.com/vpc/

การควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายเพิ่มเติมด้วย EC2-VPC
หากคุณเปิดใช้งานอินสแตนซ์ในภูมิภาคที่คุณไม่มีอินสแตนซ์ก่อนที่ AWS จะเปิดใช้คุณสมบัติ EC2-VPC ใหม่ (หรือเรียกว่า VPC ดีฟอลต์)
อินสแตนซ์ทั้งหมดจะได้รับการจัดเตรียมโดยอัตโนมัติใน VPC ดีฟอลต์ที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเลือกที่จะสร้าง VPC เพิ่มเติม หรือคุณสามารถสร้าง
VPC สาหรับอินสแตนซ์ในภูมิภาคที่คุณมีอินสแตนซ์อยู่แล้วก่อนที่เราจะเปิดใช้งาน EC2-VPC
หากคุณสร้าง VPC ในภายหลัง โดยใช้ VPC ตามปกติ คุณจะระบุบล็อก CIDR, สร้างซับเน็ต, ป้อนการกาหนดเส้นทางและการรักษาความปลอดภัย
สาหรับซับเน็ตเหล่านั้น และจัดเตรียมอินเทอร์เน็ตเกตเวย์หรืออินสแตนซ์ NAT หากคุณต้องการให้หนึ่งในซับเน็ตของคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
เมื่อคุณเปิดใช้ EC2 Instance ใน EC2-VPC งานส่วนใหญ่เหล่านี้จะดาเนินการโดยอัตโนมัติให้คุณเอง
เมื่อคุณเปิดใช้อินสแตนซ์ไปยัง VPC ดีฟอลต์This
โดยใช้ EC2-VPC
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สร้างกลุ่มการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นและเชื่อมโยงกับ VPC ดีฟอลต์ของคุณ



สร้างรายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) ของเครือข่ายดีฟอลต์ และเชื่อมโยงกับ VPC ดีฟอลต์ของคุณ



เชื่อมโยงตัวเลือก DHCP ดีฟอลต์ที่ตั้งค่ามาสาหรับบัญชี AWS ของคุณกับ VPC ดีฟอลต์ของคุณ

นอกเหนือจาก VPC ดีฟอลต์ที่มีช่วง IP ส่วนตัวของตัวเองแล้ว EC2 Instance ที่เปิดใช้ใน VPC ดีฟอลต์ยังสามารถรับ IP สาธารณะได้
ตารางต่อไปนี้สรุปให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอินสแตนซ์ที่ใช้งานใน EC2-Classic, อินสแตนซ์ที่ใช้งานใน VPC ดีฟอลต์ และอินสแตนซ์ที่ใช้งาน
ใน VPC ที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น
ลักษณะการทางาน

EC2-Classic

EC2-VPC (VPC ดีฟอลตเ)

VPC ปกติ

ที่อยู่ IP สาธารณะ

อินสแตนซ์ของคุณได้รับที่อยู่ IP
สาธารณะ

อินสแตนซ์ของคุณที่เปิดใช้ซับเน็ตดี
ฟอลต์ได้รับที่อยู่ IP สาธารณะ

อินสแตนซ์ของคุณไม่ได้รับที่อยู่ IP
สาธารณะตามค่าเริ่มต้น
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ลักษณะการทางาน

EC2-Classic

EC2-VPC (VPC ดีฟอลตเ)

VPC ปกติ

ตามค่าเริ่มต้น เว้นแต่คุณจะระบุไว้เป็น
อย่างอื่นในระหว่างการเปิดใช้

เว้นแต่คุณจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน
ระหว่างการเปิดใช้

ที่อยู่ IP ส่วนตัว

อินสแตนซ์ของคุณได้รับที่อยู่ IP
ส่วนตัวจากช่วง EC2-Classic ทุกครั้ง
ที่เริ่มต้น

อินสแตนซ์ของคุณได้รับที่อยู่ IP
ส่วนตัวแบบสแตติกจากช่วงที่อยู่ของ
VPC ดีฟอลต์ของคุณ

อินสแตนซ์ของคุณได้รับที่อยู่ IP
ส่วนตัวแบบสแตติกจากช่วงที่อยู่ของ
VPC ของคุณ

ที่อยู่ IP ส่วนตัวหลาย
รายการ

เราเลือกที่อยู่ IP เดี่ยวสาหรับอินสแตนซ์
ของคุณ ไม่รองรับที่อยู่ IP หลายรายการ

คุณสามารถระบุที่อยู่ IP ส่วนตัวหลาย
รายการให้กับอินสแตนซ์ของคุณ

คุณสามารถระบุที่อยู่ IP ส่วนตัวหลาย
รายการให้กับอินสแตนซ์ของคุณ

ที่อยู่ IP แบบยืดหยุ่น

EIP ถูกแยกออกจากอินสแตนซ์ของคุณ

EIP ยังคงเชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ของ

EIP ยังคงเชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ของ

การเชื่อมโยงกลุ่ม
การรักษาความ
ปลอดภัย

เมื่อคุณหยุดการทางาน
ชื่อโฮสต์ DNS ได้รับการเปิดใช้งาน
ตามค่าเริ่มต้น
กลุ่มการรักษาความปลอดภัยสามารถ
อ้างอิงกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่
เป็นของบัญชี AWS อื่นๆ
คุณต้องสิ้นสุดอินสแตนซ์ของคุณเพื่อ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มการรักษาความ
ปลอดภัย

คุณเมื่อคุณหยุดการทางาน
ชื่อโฮสต์ DNS ได้รับการเปิดใช้งาน
ตามค่าเริ่มต้น
กลุ่มการรักษาความปลอดภัยสามารถ
อ้างอิงกลุ่มการรักษาความปลอดภัย
สาหรับ VPC ของคุณเท่านั้น
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มการรักษา
ความปลอดภัยของอินสแตนซ์ที่ใช้งาน
ของคุณ

คุณเมื่อคุณหยุดการทางาน
ชื่อโฮสต์ DNS ถูกปิดใช้งานตามค่า
เริ่มต้น
กลุ่มการรักษาความปลอดภัยสามารถ
อ้างอิงกลุ่มการรักษาความปลอดภัย
สาหรับ VPC ของคุณเท่านั้น
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มการรักษา
ความปลอดภัยของอินสแตนซ์ที่ใช้งาน
ของคุณ

กฎของกลุ่มการรักษาความ
ปลอดภัย

คุณสามารถเพิ่มกฎสาหรับการรับส่ง
ข้อมูลขาเข้าเท่านั้น

คุณสามารถเพิ่มกฎสาหรับการรับส่ง
ข้อมูลขาเข้าและขาออก

คุณสามารถเพิ่มกฎสาหรับการรับส่ง
ข้อมูลขาเข้าและขาออก

ชื่อโฮสต์ DNS
กลุ่มการรักษาความปลอดภัย

การเช่า
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โปรดทราบว่ากลุ่มการรักษาความปลอดภั
ยสาหรับอินสแตนซ์ใน EC2-Classic จะต่างจากกลุ่มการรักษาความปลอดภัยสาหรับอินสแตนซ์ใน EC2-VPC

เล็กน้อย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกฎสาหรับการรับส่งข้อมูลขาเข้าสาหรับ EC2-Classic แต่คุณสามารถเพิ่มกฎสาหรับการรับส่งข้อมูลทั้งขาเข้าและ
ขาออกไปยัง EC2-VPC ได้ ใน EC2-Classic คุณไม่สามารถเปลีย่ นแปลงกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่ระบุให้กับอินสแตนซ์หลังจากเปิดใช้งานแล้ว
แต่ใน EC2-VPC คุณสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่ระบุให้กับอินสแตนซ์หลังจากเปิดใช้งานแล้วได้ นอกจากนี้ คุณไม่สามารถใช้กลุ่ม
การรักษาความปลอดภัยที่คุณสร้างไว้สาหรับใช้กับ EC2-Classic ทีม่ ีอินสแตนซ์ใน VPC ของคุณ คุณต้องสร้างกลุ่มการรักษาความปลอดภัยสาหรับใช้กับ
อินสแตนซ์ใน VPC ของคุณโดยเฉพาะ กฎที่คุณสร้างสาหรับใช้กับกลุ่มการรักษาความปลอดภัยสาหรับ VPC ไม่สามารถอ้างอิงกลุ่มการรักษาความ
ปลอดภัยสาหรับ EC2-Classic และกลับกัน

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon Route 53
Amazon Route 53 เป็นบริการ Domain Name System (DNS) ที่สามารถปรับขนาดได้และมีความพร้อมใช้งานระดับสูง ซึ่งจะตอบรับการ
สืบค้น DNS โดยแปลโดเมนเนมเป็นที่อยู่ IP เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้ Route 53 สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อคาขอผู้ใช้กับโครงสร้าง
พื้นฐานที่ทางานใน AWS เช่น อินสแตนซ์ Amazon EC2 หรือบัคเก็ต Amazon S3 หรือกับโครงสร้างพื้นฐานภายนอก AWS
Amazon Route 53 ให้คุณสามารถจัดการที่อยู่ IP (เรกคอร์ด) ที่แสดงสาหรับโดเมนเนมของคุณ และ Amazon Route 53 จะตอบคาขอ
(การสืบค้น) เพื่อแปลโดเมนเนมให้เป็นที่อยู่ IP ที่ตรงกัน การสืบค้นสาหรับโดเมนของคุณจะได้รับการกาหนดเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่อยู่ใกล้กัน
โดยอัตโนมัติ โดยใช้ Anycast เพื่อให้เกิดความหน่วงในระดับที่ต่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Route 53

หน้า 31 จาก 75

Amazon Web Services – ภาพรวมของกระบวนการรักษาความปลอดภัย

สิงหาคม 2015

ช่วยให้คุณสามารถจัดการการรับส่งข้อมูลโดยรวมผ่านประเภทการกาหนดเส้นทางที่หลากหลาย รวมถึง Latency Based Routing (LBR), Geo
DNS และ Weighted Round-Robin (WRR) —ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถรวมเข้ากับ DNS Failover เพื่อช่วยสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ
ที่มีความหน่วงต่าและคงทนต่อความเสียหาย อัลกอริธึมเฟลโอเวอร์ที่ใช้โดย Amazon Route 53 ได้รับการออกแบบมาให้สามารถกาหนดเส้นทางการ
รับส่งข้อมูลไปยังตาแหน่งข้อมูลที่มีสภาพปกติ และยังช่วยหลีกเลี่ยงการทาให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแย่ลงอันเนื่องมาจากแอปพลิเคชันและการตรวจสอบ
สภาวะการทางานทีก่ าหนดค่าไม่ถูกต้อง ภาวะการใช้ตาแหน่งข้อมูลมากเกินไป และความล้มเหลวของพาร์ติชั น
นอกจากนี้ Route 53 ยังมีการจดทะเบียนโดเมนเนม คุณสามารถซื้อและจัดการโดเมนเนม เช่น example.com และ Route 53 จะกาหนดการตั้งค่า
DNS ดีฟอลต์โดยอัตโนมัติสาหรับโดเมนของคุณ คุณสามารถซื้อ จัดการ และถ่ายโอน (ทั้งเข้าและออก) โดเมนจากโดเมนระดับบนสุด (TLDs) แบบ
ทั่วไปและเฉพาะประเทศที่มีให้เลือกหลากหลาย ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน คุณมีทางเลือกในการเปิดใช้งานการป้องกันส่วนตัวสาหรับโดเมนของ
คุณ ตัวเลือกนี้จะซ่อนข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยส่วนใหญ่จากฐานข้อมูล Whois สาธารณะ เพื่อช่วยในการขัดขวาง Scraping และสแปม
Amazon Route 53 สร้างขึ้นโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของ AWS ที่เชื่อถือได้และมีความพร้อมใช้งานระดับสูง ลักษณะที่กระจายของเซิรฟ
์ เวอร์ AWS
DNS ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสามารถที่สม่าเสมอในการกาหนดเส้นทางผู้ใช้มายังแอปพลิเคชันของคุณ และ Route 53 ยังช่วยให้มั่นใจถึงความพร้อมใช้
งานสาหรับเว็บไซต์ของคุณ ด้วยการให้บริการตรวจสอบสภาวะการทางานและความสามารถ DNS Failover คุณสามารถกาหนดค่า Route 53 ได้อย่าง
ง่ายดายให้ตรวจสอบสภาวะของเว็บไซต์ของคุณเป็นประจา (แม้แต่เว็บไซต์ที่ปลอดภัยซึ่งพร้อมใช้งานผ่าน SSL เท่านั้น) รวมถึงให้สลับไปยังไซต์สารอง

หากรายการหลักไม่ตอบสนอง

เช่นเดียวกับบริการ AWS ทั้งหมด Amazon Route 53 กาหนดให้มีการรับรองความถูกต้องของทุกคาขอที่ส่งไปยัง API การควบคุม เพื่อให้เฉพาะ
ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองความถูกต้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและจัดการ Route 53 ได้ คาขอ API ได้รับการลงชื่อด้วยลายเซ็น HMAC-SHA1 หรือ
HMAC-SHA256 ที่คานวณจากคาขอและจากคีย์การเข้าถึงลับ AWS ของผู้ใช้ นอกจากนี้ API การควบคุมของ Amazon Route 53 ยังสามารถ
เข้าถึงได้ผ่านตาแหน่งข้อมูลที่เข้ารหัสด้วย SSL เท่านั้น โดยรองรับการกาหนดเส้นทางทั้ง IPv4 และ IPv6
คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงฟังก์ชันการจัดการ
DNS paper
ของ Amazonhas
Route been
53 ด้วยการสร้archived
างผู้ใช้ในบัญชี AWS โดยใช้ AWS IAM และควบคุม
This
การทางานของ Route 53 ที่ผู้ใช้เหล่านี้มีสิทธิ์ดาเนินการได้

การรักษาความปลอดภัยของ
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ForAmazon
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Amazon CloudFront มอบวิธีง่ายๆ ให้ผู้ใช้สามารถกระจายเนื้อหาไปยังผู้ใช้ โดยมาพร้อมกับการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงและมีความหน่วงต่า บริการ
นี้มอบเนื้อหาแบบไดนามิก สแตติก และเนื้อหาการสตรีมโดยใช้เครือข่ายของสถานที่ตั้ง Edge ที่มีอยู่ทั่วโลก คาขอสาหรับออบเจ็กต์ของลูกค้า จะได้รับการ
กาหนดเส้นทางไปยังสถานที่ตั้ง Edge ที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีการส่งเนื้อหาด้วยประสิทธิภาพการทางานที่ดีที่สุด Amazon CloudFront
ได้รับการออกแบบมาให้ทางานร่วมกับบริการ AWS อื่นๆ เช่น Amazon S3, Amazon EC2, Amazon Elastic Load Balancing และ
Amazon Route 53 ได้อย่างดี และยังทางานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นที่ไม่ใช่ของ AWS ซึ่งเก็บข้อมูลเวอร์ชันเริ่มแรกที่แน่นอนของไฟล์ของคุณได้อย่าง

ราบรื่น

Amazon CloudFront กาหนดให้ทุกคาขอที่ส่งไปยัง API การควบคุมต้องได้รับการรับรองความถูกต้อง เพื่อให้มีเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่
สามารถสร้าง แก้ไข หรือลบการกระจาย Amazon CloudFront ของตนได้ คาขอได้รับการรับรองด้วยลายเซ็น HMAC-SHA1 ที่คานวณจากคาขอ
และคีย์ส่วนตัวของผู้ใช้ นอกจากนี้ API การควบคุมของ Amazon CloudFront ยังสามารถเข้าถึงได้ผ่านตาแหน่งข้อมูลที่เปิดใช้งาน SSL เท่านั้น

ไม่มีการรับประกันถึงความคงทนของข้อมูลที่เก็บอยู่ในสถานที่ตั้ง Edge ของ Amazon CloudFront บริการอาจลบออบเจ็กต์ออกจากสถานที่ตั้ง Edge
เป็นครั้งคราว หากไม่มีการร้องขอออบเจ็กต์เหล่านั้นบ่อยๆ Amazon S3 มาพร้อมกับความคงทน ซึ่งใช้งานเป็นเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นสาหรับ Amazon
CloudFront ที่มีสาเนาเริ่มต้นที่แน่นอนของออบเจ็กต์ที่ส่งโดย Amazon CloudFront
หากคุณต้องการควบคุมได้ว่าใครจะสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาจาก Amazon CloudFront คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติเนื้อหาส่วนตัวของบริการ
คุณสมบัตินี้มีสองคอมโพเนนต์ คอมโพเนนต์แรกคือการควบคุมวิธีการส่งเนื้อหาจากสถานที่ตั้ง Edge ของ Amazon CloudFront ไปยังผู้ดูบน
อินเทอร์เน็ต องค์ประกอบที่สองคือการควบคุมวิธีการที่สถานที่ตั้ง Edge ของ Amazon CloudFront
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จะเข้าใช้ออบเจ็กต์ใน Amazon S3 และ CloudFront ยังรองรับการจากัดทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะจากัดการเข้าถึงเนื้อหาของคุณตามตาแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของผู้ดูของคุณ
ในการควบคุมการเข้าถึงสาเนาต้นฉบับของออบเจ็กต์ของคุณใน Amazon S3 Amazon CloudFront จะอนุญาตให้คุณสร้าง “ข้อมูลประจาตัวการ
เข้าถึงต้นฉบับ” อย่างน้อยหนึ่งรายการ และเชื่อมโยงรายการเหล่านี้กับการกระจายของคุณ เมื่อข้อมูลประจาตัวการเข้าถึงต้นฉบับเชื่อมโยงกับการกระจาย
Amazon CloudFront แล้ว การกระจายจะใช้เมื่อข้อมูลประจาตัวนั้นในการเรียกออบเจ็กต์จาก Amazon S3 จากนั้นคุณสามารถใช้คุณสมบัติ ACL
ของ Amazon S3 ซึ่งจะจากัดการเข้าถึงแก่ข้อมูลประจาตัวการเข้าถึงต้นฉบับนั้น เพื่อให้สาเนาต้นฉบับของออบเจ็กต์ไม่สามารถอ่านได้โดยสาธารณะ
ในการควบคุมว่าใครสามารถดาวน์โหลดออบเจ็กต์จากสถานที่ตั้ง Edge ของ Amazon CloudFront บริการจะใช้ระบบการตรวจสอบ URL ที่มีการลง
ชื่อ ในการใช้ระบบนี้ ก่อนอื่นคุณต้องสร้างคู่คีย์สาธารณะ-ส่วนตัว และอัปโหลดคีย์สาธารณะไปยังบัญชีของคุณโดยผ่าน AWS Management Console
ลาดับที่สอง คุณจะกาหนดค่าการกระจาย Amazon CloudFront ของคุณเพื่อระบุว่าบัญชีใดที่คุณต้องการอนุญาตให้ลงชื่อคาขอได้ – คุณสามารถระบุ
บัญชี AWS ที่คุณต้องการให้ลงชื่อคาขอได้ถึงห้าบัญชี ลาดับที่สาม เมื่อคุณได้รับคาขอ คุณจะสร้างเอกสารนโยบายที่ระบุเงื่อนไขที่คุณต้องการให้ Amazon
CloudFront ใช้กบ
ั เนื้อหาของคุณ เอกสารนโยบายเหล่านี้สามารถระบุชื่อของออบเจ็กต์ที่ถูกขอ วันที่และบริการของคาขอ และ IP ต้นทาง (หรือช่วง
CIDR) ของไคลเอ็นต์ที่ร้องขอ จากนั้นคุณจะคานวณแฮช SHA1 ของเอกสารนโยบายของคุณ และลงชื่อโดยใช้คีย์ส่วนตัวของคุณ สุดท้าย คุณจะรวมทั้ง
เอกสารนโยบายที่เข้ารหัสและลายเซ็นเป็นพารามิเตอร์สตริงการสืบค้นเมื่อคุณอ้างอิงออบเจ็กต์ เมื่อ Amazon CloudFront ได้รับคาขอของคุณ จะทาการ
ถอดรหัสลายเซ็นโดยใช้คีย์นโยบายของคุณ Amazon CloudFront จะให้บริการเฉพาะคาขอที่มีเอกสารนโยบายที่ถูกต้องและมีลายเซ็นที่ตรงกัน
โปรดทราบว่าเนื้อหาส่วนตัวเป็นคุณสมบัติเสริมที่ต้องเปิดใช้งานเมื่อคุณตั้งค่าการกระจาย CloudFront ของคุณ เนื้อหาที่ส่งโดยไม่ได้เปิดใช้งาน
คุณสมบัตินี้จะสามารถอ่านได้จากส่วนกลาง
Amazon CloudFront มีตัวเลือกในการถ่ายโอนเนื้อหาผ่านการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส (HTTPS) ตามค่าเริ่มต้น CloudFront จะยอมรับคาขอผ่านทั้ง
โปรโตคอล HTTP และ HTTPS อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกาหนดค่า CloudFront ให้ต้องใช้ HTTPS สาหรับคาขอทั้งหมด หรือให้ CloudFront
เปลี่ยนเส้นทางคาขอ HTTP เป็น HTTPS ได้ด้วย และคุณยังสามารถกาหนดค่าการกระจาย CloudFront ให้อนุญาต HTTP สาหรับบางออบเจ็กต์
แต่กาหนดให้ใช้ HTTPS สาหรับออบเจ็กต์อื่นๆ
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รูปภาพ 7: การส่งข้อมูลที่เข้ารหัสของ Amazon CloudFront

คุณสามารถกาหนดค่าจุดเริ่มต้น CloudFront เพื่อกาหนดให้ CloudFront ดึงข้อมูลออบเจ็กต์จากจุดเริ่มต้นของคุณโดยใช้โปรโตคอลที่ผู้ดูใช้เพื่อร้อง
ของออบเจ็กต์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้การตั้งค่า CloudFront นี้ และผูด้ ูใช้ HTTPS ในการขอออบเจ็กต์จาก CloudFront ทาง CloudFront ก็จะใช้
HTTPS ในการส่งต่อคาขอไปยังจุดเริ่มต้นของคุณเช่นกัน
Amazon CloudFront ใช้โปรโตคอล SSLv3 หรือ TLSv1 และชุดการเข้ารหัสบางอย่าง ซึ่งรวมถึงโปรโตคอล Elliptic Curve Diffie-Hellman
Ephemeral (ECDHE) ในการเชื่อมต่อกับทั้งผู้ดูและจุดเริ่มต้น ECDHE อนุญาตให้ไคลเอ็นต์ SSL/TLS

หน้า 33 จาก 75

Amazon Web Services – ภาพรวมของกระบวนการรักษาความปลอดภัย

สิงหาคม 2015

สามารถระบุ Perfect Forward Secrecy ซึ่งจะใช้คีย์เซสชันซึ่งเป็นคีย์ชั่วคราวและไม่มีการเก็บไว้ในที่ใดๆ เป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับ
อนุญาตถอดรหัสจากข้อมูลที่บันทึกไว้ แม้ว่าคีย์ลับระยะยาวจะถูกละเมิดความปลอดภัยก็ตาม
โปรดทราบว่าหากคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณเองเป็นจุดเริ่มต้น และคุณต้องการใช้ HTTPS ทั้งระหว่างผู้ดูกับ CloudFront และระหว่าง CloudFront
กับจุดเริ่มต้นของคุณ คุณต้องติดตั้งใบรับรอง SSL ที่ถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์ HTTP ที่ลงชือ่ โดยผู้มีอานาจออกใบรับรองจากภายนอก เช่น VeriSign หรือ
DigiCert

ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถส่งเนื้อหาไปยังผู้ดูผ่าน HTTPS โดยใช้โดเมนเนมการกระจาย CloudFront ใน URL ของคุณ เช่น
https://dxxxxx.cloudfront.net/image.jpg หากคุณต้องการส่งเนื้อหาของคุณผ่าน HTTPS โดยใช้โดเมนเนมและใบรับรอง SSL ของคุณเอง
คุณสามารถใช้ SSL ที่กาหนดเองของ SNI หรือ SSL ที่กาหนดเองของ IP เฉพาะ SSL ที่กาหนดเองของ Server Name Identification (SNI)
ทาให้ CloudFront สามารถอ้างอิงส่วนขยาย SNI ของโปรโตคอล TLS ที่รองรับโดยเว็บเบราเซอร์ทที่ ันสมัยที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายอาจไม่
สามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณเนื่องจากเบราเซอร์เก่าบางรุ่นไม่รองรับ SNI (สาหรับรายชื่อเบราเซอร์ที่รองรับ โปรดไปที่
http://aws.amazon.com/cloudfront/faqs/) ด้วย SSL ที่กาหนดเองของ IP เฉพาะ CloudFront จะระบุทอี่ ยู่ IP ให้กับใบรับรอง SSL ของคุณ
ที่สถานที่ตั้ง Edge ของ CloudFront เพื่อให้ CloudFront สามารถเชื่อมโยงคาขอที่กาลังจะมาถึงกับใบรับรอง SSL ที่เหมาะสม
ล็อกการเข้าถึง Amazon CloudFront ประกอบด้วยชุดข้อมูลเกี่ยวกับคาขอเนื้อหา ซึ่งรวมถึงออบเจ็กต์ที่ขอ, วันที่และเวลาของคาขอ, สถานที่ตั้ง Edge
ที่ให้บริการคาขอ, ที่อยู่ IP ของไคลเอ็นต์, ผู้อ้างอิง และเอเจนต์ผู้ใช้ ในการใช้งานล็อกการเข้าถึง เพียงระบุชื่อของบัคเก็ต Amazon S3 เพื่อจัดเก็บล็อก
เมื่อคุณกาหนดค่าการกระจาย Amazon CloudFront ของคุณ

การรักษาความปลอดภัยของ AWS Direct Connect
AWS Direct Connect ช่วยให้คุณสามารถเตรียมการใช้งานการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเครือข่ายภายในกับภูมิภาคของ AWS

โดยใช้การเชื่อมต่อเฉพาะที่สามารถรองรับปริThis
มาณงานสูpaper
ง การทาเช่นนีอ้ has
าจช่วยลดต้
นทุนเครือข่archived
ายของคุณ ตลอดจนปรับปรุงปริมาณการรับส่งข้ อมูล หรือช่วย
been
ให้การใช้งานเครือข่ายมีความมั่นคงสม่าเสมอมากขึ้น การเชื่อมต่อเฉพาะที่มีอยู่นี้ให้คุณสามารถสร้างอินเทอร์เฟซแบบเสมือนที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ AWS
Cloud (เช่น ไปยัง Amazon EC2 และ Amazon S3) และ Amazon VPC

For the latest technical content, refer to the AWS

ด้วย Direct Connect คุณจะสามารถบายพาสผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพาธเครือข่ายของคุณ คุณสามารถจัดหาพื้นที่ว่างภายในสิ่งอานวยความสะดวก
itบepapers
&ๆ เมืGuides
ที่เก็บตาแหน่งที่ตั้งของ AWS Direct ConnectWh
และปรั
ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้
่อปรับใช้แล้ว คุpage:
ณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้เข้ากับ AWS Direct
Connect โดยใช้การเชื่อมต่อแบบไขว้https://aws.amazon.com/whitepapers
ตาแหน่งที่ตั้ง AWS Direct Connect แต่ละรายการจะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับภูมิภาคของ AWS ที่ใกล้
ที่สุดตามหลักภูมิศาสตร์ และสามารถเข้าถึงภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเตรียมการเชื่อมต่อแบบเดี่ยวกับตาแหน่งที่ตั้งของ
AWS Direct Connect ใดๆ ในสหรัฐอเมริกา และใช้เพื่อเข้าถึงบริการ AWS สาธารณะในภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดและ AWS
GovCloud (สหรัฐอเมริกา)
ด้วยการใช้ 802.1q VLANs มาตรฐานอุตสาหกรรม ระบบจะสามารถแบ่งพาร์ติชันการเชื่อมต่อเฉพาะให้เป็นอินเทอร์เฟซเสมือนหลายรายการได้ ซึ่ง
ช่วยให้คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อเดียวกันในการเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะ เช่น ออบเจ็กต์ที่จัดเก็บอยู่ใน Amazon S3 โดยใช้พื้นที่ที่อยู่ IP และทรัพยากร
ส่วนตัว เช่น Amazon EC2 Instance ทีท่ างานอยู่ภายใน Amazon VPC โดยใช้พื้นที่ IP ส่วนตัว ในขณะที่รักษาการแยกเครือข่ายระหว่าง
สภาพแวดล้อมสาธารณะและส่วนตัว
Amazon Direct Connect กาหนดให้ต้องมีการใช้ Border Gateway Protocol (BGP) กับ Autonomous System Number (ASN) ใน
การสร้างอินเทอร์เฟซเสมือน คุณจะใช้คีย์การเข้ารหัส MD5 สาหรับการอนุมัติข้อความ MD5 จะสร้างแฮชที่กาหนดคีย์โดยใช้คีย์ลับของคุณ คุณสามารถ
ให้ AWS สร้างคีย์ BGP MD5 โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถระบุคีย์ของคุณเองได้
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บริการพื้นที่เกบบข้อมูล
Amazon Web Services มีบริการพื้นที่เก็บข้อมูลต้นทุนต่า ที่มาพร้อมกับความทนทานและความพร้อมใช้งานในระดับสูง AWS มีตัวเลือกพื้นที่เก็บ

ข้อมูลสาหรับการสารองข้อมูล การเก็บถาวร และการกู้คืนจากความเสียหายรุนแรง ตลอดจนพื้นที่เก็บข้อมูลบล็อกและออบเจ็กต์

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Amazon Simple Storage Service (S3) ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดและเรียกข้อมูลจากทุกที่บนเว็บได้ตลอดเวลา Amazon S3 จะจัดเก็บข้อมูล
ในรูปแบบออบเจ็กต์ภายในบัคเก็ต ออบเจ็กต์สามารถเป็นไฟล์ประเภทใดก็ได้ เช่น ไฟล์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น เมื่อคุณเพิ่มไฟล์ไปยัง Amazon S3

คุณจะมีตัวเลือกในการรวมไฟล์ในข้อมูลเมตา และกาหนดสิทธิ์สาหรับควบคุมการเข้าถึงไฟล์ สาหรับแต่ละบัคเก็ต คุณจะสามารถควบคุมการเข้าถึงบัคเก็ต
(ซึ่งสามารถสร้าง ลบ และแสดงรายการออบเจ็กต์ในบัคเก็ต) ดูล็อกการเข้าถึงสาหรับบัคเก็ตและออบเจ็กต์ของบัคเก็ต และเลือกภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่
Amazon S3 จะจัดเก็บบัคเก็ตและเนื้อหาของบัคเก็ต

การเข้าถึงข้อมูล
การเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บใน Amazon S3 จะถูกจากัดตามค่าเริ่มต้น เฉพาะเจ้าของบัคเก็ตและออบเจ็กต์เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรของ Amazon S3
ที่พวกเขาสร้าง (โปรดทราบว่าเจ้าของบัคเก็ต/ออบเจ็กต์คือเจ้าของบัญชี AWS ไม่ใช่ผู้ใช้ที่สร้างบัคเก็ต/ออบเจ็กต์) มีหลายวิธีในการควบคุมการ
เข้าถึงบัคเก็ตและออบเจ็กต์ ดังนี้:


นโยบาย Identity and Access Management (IAM) AWS IAM ช่วยให้องค์กรที่มีพนักงานจานวนมากสามารถสร้างและจัดการ
ผู้ใช้หลายรายภายใต้บัญชี AWS เดียว นโยบาย IAM จะเชื่อมโยงกับผู้ใช้ ทาให้สามารถควบคุมสิทธิ์เข้าถึงบัคเก็ตหรือออบเจ็กต์สาหรับผู้ใช้
ภายใต้บัญชี AWS จากส่วนกลางได้ เมื่อมีนโยบาย IAM คุณจะสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงทรัพยากร Amazon S3 ของคุณแก่ผู้ใช้ภายในบัญชี
AWS ของคุณเองเท่านั้น



รายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) ภายใน Amazon S3 คุณสามารถใช้ ACL เพื่อให้สิทธิ์การอ่านหรือเขียนในพื้นที่จัดเก็บหรือออบเจ็กต์ไป
ยังกลุ่มของผู้ใช้ คุณสามารถใช้ ACL ในการให้สิทธิ์เข้าถึงทรัพยากร Amazon S3 ของคุณให้แก่บัญชี AWS อื่นๆ (ผู้ใช้ที่ไม่เฉพาะเจาะจง)
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สามารถให้สิทธิ์เข้าถึงทรัพยากร Amazon S3 ของคุณแก่ผู้ใช้ภายในบัญชี AWS ของคุณหรือ บัญชี AWS อื่นๆ
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ประเภทของการควบคุมการเข้าถึง

การควบคุมระดับบัญชี AWS?

การควบคุมระดับผู้ใช้?

นโยบาย IAM

ไม่

ใช่

ACL

ใช่

ไม่

นโยบายบัคเก็ต

ใช่

ใช่

คุณสามารถจากัดการเข้าถึงทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจงตามเงื่อนไขบางอย่าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจากัดการเข้าถึงตามเวลาที่ขอ (เงื่อนไขวันที)่ ,
มีการส่งคาขอโดยใช้ SSL (เงื่อนไขบูลีน) หรือไม่, ที่อยู่ IP ของผู้ขอ (เงื่อนไขที่อยู่ IP) หรือตามแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ของผู้ขอ (เงื่อนไขสตริง)
ในการระบุเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะใช้คีย์นโยบาย สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเฉพาะการดาเนินการภายใน Amazon S3 โปรดดูที่ คู่มือนักพัฒนา
Amazon Simple Storage Service
Amazon S3 ยังมอบทางเลือกแก่นักพัฒนาในการใช้การรับรองความถูกต้องของสตริงการสืบค้น ซึ่งช่วยให้พวกเขาแชร์ออบเจ็กต์ Amazon S3 ผ่าน
URL ที่ใช้ได้สาหรับช่วงเวลาที่ระบุล่วงหน้า การรับรองความถูกต้องของสตริงการสืบค้นมีประโยชน์สาหรับการระบุการเข้าถึง HTTP
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หรือเบราเซอร์ไปยังทรัพยากรที่ต้องการการรับรองความถูกต้องตามปกติ ลายเซ็นในสตริงการสอบถามจะทาให้คาขอมีความปลอดภัย
การถ่ายโอนข้อมูล
เพื่อความปลอดภัยสูงสุด คุณสามารถอัปโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูลไปยัง Amazon S3 ผ่านตาแหน่งข้อมูลที่มีการเข้ารหัสด้วย SSL ตาแหน่งข้อมูลที่
มีการเข้ารหัสสามารถเข้าถึงได้จากทั้งอินเทอร์เน็ตและจากภายใน Amazon EC2 เพื่อให้มีการถ่ายโอนข้อมูลอย่างปลอดภัยทั้งภายใน AWS และ
ระหว่างแหล่งที่มาภายนอก AWS
พื้นที่เกบบข้อมูล
Amazon S3 มอบหลายทางเลือกในการปกป้องข้อมูลที่ไม่มีการเคลื่อนไหว สาหรับลูกค้าที่ต้องการจัดการการเข้ารหัสของตนเอง พวกเขาสามารถใช้การ
เข้ารหัสไลบรารีไคลเอ็นต์ เช่น Amazon S3 Encryption Client เพื่อเข้ารหัสข้อมูลก่อนอัปโหลดไปยัง Amazon S3 หรือคุณสามารถใช้ Server
Side Encryption (SSE) ของ Amazon S3 ได้หากคุณต้องการให้ Amazon S3 จัดการกระบวนการเข้ารหัสให้คุณ ข้อมูลได้รับการเข้ารหัสด้วยคีย์
ที่สร้างโดย AWS หรือด้วยคีย์ที่คุณระบุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของคุณ Amazon S3 SSE ช่วยให้คุณสามารถเข้ารหัสข้อมูลเมื่ออัปโหลดโดยเพิ่ม

ส่วนหัวของคาขอเพิ่มเติมเมื่อเขียนออบเจ็กต์ การถอดรหัสจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเรียกข้อมูล

โปรดทราบว่าข้อมูลเมตาที่คุณสามารถรวมในออบเจ็กต์ของคุณ จะไม่ได้รับการเข้ารหัส ดังนั้น AWS ขอแนะนาให้ลูกค้าไม่รวมข้อมูลสาคัญไว้ในข้อมูล
เมตา Amazon S3
Amazon S3 SSE ใช้ตัวแปลงรหัสแบบกลุ่ม (Block Cipher) ทีแ่ ข็งแกร่งที่สุดที่มีอยู่ นั่นคือ Advanced Encryption Standard 256 บิต
(AES-256) ด้วย Amazon S3 SSE ออบเจ็กต์ที่มีการป้องกันทั้งหมดจะได้รับการเข้ารหัสด้วยคีย์การเข้ารหัสเฉพาะ คีย์ออบเจ็กต์นี้จะได้รับการเข้ารหัส
ด้วยคีย์หลักที่มีการหมุนเวียนเป็นประจา Amazon S3 SSE มอบการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วยการจัดเก็บข้อมูลที่เข้ารหัสและคีย์การเข้ารหัสไว้ใน
โฮสต์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ Amazon S3 SSE ยังทาให้คุณสามารถบังคับใช้ข้อกาหนดการเข้ารหัสได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้าง

has
been
และใช้นโยบายบัคเก็ตที่กาหนดว่าเฉพาะข้อมูThis
ลที่เข้ารหัสpaper
เท่านั้นที่สามารถอั
ปโหลดไปยั
งบัคเก็ตarchived
ของคุณ

สาหรับการเก็บข้อมูลในระยะยาว คุณสามารถเก็บถาวรเนื้อหาของบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณไปยังบริการเก็บถาวรของ AWS ที่ชื่อ Glacier คุณ
For
the
latest
content,
to the
สามารถกาหนดให้ถ่ายโอนข้
อมูลไปยั
ง Glacier
ตามช่วtechnical
งเวลาที่ระบุ ด้วยการสร้
างกฎวงจรการทrefer
างานใน Amazon
S3 ทีAWS
่อธิบายว่าคุณต้องการให้เก็บถาวร
ออบเจ็กต์ใดไปยัง Glacier และเมื่อใด ในฐานะทีWh
่เป็นส่วiนหนึ
่งของกลยุทธ์การจั
อมูล คุณยังpage:
สามารถระบุว่า Amazon S3 ควรรอเป็นระยะเวลา
tepapers
&ดการข้
Guides
เท่าใดหลังจากที่วางออบเจ็กต์ไว้ใน Amazon S3 เพื่อลบ

https://aws.amazon.com/whitepapers

เมื่อออบเจ็กต์ถูกลบออกจาก Amazon S3 การลบการแม็ปจากชื่อสาธารณะไปยังออบเจ็กต์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ และจะได้รับการประมวลผลข้ามระบบ
โดยรวม โดยใช้เวลาหลายวินาที เมื่อการแม็ปถูกลบออกแล้ว จะไม่มีการเข้าถึงจากระยะไกลไปยังออบเจ็กต์ที่ลบ จากนั้นจะมีการเรียกสิทธิ์ พื้นที่เก็บข้อมูล
อีกครั้งสาหรับการใช้งานโดยระบบ
ความคงทนและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
Amazon S3 ได้รับการออกแบบมาให้มีความคงทน 99.999999999% และมีออบเจ็กต์ที่พร้อมใช้งาน 99.99% ตลอดช่วงปีที่ระบุ ออบเจ็กต์จะได้รับ
การจัดเก็บบนหลายอุปกรณ์ในสถานที่ตั้งต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคของ Amazon S3 เพื่อเป็นการสนับสนุนความคงทน การดาเนินการ PUT และ COPY
ของ Amazon S3 จะจัดเก็บข้อมูลลูกค้าข้ามสถานที่ต่างๆ แบบอะซิงโครนัส ก่อนที่จะส่งคืนค่า SUCCESS เมื่อจัดเก็บแล้ว Amazon S3 จะรักษา
ความคงทนของออบเจ็กต์ด้วยการตรวจหาและแก้ไขความซ้าซ้อนที่สูญหายใดๆ อย่างรวดเร็ว และ Amazon S3 ยังตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
จัดเก็บเป็นประจาโดยใช้ checksum หากตรวจพบความเสียหาย ระบบจะซ่อมแซมโดยใช้ข้อมูลซ้า นอกจากนี้ Amazon S3 ยังคานวณ checksum
ในการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายทั้งหมดเพื่อตรวจหาความเสียหายของแพ็คเก็ตข้อมูลเมื่อจัดเก็บหรือเรียกข้อมูล
Amazon S3 มาพร้อมกับการปกป้องในอีกระดับด้วยการกาหนดเวอร์ชัน คุณสามารถใช้การกาหนดเวอร์ชันในการรักษา ดึงข้อมูล และคืนค่าทุกเวอร์ชัน
ของทุกออบเจ็กต์ที่จัดเก็บอยู่ในบัคเก็ต Amazon S3 ด้วยการกาหนดเวอร์ชันนี้ คุณจะสามารถกู้คืนข้อมูลได้จากทั้งการดาเนินการของผู้ใช้ที่ไม่ตั้งใจ
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และความล้มเหลวของแอปพลิเคชัน ตามค่าเริ่มต้น คาขอจะเรียกเวอร์ชันที่มีการเขียนข้อมูลล่าสุด และสามารถเรียกข้อมูลออบเจ็กต์เวอร์ชั นที่เก่ากว่าได้ด้วย
การระบุเวอร์ชันในคาขอ คุณสามารถป้องกันเวอร์ชันเพิ่มได้โดยใช้คุณสมบัติ MFA Delete จากการกาหนดเวอร์ชันของ Amazon S3 เมื่อมีการใช้งาน
กับบัคเก็ต Amazon S3 แต่ละคาขอสาหรับการลบเวอร์ชันต้องมีรหัสหกหลักและหมายเลขซีเรียลจากอุปกรณ์การรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย
ลบอกการเข้าถึง
สามารถกาหนดค่าบัคเก็ต Amazon S3 ให้บันทึกการเข้าถึงบัคเก็ตและออบเจ็กต์ภายในได้ ล็อกการเข้าถึงประกอบด้วยคาขอเข้าถึงแต่ละรายการ รวมถึง
ประเภทคาขอ, ทรัพยากรที่ขอ, IP ของผู้ขอ และเวลาและวันที่ที่ขอ เมื่อมีการเปิดใช้งานการบันทึกสาหรับบัคเก็ต ระบบจะรวบรวมเรกคอร์ดของล็อกลงใน
ไฟล์บันทึกเป็นระยะ และส่งไปยังบัคเก็ต Amazon S3 ที่ระบุ
Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

ลูกค้า AWS ที่ใช้ Amazon S3 ในการโฮสต์เว็บเพจแบบสแตติกหรือจัดเก็บออบเจ็กต์ที่ใช้โดยเว็บเพจอื่น จะสามารถโหลดเนื้อหาอย่างปลอดภัยด้วยการ
กาหนดค่าบัคเก็ต Amazon S3 ให้เปิดใช้งานคาขอแบบข้ามต้นทางอย่างชัดแจ้ง เบราเซอร์สมัยใหม่จะใช้นโยบายต้นทางเดียวกันในการบล็อก
JavaScript หรือ HTML5 ไม่ให้อนุญาตคาขอโหลดเนื้อหาจากไซต์หรือโดเมนอื่น เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีการโหลดเนื้อหาประสงค์ร้ายจากแหล่งที่มี
ความน่าเชื่อถือน้อย (เช่น ในระหว่างการโจมตีการเขียนสคริปต์ข้ามไซต์) เมื่อมีการเปิดใช้งานนโยบาย Cross-Origin Resource Sharing (CORS)
เว็บเพจภายนอก สไตล์ชีท และแอปพลิเคชัน HTML5 จะสามารถอ้างอิงสินทรัพย์ต่างๆ เช่น แบบอักษรบนเว็บและรูปภาพในบัคเก็ต Amazon S3 ได้
อย่างปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยของ AWS Glacier
เช่นเดียวกับ Amazon S3 บริการ Amazon Glacier มาพร้อมกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีต้นทุนต่า ปลอดภัย และทนทาน อย่างไรก็ตามในขณะที่
Amazon S3 ออกแบบมาเพื่อการเรียกข้อมูลที่รวดเร็ว Glacier นั้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นบริการเก็บถาวรสาหรับข้อมูลที่มีการเข้าถึงไม่บ่อยนัก
และสาหรับการเรียกข้อมูลที่ควรใช้เวลาหลายชั่วโมง
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Amazon Glacier จะจัดเก็บไฟล์เป็นข้อมูลเก็บถาวรอยู่ภายในชุดเก็บข้อมูลประจาตัว ข้อมูลเก็บถาวรสามารถเป็นข้อมูลในรูปแบบใดๆ เช่น รูปภาพ
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ลประจาตัวของ Amazon Glacier คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลเก็บถาวรด้วยการอัปโหลดครั้งเดียวหรือโดยใช้การ
ดาเนินการหลายส่วน ในการดาเนินการอัปโหลดครั้งเดียว คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลเก็บถาวรที่มีขนาดถึง 4 GB อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเก็บถาวร
อย่างได้ผลดีขึ้นด้วยการใช้ Multipart Upload API ในการอัปโหลดข้อมูลเก็บถาวรที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 MB การใช้ Multipart Upload API
จะช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลเก็บถาวรขนาดใหญ่ โดยอัปโหลดได้สูงสุดถึง 40,000 GB การเรียก Multipart Upload API ออกแบบมาเพื่อ
ปรับปรุงการอัปโหลดสาหรับข้อมูลเก็บถาวรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยช่วยให้สามารถอัปโหลดส่วนต่างๆ แยกกันในแบบขนานและตามลาดับใดก็ได้ หากการ
อัปโหลดแบบหลายส่วนล้มเหลว คุณก็เพียงอัปโหลดส่วนที่ล้มเหลวอีกครั้ง แทนที่จะต้องอัปโหลดข้อมูลเก็บถาวรทั้งหมด
เมื่อคุณอัปโหลดข้อมูลไปยัง Glacier คุณต้องคานวณและระบุแฮชแบบทรี Glacier จะตรวจสอบแฮชกับข้อมูลเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างการส่ง แฮชแบบทรีสร้างโดยการคานวณแฮชสาหรับแต่ละส่วนของข้อมูลที่มีขนาดเป็นเมกะไบต์ และรวมแฮชเข้ากับทรีเพื่อแสดงส่วนที่ติ ดต่อกันของ
ข้อมูล
เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับการใช้คุณสมบัติการอัปโหลดแบบหลายส่วน ลูกค้าที่ต้องการอัปโหลดข้อมูลขนาดใหญ่มากไปยัง Amazon Glacier อาจ
พิจารณาถึงการใช้บริการ AWS Import/Export แทนการใช้การถ่ายโอนข้อมูล AWS Import/Export จะช่วยย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ไปยัง AWS
โดยใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพาได้ในการโอนย้าย AWS จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลโดยตรง โดยใช้เครือข่ายภายในความเร็ว
สูงของ Amazon โดยการบายพาสอินเทอร์เน็ต
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นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Amazon S3 ในการถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Glacier ตามช่วงเวลาที่ระบุ คุณสามารถสร้างกฎวงจรการทางานใน Amazon
S3 ที่อธิบายว่าคุณต้องการให้เก็บถาวรออบเจ็กต์ใดไปยัง Glacier และเมื่อใด และคุณยังสามารถระบุว่า Amazon S3 ควรรอเป็นระยะเวลาเท่าใด
หลังจากที่วางออบเจ็กต์ไว้ใน Amazon S3 เพื่อลบ
เพื่อความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้น คุณสามารถอัปโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูลไปยัง Amazon Glacier ผ่านตาแหน่งข้อมูลที่มีการเข้ารหัสด้วย SSL
ตาแหน่งข้อมูลที่มีการเข้ารหัสสามารถเข้าถึงได้จากทั้งอินเทอร์เน็ตและจากภายใน Amazon EC2 เพื่อให้มีการถ่ายโอนข้อมูลอย่างปลอดภัยทั้งภายใน
AWS และระหว่างแหล่งที่มาภายนอก AWS
การเรียกข้อมูล
การเรียกข้อมูลเก็บถาวรจาก Amazon Glacier จะต้องมีการเริ่มงานการเรียกข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 ถึง 5 ชั่วโมง จากนั้น คุณ
จะสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านคาขอ HTTP GET โดยคุณยังคงสามารถใช้ข้อมูลนั้นได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
คุณสามารถเรียกข้อมูลเก็บถาวรทั้งหมดหรือไฟล์หลายไฟล์จากข้อมูลเก็บถาวรได้ หากต้องการเรียกข้อมูลเฉพาะส่วนย่ อยของข้อมูลเก็บถาวร คุณสามารถใช้
คาขอเรียกข้อมูลเพื่อระบุช่วงของข้อมูลเก็บถาวรที่มีไฟล์ที่คุณต้องการ หรือคุณสามารถเริ่มต้นคาขอเรียกข้อมูลหลายรายการ โดยระบุช่ว งของไฟล์อย่างน้อย
หนึ่งไฟล์สาหรับแต่ละรายการ และคุณยังสามารถจากัดจานวนรายการในคลังชุดเก็บข้อมูลประจาตัวที่เรียกข้อมูล ด้วยการกรองช่วงวันที่สร้างข้อมูลเก็บถาวร
หรือโดยการตั้งค่าขีดจากัดรายการสูงสุด ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด เมื่อคุณเรียกส่วนของข้อมูลเก็บถาวร คุณสามารถใช้ checksum ที่ให้มาเพื่อช่วยให้มั่นใจถึง
ความถูกต้องของไฟล์ ในกรณีที่ช่วงที่เรียกข้อมูลสอดคล้องกับแฮชแบบทรีของข้อมูลเก็บถาวรโดยรวม
พื้นที่เกบบข้อมูล
Amazon Glacier จะเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้ AES-256 โดยอัตโนมัติ และเก็บข้อมูลอย่างมั่นคงในรูปแบบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง Amazon Glacier
ออกแบบมาเพื่อมอบความมั่นคง 99.999999999% โดยเฉลี่ยรายปีสาหรับการเก็บถาวร โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเก็บถาวรในสถานที่ต่างๆ และในหลาย
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การรักษาความปลอดภัยของ AWS Storage Gateway

บริการ AWS Storage Gateway จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ซอฟต์แวร์ในองค์กรกับพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ เพื่อมอบการทางานร่วมกันที่ราบรื่นและ
ปลอดภัยระหว่างสภาพแวดล้อมทาง IT กับโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เก็บข้อมูลของ AWS บริการนี้ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลไปยังบริการพื้นที่เก็บ
ข้อมูล Amazon S3 ที่ปรับขนาดได้ เชื่อถือได้ และปลอดภัยของ AWS เพื่อการสารองข้อมูลทีป่ ระหยัดต้นทุนและการกู้คืนจากความเสียหายรุนแรงที่
รวดเร็ว
AWS Storage Gateway จะสารองข้อมูลแบบนอกสถานที่ไปยัง Amazon S3 อย่างโปร่งใส ในรูปแบบของสแนปช็อต Amazon EBS Amazon
S3 จะจัดเก็บสแนปช็อตเหล่านี้อย่างพอเพียงบนหลายอุปกรณ์ในสถานที่ตั้งต่างๆ พร้อมตรวจหาและแก้ไขความซ้าซ้อนที่สูญหายใดๆ สแนปช็อต
Amazon EBS จะช่วยให้สามารถสารองข้อมูลได้ในทันที ซึ่งสามารถเรียกคืนแบบในองค์กร หรือใช้เพื่อเริ่มต้นอินสแตนซ์ปริมาณข้อมูลของ Amazon
EBS ใหม่ ข้อมูลจะได้รับการจัดเก็บภายในภูมิภาคเดียวที่คุณระบุ

การรักษาความปลอดภัยของ AWS Storage Gateway มี 3 ตัวเลือกดังนี้:


Gateway-Stored Volumes (ที่ที่ระบบคลาวดเเป็นข้อมูลสารอง) ในตัวเลือกนี้ ข้อมูลโวลุ่มของคุณจะจัดเก็บภายในเครื่อง แล้วส่งออกไป
ยัง Amazon S3 ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เข้ารหัสที่เพียงพอ และพร้อมใช้งานในรูปแบบของสแนปช็อต Elastic Block Storage
(EBS) เมื่อคุณใช้โมเดลนี้ พื้นที่เก็บข้อมูลในองค์กรของคุณจะใช้เป็นรายการหลัก ช่วยให้การเข้าถึงชุดข้อมูลทั้งหมดของคุณมีความหน่วงต่า

และพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ใช้สาหรับการสารองข้อมูล

หน้า 38 จาก 75

Amazon Web Services – ภาพรวมของกระบวนการรักษาความปลอดภัย



สิงหาคม 2015

Gateway-Cached Volumes (ที่ที่ระบบคลาวดเเป็นรายการหลัก) ในตัวเลือกนี้ ข้อมูลโวลุ่มของคุณจะจัดเก็บแบบเข้ารหัสใน Amazon
S3 ซึ่งมองเห็นได้ในเครือข่ายองค์กรของคุณผ่านอินเทอร์เฟซ iSCSI ข้อมูลที่เข้าถึงล่าสุดจะได้รับการแคชแบบในองค์กรเพื่อการเข้าถึงภายในที่

มีความหน่วงต่า เมื่อคุณใช้โมเดลนี้ พื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์จะใช้เป็นรายการหลัก แต่คุณจะได้รับการเข้าถึงชุดข้อมูลที่ใช้งานในโวลุ่มที่แคช
ในองค์กรแบบมีความหน่วงต่า


Gateway-Virtual Tape Library (VTL) ในตัวเลือกนี้ คุณสามารถกาหนดค่า Gateway-VTL ด้วยไดรฟ์แบบเทปเสมือนได้สูงสุด
10 รายการต่อเกตเวย์, Medium Changer 1 รายการ และคาร์ทริดจ์เทปแบบเสมือนสูงสุด 1500 รายการ ไดรฟ์แบบเทปเสมือนแต่ละรายการ
จะตอบสนองต่อชุดคาสั่ง SCSI เพื่อที่แอปพลิเคชันการสารองข้อมูลในองค์กรที่มีอยู่ของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นแบบ disk-to-tape หรือ disk-todisk-to- tape) จะทางานได้โดยไม่ต้องมีการแก้ไข

ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใด ระบบก็จะถ่ายโอนข้อมูลแบบอะซิงโครนัสจากฮาร์ดแวร์ที่เก็บข้อมูลในองค์กรของคุณไปยัง AWS โดยผ่าน SSL ข้อมูลจะ
ได้รับการจัดเก็บแบบเข้ารหัสใน Amazon S3 โดยใช้ Advanced Encryption Standard (AES) 256 ซึ่งเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสด้วยคีย์แบบ
ซิมเมตริกที่ใช้คีย์การเข้ารหัส 256 บิต AWS Storage Gateway จะอัปโหลดเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยลดจานวนการส่งข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต
AWS Storage Gateway จะทางานเป็นเครื่องเสมือน (VM) ที่คณ
ุ ปรับใช้บนโฮสต์ในศูนย์ข้อมูลที่ใช้ VMware ESXi Hypervisor v 4.1 หรือ
v 5 หรือ Microsoft Hyper-V (คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ VMware ในระหว่างกระบวนการตั้งค่า) และคุณสามารถเรียกใช้ภายใน EC2 โดยใช้
AMI เกตเวย์ได้ด้วย ในระหว่างกระบวนการติดตั้งและกาหนดค่า คุณสามารถสร้างโวลุ่มที่จัดเก็บได้สูงสุดถึง 12 รายการ, โวลุ่มที่แคช 20 รายการ หรือ
คาร์ทริดจ์เทปแบบเสมือน 1500 รายการต่อเกตเวย์ เมื่อติดตั้งแล้ว แต่ละเกตเวย์จะดาวน์โหลด ติดตั้ง และปรับใช้การอัปเดตและโปรแกรมแพทช์โดย

อัตโนมัติ กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างการบารุงรักษา ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าเกณฑ์ต่อเกตเวย์ได้
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Gateway VM แล้ว คุณต้องเปิดใช้งานเกตเวย์โดยใช้คอนโซล AWS Storage Gateway กระบวนการเปิดใช้
งานจะเชื่อมโยงเกตเวย์ของคุณกับบัญชี AWS ของคุณ เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อนี้แล้ว คุณจะสามารถจัดการเกือบทุกแง่มุมของเกตเวย์ของคุณจากคอนโซล
ในกระบวนการเปิดใช้งาน คุณจะระบุที่อยู่ IP ของเกตเวย์ของคุณ ตั้งชื่อเกตเวย์ ระบุภูมิภาคของ AWS ที่คุณต้องการจัดเก็บการสารองข้อมูลสแนปช็อต
และระบุโซนเวลาของเกตเวย์

การรักษาความปลอดภัยของ AWS Import/Export
AWS Import/Export เป็นวิธีการที่ง่ายและปลอดภัยสาหรับถ่ายโอนข้อมูลจานวนมากไปยังที่เก็บข้อมูล Amazon S3, EBS หรือ Glacier ในแบบ
กายภาพ โดยทั่วไปแล้ว บริการนี้จะใช้โดยลูกค้าที่มีข้อมูลมากกว่า 100 GB และ/หรือมีความเร็วในการเชื่อมต่อช้า ซึ่งทาให้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตมีความล่าช้ามาก AWS Import/Export ช่วยให้คุณสามารถเตรียมอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่คุณส่งไปยังสถานที่ตั้งของ AWS ทีป่ ลอดภัย AWS
จะถ่ายโอนข้อมูลออกจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลโดยตรง โดยใช้เครือข่ายภายในความเร็วสูงของ Amazon โดยการบายพาสอินเทอร์เน็ต ในทางกลับกัน คุณ
สามารถส่งออกข้อมูลจาก AWS ไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพาได้เช่นเดียวกัน

เช่นเดียวกับบริการ AWS อื่นๆ บริการ AWS Import/Export กาหนดให้คุณต้องระบุและรับรองความถูกต้องของอุปกรณ์เก็บข้อมูลของคุณ
อย่างปลอดภัย ในกรณีนี้ คุณจะส่งคาของานไปยัง AWS ซึ่งรวมถึงบัคเก็ต Amazon S3, ภูมิภาค Amazon EBS, ID คีย์การเข้าถึง AWS และ
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ที่อยู่สาหรับการส่งคืน จากนั้นคุณจะได้รับตัวระบุเฉพาะสาหรับงาน ลายเซ็นดิจิทัลสาหรับรับรองความถูกต้องของอุปกรณ์ของคุณ และที่ อยู่ AWS
สาหรับจัดส่งอุปกรณ์เก็บข้อมูลไป สาหรับ Amazon S3 คุณจะวางไฟล์ลายเซ็นไว้ในไดเรกทอรีรูทของอุปกรณ์ สาหรับ Amazon EBS คุณจะติด
เทปบาร์โค้ดไว้ที่ด้านนอกอุปกรณ์ ไฟล์ลายเซ็นจะใช้เฉพาะสาหรับการรับรองความถูกต้อง และไม่อัปโหลดไปยัง Amazon S3 หรือ EBS
สาหรับการถ่ายโอนไปยัง Amazon S3 คุณจะระบุบัคเก็ตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งข้อมูลควรโหลดไปยังบัคเก็ตนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีที่ทาการ
โหลดมีสิทธิ์ในการเขียนสาหรับบัคเก็ต คุณควรระบุรายการควบคุมการเข้าถึงที่จะใช้กับแต่ละออบเจ็กต์ที่โหลดไปยัง Amazon S3 ด้วย
สาหรับการถ่ายโอนไปยัง EBS คุณจะระบุภูมิภาคเป้าหมายสาหรับการดาเนินการนาเข้า EBS หากอุปกรณ์เก็บข้อมูลมีความจุน้อยกว่าหรือเท่ากับขนาด
ปริมาณสูงสุด 1 TB ระบบจะโหลดเนื้อหาไปยังสแนปช็อต Amazon EBS โดยตรง หากความจุของอุปกรณ์เก็บข้อมูลเกิน 1 TB ระบบจะจัดเก็บอิมเมจ
ของอุปกรณ์ไว้ภายในบัคเก็ตล็อก S3 ที่ระบุ จากนั้นคุณจะสามารถสร้าง RAID ของโวลุ่ม Amazon EBS โดยใช้ซอฟต์แวร์เช่น Logical Volume
Manager และคัดลอกอิมเมจจาก S3 ไปยังโวลุ่มใหม่นี้
เพื่อการปกป้องในอีกระดับ คุณสามารถเข้ารหัสข้อมูลในอุปกรณ์ก่อนทีจ่ ะส่งไปยัง AWS สาหรับข้อมูล Amazon S3 คุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่ป้องกัน
ด้วยรหัส PIN ที่มีการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ หรือใช้ซอฟต์แวร์ TrueCrypt ในการเข้ารหัสข้อมูลก่อนที่จะส่งไปยัง AWS สาหรับข้อมูล EBS และ Glacier
คุณสามารถเลือกใช้วิธีการเข้ารหัสใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่ป้องกันด้วยรหัส PIN AWS จะถอดรหัสข้อมูล Amazon S3 ของคุณก่อนนาเข้าโดยใช้
รหัส PIN และ/หรือรหัสผ่าน TrueCrypt ที่คุณระบุในการกาหนดคุณลักษณะการนาเข้าของคุณ AWS จะใช้ PIN ของคุณในการเข้าใช้อุปกรณ์ที่
ป้องกันด้วยรหัส PIN แต่ไม่ถอดรหัสข้อมูลที่เข้ารหัสด้วยซอฟต์แวร์สาหรับการนาเข้าไปยัง Amazon EBS หรือ Amazon Glacier ตารางต่อไปนี้
จะสรุปข้อมูลตัวเลือกการเข้ารหัสของคุณ สาหรับงานการนาเข้า/ส่งออกแต่ละประเภท
นาเข้าไปยัง Amazon S3
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บริการฐานข้อมูล
Amazon Web Services มีโซลูชันฐานข้อมูลจานวนมากสาหรับนักพัฒนาและธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่บริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ NoSQL ที่มี

การจัดการไปจนถึงบริการแคชในหน่วยความจาและบริการคลังข้อมูลระดับเพตะไบต์

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB เป็นบริการฐานข้อมูล NoSQL ที่มีการจัดการ พร้อมประสิทธิภาพในการทางานที่รวดเร็วและสามารถคาดการณ์ได้ และ
สามารถรองรับการขยายระบบในอนาคตได้อย่างไร้ปัญหา Amazon DynamoDB ให้คุณสามารถถ่ายโอนภาระการดูแลระบบในการดาเนินงานและ
การปรับจานวนฐานข้อมูลแบบกระจายไปยัง AWS คุณจึงไม่ต้องกังวลกับการเตรียมใช้งานฮาร์ดแวร์ การติดตั้ง และการกาหนดค่า การจาลองแบบ

การแก้ไขความบกพร่องของซอฟต์แวร์หรือการปรับขนาดคลัสเตอร์
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คุณสามารถสร้างตารางฐานข้อมูลทีส่ ามารถจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลตามจานวนที่ต้องการและรองรับปริมาณคาขอได้ทุกระดับ DynamoDB จะกระจาย
ข้อมูลและปริมาณการใช้งานตารางไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่มากพอโดยอัตโนมัติ เพื่อจัดการกับจานวนคาขอที่คุณระบุและปริมาณข้อมูลที่จั ดเก็บไว้ พร้อมกับ
ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทางานให้มีเสถียรภาพและรวดเร็ว รายการข้อมูลทั้งหมดจะมีการจัดเก็บไว้บนโซลิดสเทตไดร์ฟ (SSDs) และจาลองไปยัง
Availability Zone หลายแห่งในภูมิภาค เพื่อรักษาความพร้อมใช้งานระดับสูงและความคงทนของข้อมูล
คุณสามารถตั้งค่าการสารองข้อมูลอัตโนมัติโดยใช้เทมเพลตพิเศษใน AWS Data Pipeline ทีส่ ร้างมาเพื่อคัดลอกตาราง DynamoDB โดยเฉพาะ
คุณสามารถเลือกการสารองข้อมูลทัง้ หมดหรือเฉพาะส่วนที่เพิ่มไปยังตารางในภูมิภาคเดียวกันหรือต่างภูมิภาคได้ คุณสามารถใช้สาเนาเพื่อกู้ คืนระบบจาก
ภัยพิบัติ (DR) ในกรณีที่ข้อผิดพลาดในโค้ดทาให้ตารางต้นฉบับเสียหายหรือเพื่อรวมข้อมูล DynamoDB ระหว่างภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับแอปพลิเคชัน
ที่มีอยู่ในหลายภูมิภาค
คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์ใน AWS IAM เพื่อควบคุมว่าใครบ้างที่สามารถใช้ทรัพยากรและ API ของ DynamoDB นอกเหนือจากการควบคุมการเข้าถึง
ในระดับทรัพยากรด้วย IAM แล้ว คุณยังสามารถควบคุมการเข้าถึงในระดับฐานข้อมูลได้ด้วยกล่าวคือคุณสามารถสร้างสิทธิ์ในระดับฐานข้อมูลที่อนุญาต
หรือปฏิเสธสิทธิการเข้าถึงรายการ (แถว) และแอตทริบิวต์ (คอลัมน์) ตามความต้องการของแอปพลิเคชัน สิทธิ์ในระดับฐานข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า การควบคุม
การเข้าถึงในรายละเอียด และคุณสร้างสิทธิ์ดังกล่าวโดยใช้นโยบาย IAM ที่ระบุไว้ว่าสถานการณ์ใดบ้างทีผ่ ู้ใช้หรือแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงตาราง
DynamoDB นโยบาย IAM สามารถจากัดการเข้าถึงแต่ละรายการในตาราง การเข้าถึงแอตทริบิวต์ในแต่ละรายการเหล่านั้น หรือทั้งสองอย่างในเวลา
เดียวกัน

แอตทริบิวตเ

รายการ
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คุณสามารถเลือกใช้การเชื่อมโยงข้อมูลประจาตัวบนเว็บเพื่อควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้แอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรองความถูกต้องโดยการล็ อกอินด้วย
Whอiมูtลepapers
Amazon, Facebook หรือ Google การเชื่อมโยงข้
ประจาตัวบนเว็บท&
าให้ไGuides
ม่จาเป็นต้องสร้page:
างผู้ใช้ IAM แต่ละราย แต่ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ไป
ยังผู้ให้บริการข้อมูลประจาตัว และขอรัhttps://aws.amazon.com/whitepapers
บข้อมูลประจาตัวเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวจาก AWS Security Token Service (AWS STS) AWS
STS จะส่งคืนข้อมูลประจาตัว AWS ชั่วคราวไปยังแอปพลิเคชัน และอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงตาราง DynamoDB เฉพาะได้
นอกเหนือจากสิทธิ์ของผู้ใช้และฐานข้อมูลแล้ว แต่ละคาขอสาหรับบริการ DynamoDB ต้องมีลายเซ็น HMAC-SHA256 ที่ถูกต้องด้วย ไม่เช่นนั้น
คาขอจะถูกปฏิเสธ AWS SDK จะรับรองคาขอโดยอัตโนมัติ แต่หากต้องการเขียนคาขอ HTTP POST ด้วยตนเอง คุณต้องกาหนดลายเซ็นที่ส่วนหัว
ของคาขอที่ส่งไปยัง Amazon DynamoDB คุณต้องร้องขอข้อมูลประจาตัวเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวจาก AWS Security Token Service เพื่อ
คานวณลายเซ็น ใช้ข้อมูลประจาตัวเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวเพื่อรับรองคาขอที่คุณส่งไปยัง Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB สามารถเข้าถึงได้ผ่านตาแหน่งข้อมูลที่มีการเข้ารหัสด้วย SSL ตาแหน่งข้อมูลที่เข้ารหัสสามารถเข้าถึงได้ทั้งจากอินเทอร์เน็ต
และภายใน Amazon EC2

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
Amazon RDS ให้คุณสามารถสร้างอินสแตนซ์ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (DB) ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมมอบความยืดหยุ่นในการปรับขนาดทรัพยากร
การประมวลผลที่เกี่ยวข้อง และความจุของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของแอปพลิเคชัน Amazon RDS จะจัดการกับอินสแตนซ์

ฐานข้อมูลในนามของคุณ เช่น การดาเนินการสารองข้อมูล การจัดการสลับการทางานอัตโนมัติเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล
ปัจจุบันนี้ Amazon RDS สามารถใช้งานได้กับโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server และ PostgreSQL
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Amazon RDS มีหลายคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับฐานข้อมูลการผลิตที่สาคัญ เช่น กลุ่มการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล สิทธิ์
การเชื่อมต่อด้วย SSL การสารองข้อมูลอัตโนมัติ สแนปช็อตฐานข้อมูล และการใช้งานแบบหลาย AZ นอกจากนี้ อินสแตนซ์ฐานข้อมูลยังสามารถใช้งาน
ใน Amazon VPC สาหรับการแยกเครือข่ายเพิ่มเติมด้วย

การควบคุมการเข้าถึง
ครั้งแรกที่คุณสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูลภายใน Amazon RDS คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้หลักซึ่งใช้งานภายในระบบ Amazon RDS เพื่อควบคุมการ
เข้าถึงอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเท่านั้น บัญชีผู้ใช้หลักเป็นบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลในระบบที่ให้คุณสามารถล็อกออนเข้าสู่อินสแตนซ์ ฐานข้อมูลได้พร้อมกับมีสิทธิ์
การใช้งานทั้งหมดในฐานข้อมูล คุณสามารถระบุชื่อผู้ใช้หลักและรหัสผ่านที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ฐานข้อมูลแต่ละตัวเมื่อคุณ สร้างอินสแตนซ์
ฐานข้อมูล หลังจากที่สร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูล คุณจึงสามารถใช้ข้อมูลประจาตัวผู้ใช้หลักเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ ต่อไปคุณก็สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้
เพิ่มเติมเพื่อจากัดผู้ที่เข้าถึงอินสแตนซ์ฐานข้อมูลได้
คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon RDS โดยใช้ DB Security Groups ซึ่งคล้ายกับ Amazon EC2 Security
Groups แต่ไม่สามารถใช้แทนกันได้ DB Security Groups จะทางานเหมือนกับไฟร์วอลล์ที่ควบคุมการเข้าถึงบนเครือข่ายที่จะไปยังอินสแตนซ์
ฐานข้อมูล Database Security Groups กาหนดโหมดการเข้าถึงเริ่มต้นเป็น “ปฏิเสธทั้งหมด” และลูกค้าต้องได้รับสิทธิ์เป็นการเฉพาะในการเข้าถึง
เครือข่าย ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองวิธี คือ การอนุญาตสาหรับช่วง IP เครือข่าย หรือการอนุญาตสาหรับ Amazon EC2 Security Group ที่มีอยู่ DB
Security Groups จะอนุญาตให้เข้าถึงเฉพาะพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเท่านั้น (พอร์ตอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกบล็อก) และสามารถอัปเดตได้โดยไม่ต้อง
รีสตาร์ทอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon RDS ซึ่งทาให้ลูกค้าสามารถควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูลของพวกเขาได้อย่างราบรื่น เมื่อใช้ AWS IAM
คุณยังสามารถควบคุมการเข้าถึงอินสแตนซ์ฐานข้อมูล RDS ได้ด้วย AWS IAM ให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าการทางานใดบ้างของ RDS ที่ผู้ใช้ AWS
IAM แต่ละรายมีสิทธิ์เรียกใช้
การแยกเครือข่าย
หากต้องการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายเพิ่มเติThis
ม คุณสามารถเรี
ยกใช้อินสแตนซ์
อมูลใน Amazon
VPC ได้ Amazon VPC ให้คุณสามารถแยก
paper
hasฐานข้
been
archived
อินสแตนซ์ฐานข้อมูลโดยการระบุช่วง IP ที่คุณต้องการใช้ และเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศที่คุณ มีอยู่ผ่าน IPsec VPN ที่เข้ารหัส
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การเรียกใช้ Amazon RDS ใน VPC จะทาให้คุณมีอินสแตนซ์ฐานข้อมูลอยู่ภายในซับเน็ตส่วนตัว คุณยังสามารถสร้างเกตเวย์
to the
AWS
ส่วนตัวเสมือนที่ขยายเครือข่For
ายองค์กthe
รไปยัง latest
VPC และทtechnical
าให้สามารถเข้าถึงอินcontent,
สแตนซ์ฐานข้อมูลrefer
RDS ใน VPC
ดังกล่าวได้
ด้วย โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมจาก คู่มือการใช้งาน Amazon VPC

Whitepapers & Guides page:
สาหรับการใช้งานแบบหลาย AZ การกhttps://aws.amazon.com/whitepapers
าหนดซับเน็ตสาหรับ Availability Zone ทั้งหมดในภูมิภาคจะทาให้ Amazon RDS สามารถสร้างระบบ

สแตนด์บายใหม่ใน Availability Zone อื่นได้ หากจาเป็น คุณสามารถสร้าง DB Subnet Groups ซึง่ เป็นคอลเลกชันของซับเน็ตที่คุณอาจต้องการ
กาหนดให้กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล RDS ใน VPC DB Subnet Group แต่ละกลุ่มจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งซับเน็ตสาหรับ Availability Zone
ทั้งหมดในภูมิภาคที่กาหนด ในกรณีนี้ เมื่อคุณสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูลใน VPC หมายถึงคุณเลือก DB Subnet Group จากนั้น Amazon RDS
จะใช้ DB Subnet Group นั้นและ Availability Zone ที่คุณต้องการ เพื่อเลือกซับเน็ตและทีอ่ ยู่ IP ภายในซับเน็ตนั้น Amazon RDS จะสร้างและ
เชื่อมโยง Elastic Network Interface เข้ากับอินสแตนซ์ฐานข้อมูลด้วยที่อยู่ IP นั้น
อินสแตนซ์ฐานข้อมูลที่ใช้งานภายใน Amazon VPC สามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตหรือจาก Amazon EC2 Instance ภายนอก VPC ผ่าน VPN
หรือโฮสต์ Bastion ที่คุณสามารถเปิดใช้งานในซับเน็ตแบบสาธารณะ ในการใช้โฮสต์ Bastion คุณต้องสร้างซับเน็ตแบบสาธารณะที่มี EC2 Instance
ทาหน้าที่เป็น SSH Bastion ซับเน็ตแบบสาธารณะนี้จะต้องมีอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และกฎการกาหนดเส้นทางที่อนุญาตให้รับส่งข้อมูลผ่านโฮสต์ SSH
ซึ่งจะต้องส่งต่อคาขอไปยังที่อยู่ IP แบบส่วนตัวของอินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon RDS
DB Security Groups สามารถใช้เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูลภายใน Amazon VPC รวมถึงการเข้าและออกของการ
รับส่งข้อมูลทางเครือข่ายที่แต่ละซับเน็ตสามารถอนุญาตหรือปฏิเสธผ่านทาง ACL เครือข่าย การเข้าหรือการออกจาก Amazon VPC สาหรับการรับส่ง
ข้อมูลทางเครือข่ายทั้งหมดผ่านการเชื่อมต่อ IPsec VPN สามารถตรวจสอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยภายในองค์กร ซึ่งได้แก่

ไฟร์วอลล์ของเครือข่ายและระบบตรวจจับการบุกรุก
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การเข้ารหัส
คุณสามารถเข้ารหัสการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันและอินสแตนซ์ฐานข้อมูลโดยใช้ SSL สาหรับ MySQL และ SQL Server, RDS จะสร้าง
ใบรับรอง SSL และติดตั้งใบรับรองนั้นบนอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเมื่อมีการเตรียมใช้งานอินสแตนซ์ สาหรับ MySQL ให้เปิดใช้งานไคลเอ็นต์ mysql
โดยใช้พารามิเตอร์ --ssl_ca ในการอ้างอิงคีย์สาธารณะเพื่อเข้ารหัสการเชื่อมต่อ สาหรับ SQL Server ให้ดาวน์โหลดคีย์สาธารณะและนาเข้าใบรับรอง
ไปยังระบบปฏิบัติการ Windows Oracle RDS จะใช้การเข้ารหัสเครือข่ายในระบบของ Oracle กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล คุณเพียงแค่เพิ่มตัวเลือกการ
เข้ารหัสเครือข่ายในระบบไปยังกลุ่มตัวเลือกและเชื่อมโยงกลุ่มตัวเลือกนั้นเข้ากับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล เมื่อการเชื่อมต่อถูกเข้ารหัส ข้อมูลที่มีการถ่ายโอน
ระหว่างอินสแตนซ์ฐานข้อมูลกับแอปพลิเคชันก็จะได้รับการเข้ารหัสในระหว่างการถ่ายโอน คุณยังสามารถกาหนดให้อินสแตนซ์ฐานข้อมูลยอมรับเฉพาะ
การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสเท่านั้นได้ด้วย
Amazon RDS สนับสนุน Transparent Data Encryption (TDE) สาหรับ SQL Server (SQL Server Enterprise Edition) และ
Oracle (ส่วนหนึ่งของตัวเลือก Oracle Advanced Security ที่มีอยู่ใน Oracle Enterprise Edition) คุณสมบัติ TDE จะเข้ารหัสข้อมูล
โดยอัตโนมัติก่อนที่จะเขียนลงในที่เก็บข้อมูลและจะถอดรหัสโดยอัตโนมัติเมื่ออ่านข้อมูลจากที่เก็บข้อมูล หากคุณต้องการให้เข้ารหัสข้ อมูล MySQL
ขณะ “จัดเก็บอยู่” ในฐานข้อมูล แอปพลิเคชันต้องจัดการกับการเข้ารหัสและการถอดรหัสของข้อมูล

โปรดทราบว่าการสนับสนุน SSL ภายใน Amazon RDS ใช้สาหรับการเข้ารหัสการเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันและอินสแตนซ์ฐานข้อมูล ไม่ควรใช้
รับรองความถูกต้องของอินสแตนซ์ฐานข้อมูล
แม้ว่า SSL จะมีประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย แต่การเข้ารหัสด้วย SSL เป็นการทางานที่ต้องมีการประมวลผลระดับสูง และจะทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ SSL ทางานร่วมกับ MySQL โปรดดูที่เอกสาร MySQL จาก ที่นี่
หากต้องการเรียนรู้ว่า SSL ทางานร่วมกับ SQL Server อย่างไร โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมใน คู่มือการใช้งาน RDS
การสารองข้อมูลและการทาสแนปชบอตฐานข้อThis
มูลอัตโนมัpaper
ติ
has been archived
Amazon RDS มีสองวิธีการที่แตกต่างกันในการสารองข้อมูลและการคืนค่าอินสแตนซ์ฐานข้อมูล : การสารองข้อมูลและการทาสแนปช็อตฐานข้อมูล
อัตโนมัติ (DB Snapshots)

For the latest technical content, refer to the AWS

คุณสมบัติการสารองข้อมูลอัตโนมัติของ Amazon RDS ซึ่งเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น จะกู้คืนข้อมูลตามจุดเวลาที่ต้องการสาหรับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล
Wh
itepapers
page:
Amazon RDS จะสารองฐานข้อมูลและล็อกการท
ารายการและจั
ดเก็บข้อมูล&
ทั้งคูGuides
่ไว้ตามระยะเวลาการเก็
บรักษาที่ผู้ใช้ระบุ ซึ่งทาให้คุณสามารถคืนค่าซึ่ง
เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นได้ทุกๆ วินาทีhttps://aws.amazon.com/whitepapers
ระหว่างช่วงเวลาการเก็บรักษาไปจนถึง 5 นาทีล่าสุด คุณสามารถกาหนดค่าช่วงเวลาการเก็บรักษาการสารองข้อมูล
อัตโนมัติได้สูงสุด 35 วัน
ระหว่างเวลาการสารองข้อมูล I/O ที่เก็บข้อมูลอาจหยุดทางานชั่วคราวระหว่างการสารองข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว การหยุดทางานชั่วคราวของ I/O จะเกิดขึ้น
เป็นเวลาไม่กี่นาที การหยุดทางานชั่วคราวของ I/O นี้สามารถหลีกเลี่ยงด้วยการใช้งานฐานข้อมูลแบบหลาย AZ เนื่องจากการสารองข้อมูลจะดาเนินการ
จากระบบสแตนด์บาย
DB Snapshots เป็นการสารองอินสแตนซ์ฐานข้อมูลโดยผู้ใช้ ฐานข้อมูลสารองทั้งหมดเหล่านี้จะมีการจัดเก็บไว้โดย Amazon RDS จนกว่าคุณจะลบ
ออก คุณสามารถคัดลอกสแนปช็อตฐานข้อมูลได้ทุกขนาดและย้ายไปมาระหว่างภูมิภาคสาธารณะของ AWS หรือคัดลอกสแนปช็อตเดียวกันไปยังหลาย

ภูมิภาคพร้อมกัน จากนั้น ก็สามารถสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูลใหม่จากสแนปช็อตฐานข้อมูลได้ทุกเมื่อที่คณ
ุ ต้องการ

การจาลองอินสแตนซเฐานข้อมูล
ทรัพยากรการประมวลผลบนระบบคลาวด์ของ Amazon ตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานระดับสูงในภูมิภาคต่างๆ ของโลก และแต่ละภูมิภาคจะมี
ตาแหน่งที่ตั้งเฉพาะหลายแห่งที่เรียกว่า Availability Zone Availability Zone แต่ละแห่งได้รับการออกแบบมาให้ตัดขาดจากความล้มเหลวที่เกิดกับ
Availability Zone อื่นๆ และสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายกับ Availability Zone อื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกันได้รวดเร็วขึ้นและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง
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เพื่อออกแบบให้ฐานข้อมูล Oracle, PostgreSQL หรือ MySQL มีความพร้อมใช้งานสูง คุณสามารถเรียกใช้อินสแตนซ์ฐานข้อมูล RDS ใน
Availability Zone ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เรียกว่า การใช้งานแบบหลาย AZ เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ Amazon จะเตรียมใช้งานและดูแลรักษาแบบจาลอง
ระบบสแตนด์บายในแบบซิงโครนัสสาหรับอินสแตนซ์ฐานข้อมูลใน Availability Zone ที่แตกต่างกัน อินสแตนซ์ฐานข้อมูลหลักจะได้รับการจาลอง
แบบพร้อมกันไปทั่ว Availability Zone ในลักษณะเป็นแบบจาลองระบบสแตนด์บาย ในกรณีทอี่ ินสแตนซ์ฐานข้อมูลหรือ Availability Zone
ทางานล้มเหลว Amazon RDS จะสลับการทางานเมื่อเกิดความล้มเหลวไปยังระบบสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ฐานข้อมูลสามารถกลับมาใช้งาน
ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ผู้ดูแลระบบไม่ต้องเข้าไปจัดการ
Amazon RDS จะมีตัวเลือกแบบจาลองการอ่านสาหรับลูกค้าที่ใช้ MySQL และต้องการเพิ่มขนาดจานวนเกินกว่าความจุที่จากัดไว้ของอินสแตนซ์

ฐานข้อมูลเดียว สาหรับปริมาณงานของฐานข้อมูลที่มีการอ่านจานวนมาก เมื่อคุณสร้างแบบจาลองการอ่าน การอัปเดตของอินสแตนซ์ฐานข้อมู ลต้นทางจะ
ถูกจาลองเป็นแบบจาลองการอ่านโดยใช้Synchronous Replication ในระบบของ MySQL คุณสามารถสร้างแบบจาลองการอ่านหลายตัวสาหรับ
อินแสตนซ์ฐานข้อมูลต้นทางที่กาหนดและกระจายปริมาณการอ่านข้อมูลของแอปพลิเคชันไปยังแบบจาลองการอ่านเหล่านั้น นอกเหนือจากความพร้อมใช้
งานในการเขียนฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและความคงทนของข้อมูลที่มีให้จากการใช้งาน Multi-AZ แบบจาลองการอ่านสามารถสร้างด้วยการใช้งานแบบ
หลาย AZ เพื่อประโยชน์ในการปรับขยายสาหรับการอ่านอีกด้วย
การแก้ไขความบกพร่องของซอฟตเแวรเอัตโนมัติ
Amazon RDS จะทาให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เพิ่มความสามารถในการใช้งานจะมีการอัปเดตด้วยโปรแกรมแพตซ์ล่าสุดอยู่เสมอ
โดยหากจาเป็น โปรแกรมแพตซ์จะมีการใช้ระหว่างช่วงเวลาการบารุงรักษาที่คุณสามารถควบคุมได้ คุณสามารถมองว่าช่วงเวลาการบารุงรักษาของ
Amazon RDS เป็นโอกาสในการควบคุมเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอินสแตนซ์ฐานข้อมูล (เช่น การปรับขนาดคลาสของอินสแตนซ์ฐานข้อมูล) และ
การแก้ไขความบกพร่องของซอฟต์แวร์ ในกรณีที่มีการร้องขอหรือมีความจาเป็น หากกรณี “การบารุงรักษา” มีกาหนดเวลาในสัปดาห์ที่กาหนด การ
ดาเนินการจะเริ่มต้นและสิ้นสุดในบางเวลาระหว่างช่วงการบารุงรักษาระยะเวลา 30 นาทีที่คุณระบุ
การบารุงรักษาที่กาหนดให้ Amazon RDS ต้องออฟไลน์อินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็นการประมวลผลการปรับขนาด (ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จะใช้เวลาตั้งแต่
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การเรียกใช้อินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็นการใช้งานแบบหลาย AZ ยังช่วยลดผลกระทบของการบารุงรักษาได้ด้วย เนื่องจาก Amazon RDS จะดาเนินการ
บารุงรักษาตามขั้นตอนต่อไปนี้: 1) บารุงรักษาระบบสแตนด์บาย 2) เลื่อนระดับระบบสแตนด์บายเป็นระบบหลัก และ 3) บารุงรักษาระบบหลักเดิม ซึ่งจะ
กลายเป็นระบบสแตนด์บายใหม่
เมื่อเรียกใช้ API การลบอินสแตนซ์ฐานข้อมูล (DeleteDBInstance) ของ Amazon RDS อินสแตนซ์ฐานข้อมูลจะถูกกาหนดให้ลบออก เมื่อ
อินสแตนซ์ไม่แสดงสถานะ ‘deleting’ อีกต่อไป แสดงว่าถูกลบออกไปแล้ว ในตอนนี้จะไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ได้อีก และทาให้ไม่สามารถคืนค่า
และไม่มีการแสดงโดยเครื่องมือใดๆ หรือ API เว้นแต่จะมีการขอให้คัดลอกสแนปช็อตล่าสุดไว้
การแจ้งข้อมูลเหตุการณเ
คุณสามารถรับการแจ้งข้อมูลเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นบนอินสแตนซ์ RDS เช่น การหยุดทางานของอินสแตนซ์ การเริ่มต้นการสารองข้อมูล มีการ
สลับการทางานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น การเปลี่ยนแปลงกลุ่มการรักษาความปลอดภัย หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเหลือน้อย บริการ Amazon RDS จัดกลุ่ม
เหตุการณ์เป็นประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถสมัครรับข้อมูลเพื่อให้ได้รับการแจ้งข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ในประเภทนั้นๆ คุณสามารถสมัครรั บข้อมูลประเภท
เหตุการณ์สาหรับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล สแนปช็อตฐานข้อมูล กลุ่มรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล หรือกลุ่มพารามิเตอร์ฐานข้อมูล เหตุการณ์ RDS จะมีการ
เผยแพร่ผ่าน AWS SNS และส่งให้กับคุณทางอีเมลหรือข้อความ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเหตุการณ์ที่มีการแจ้งข้อมูลของ RDS โปรดดูที่
คู่มือการใช้งาน RDS
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การรักษาความปลอดภัยของ Amazon Redshift
Amazon Redshift เป็นบริการคลังข้อมูล SQL ระดับเพตะไบต์ที่ทางานกับทรัพยากรการประมวลผลและที่เก็บข้อมูลของ AWS ที่มีการจัดการและ
มีประสิทธิภาพสูง บริการดังกล่าวไม่ได้แค่ออกแบบมาให้สามารถรองรับการปรับเพิ่ม-ลดได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังมีการปรับปรุงการสืบค้นข้อมูลให้มี
ความเร็วขึ้นมากแม้ในชุดข้อมูลที่มีขนาดมหาศาลก็ตาม Redshift จะใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลแบบคอลัมน์ การบีบอัดข้อมูล และแผนที่การ
แบ่งเขตเพื่อลดจานวน IO ที่จาเป็นต้องใช้ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน นอกจากนี้ ยังมีสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบ
ขนานขนาดใหญ่ (MPP) การทางานแบบขนานและการกระจายการดาเนินการ SQL เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด

เมื่อคุณสร้างคลังข้อมูล Redshift จะเตรียมใช้งานคลัสเตอร์แบบโหนดเดียวหรือหลายโหนดตามการระบุชนิดและจานวนโหนดที่จะใช้สร้างคลัสเตอร์
ชนิดของโหนดจะกาหนดขนาดของที่เก็บข้อมูล หน่วยความจา และ CPU ของแต่ละโหนด คลัสเตอร์แบบหลายโหนดแต่ละตัวจะมีโหนดตัวนาและ
โหนดประมวลผลสองโหนดหรือมากกว่า โหนดตัวนาจะจัดการเชื่อมต่อ แยกวิเคราะห์การสืบค้น สร้างแผนการทางาน และจัดการการดาเนินการสืบค้นใน
โหนดประมวลผล โหนดประมวลผลจะจัดเก็บข้อมูล ดาเนินการประมวลผล และเรียกใช้การสืบค้นตามที่กาหนดให้โดยโหนดตัวนา โหนดตัวนาของแต่
ละคลัสเตอร์สามารถเข้าถึงได้ผ่านตาแหน่งข้อมูลของ ODBC และ JDBC โดยใช้ไดรเวอร์ PostgreSQL มาตรฐาน โหนดการประมวลผลจะทางาน
บนเครือข่ายที่แยกต่างหากและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง
หลังจากที่เตรียมใช้งานคลัสเตอร์ คุณสามารถอัปโหลดชุดข้อมูลและดาเนินการสืบค้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือบน SQL ทั่วไปและ
แอปพลิเคชัน Business Intelligence
การเข้าถึงคลัสเตอรเ
โดยค่าเริ่มต้น คลัสเตอร์ที่คุณสร้างจะถูกปิดไว้สาหรับทุกคน Amazon Redshift ให้คุณสามารถกาหนดค่ากฎไฟร์วอลล์ (กลุ่มการรักษาความปลอดภัย)
เพื่อควบคุมเครือข่ายที่จะเข้าถึงคลัสเตอร์ของคลังข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียกใช้ Redshift ภายใน Amazon VPC เพื่อแยกคลัสเตอร์
คลังข้อมูลในเครือข่ายเสมือนของคุณเอง และเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศที่คุณมีอยู่โดยใช้ IPsec VPN ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
This paper has been archived
บัญชี AWS ที่สร้างคลัสเตอร์จะมีสิทธิ์เข้าถึงคลัสเตอร์เต็มรูปแบบ ภายในบัญชี AWS คุณจะสามารถใช้ AWS IAM เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้และจัดการ
สิทธิ์สาหรับบัญชีเหล่านั้นได้ คุณสามารถกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้ที่แตกต่างกันในการทางานของคลัสเตอร์เฉพาะทีจ่ าเป็นสาหรับงานของพวกเขาเมื่ อใช้ IAM

For the latest technical content, refer to the AWS
คุณต้องให้สิทธิ์ใน Redshift ที่ระดับฐานข้อมูลนอกเหนื
สิทธิ์การเข้
งที่ระดับทรัพยากร
เช่นเดียวกับฐานข้อมูลทั้งหมด ผู้ใช้ฐานข้อมูล
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epapers
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จะได้รับการกาหนดชื่อบัญชีผู้ใช้ที่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและมีการรับรองความถูกต้องเมื่อพวกเขาล็อกอินเข้าสู่ Amazon Redshift ใน
https://aws.amazon.com/whitepapers
Redshift คุณจะให้สิทธิ์กับผู้ใช้ฐานข้อมูลในแบบต่อคลัสเตอร์แทนแบบต่อตาราง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลในแถวของตารางที่สร้าง
ตามกิจกรรมของตนเองเท่านั้น และจะไม่เห็นแถวที่สร้างโดยผู้ใช้รายอื่น

ผู้ใช้ที่สร้างออบเจ็กต์ฐานข้อมูลจะเป็นเจ้าของออบเจ็กต์ฐานข้อมูลนั้น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว มีเฉพาะผู้ใช้ระดับสูงหรือเจ้าของออบเจ็กต์เท่านั้นที่สามารถสืบค้น
แก้ไข หรือให้สิทธิ์ในออบเจ็กต์ได้ สาหรับผู้ใช้ที่จะใช้ออบเจ็กต์ คุณจะต้องให้สิทธิ์ที่จาเป็นกับผู้ใช้หรือกลุ่มที่ผู้ใช้ดังกล่า วอยู่ และมีเพียงเจ้าของออบเจ็กต์
เท่านั้นที่สามารถแก้ไขหรือลบออบเจ็กต์
การสารองข้อมูล
Amazon Redshift จะกระจายข้อมูลไปยังโหนดการประมวลผลทั้งหมดในคลัสเตอร์ เมื่อคุณเรียกใช้คลัสเตอร์ที่มีโหนดการประมวลผลอย่างน้อยสอง

โหนด ข้อมูลในแต่ละโหนดจะได้รับการมิเรอร์บนดิสก์ในโหนดอื่นๆ เสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด การสูญหายของข้อมูล นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่
เขียนไปยังโหนดในคลัสเตอร์จะได้รับการสารองไปยัง Amazon S3 โดยใช้สแนปช็อตอย่างต่อเนื่อง Redshift จะจัดเก็บสแนปช็อตตามระยะเวลาที่ผู้ใช้
กาหนด ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสามสิบห้าวัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสแนปช็อตของตนเองได้ตลอดเวลา โดยสแนปช็อตเหล่านี้จะ
ปรับปรุงจากสแนปช็อตของระบบที่มีอยู่ทั้งหมดและถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าคุณจะลบออกอย่างชัดเจน
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Amazon Redshift จะตรวจสอบสถานะของคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่องและจาลองแบบข้อมูลใหม่จากไดรฟ์ที่ทางานล้มเหลวโดยอัตโนมัติและทาหน้าที่

แทนโหนด เมื่อจาเป็น ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการดาเนินการของคุณ แม้ว่าคุณอาจเห็นว่าประสิทธิภาพในการทางานลดลงเล็กน้อยระหว่าง
กระบวนการจาลองแบบใหม่ก็ตาม

คุณสามารถใช้สแนปช็อตระบบหรือของผู้ใช้เพื่อคืนค่าคลัสเตอร์โดยใช้ AWS Management Console หรือ Amazon Redshift APIs คลัสเตอร์
จะสามารถใช้งานได้ทันที่ข้อมูลเมตาของระบบได้รับการคืนค่า และคุณสามารถเริ่มการเรียกใช้การสืบค้นขณะที่ข้อมูลของผู้ใช้ถูกเก็บพักไว้ในแบบ
เบื้องหลังได้
การเข้ารหัสข้อมูล
เมื่อสร้างคลัสเตอร์ คุณสามารถเลือกเข้ารหัสคลัสเตอร์เพื่อให้มีการป้องกันข้อมูลที่เก็บไว้เพิ่มเติม เมื่อคุณใช้งานการเข้ารหัสในคลัสเตอร์ Amazon
Redshift จะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในตารางที่ผู้ใช้สร้างในรูปแบบที่มีการเข้ารหัสโดยใช้คีย์การเข้ารหัสบล็อก AES-256 ที่ใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อเร่งความเร็ว
ในการทางาน ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่เขียนไปยังดิสก์และข้อมูลสารองใดๆ
Amazon Redshift จะใช้สถาปัตยกรรมที่อ้างอิงคีย์แบบสี่เทียร์สาหรับการเข้ารหัส คีย์เหล่านี้ประกอบด้วยคีย์การเข้ารหัสข้อมูล คีย์ฐานข้อมูล
คีย์คลัสเตอร์ และคีย์หลัก:


คีย์การเข้ารหัสข้อมูลจะเข้ารหัสบล็อกข้อมูลในคลัสเตอร์ โดยแต่ละบล็อกข้อมูลจะได้รับการกาหนดคีย์ AES- 256 ทีส่ ร้างขึ้นแบบสุ่ม คีย์
เหล่านี้จะถูกเข้ารหัสโดยใช้คีย์ฐานข้อมูลสาหรับคลัสเตอร์



คีย์ฐานข้อมูลจะเข้ารหัสคีย์การเข้ารหัสข้อมูลในคลัสเตอร์ คีย์ฐานข้อมูลเป็นคีย์ AES- 256 ที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม ซึ่งจัดเก็บไว้บนดิสก์ในเครือข่ายที่
แยกต่างหากจากคลัสเตอร์ Amazon Redshift และเข้ารหัสด้วยคีย์หลัก Amazon Redshift จะส่งผ่านคีย์ฐานข้อมูลในช่องทางที่ปลอดภัย
และเก็บไว้ในหน่วยความจาของคลัสเตอร์



คีย์คลัสเตอร์จะเข้ารหัสคีย์ฐานข้อมูลสาหรับคลัสเตอร์ Amazon Redshift คุณสามารถใช้ AWS หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ฮาร์ดแวร์ (HSM) จัดเก็บคีย์คลัสเตอร์ HSM มีการควบคุมการสร้างและการจัดการคีย์โดยตรง และทาให้การจัดการคีย์แยกออกจาก
แอปพลิเคชันและฐานข้
มูลอย่างชัlatest
ดเจน
Forอthe
technical content, refer to the AWS
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คุณสามารถให้ Redshift หมุนเวียนคีย์การเข้ารหัสสาหรับคลัสเตอร์ที่เข้ารหัสได้ตลอดเวลา ในกระบวนการหมุนเวียน คีย์ต่างๆ จะได้รับการอัปเดตสาหรับ
การทาสแนปช็อตแบบด้วยตนเองและแบบอัตโนมัติของคลัสเตอร์ทั้งหมด
ดังนั้น การใช้งานการเข้ารหัสในคลัสเตอร์จะมีผลกระทบกับประสิทธิภาพการทางาน แม้ว่าจะมีการใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มความเร็วในการทางานก็ตาม
การเข้ารหัสยังใช้กับการสารองข้อมูลด้วย เมื่อคืนค่าจากสแนปช็อตที่เข้ารหัส จะมีการเข้ารหัสคลัสเตอร์ใหม่ เช่นกัน
คุณสามารถใช้การเข้ารหัสในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon S3 เพื่อเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลการโหลดตารางเมื่อคุณอัปโหลดไปยัง Amazon S3 ได้ เมื่อคุณ
โหลดข้อมูลจาก Amazon S3 คาสั่ง COPY จะถอดรหัสข้อมูลขณะโหลดตาราง
การบันทึกกิจกรรมเพื่อตรวจสอบฐานข้อมูล
Amazon Redshift จะบันทึกการทางานของ SQL ทั้งหมด รวมถึงความพยายามในการเชื่อมต่อ การสืบค้น และการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล คุณสามารถ
เข้าถึงไฟล์บันทึกเหล่านี้โดยใช้การสืบค้น SQL กับตารางของระบบหรือเลือกดาวน์โหลดไปยังบัคเก็ตที่ปลอดภัยของ Amazon S3 จากนั้น คุณสามารถ
ใช้ไฟล์บันทึกการตรวจสอบเหล่านี้เพื่อตรวจสอบคลัสเตอร์สาหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหา
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การแก้ไขความบกพร่องของซอฟตเแวรเอัตโนมัติ
Amazon Redshift จะจัดการกับงานทั้งหมดในการตั้งค่า การทางานและการปรับขนาดคลังข้อมูล รวมถึงการเตรียมใช้งานความจุ การตรวจสอบคลัสเตอร์
และการใช้โปรแกรมแพตซ์และอัปเกรดกับโปรแกรม Amazon Redshift โปรแกรมแพตซ์ใช้ในระหว่างช่วงเวลาการบารุงรักษาที่ระบุไว้เท่านั้น
การเชื่อมต่อด้วย SSL
เพื่อป้องกันข้อมูลในระหว่างการส่งภายใน AWS Cloud, Amazon Redshift จะใช้ SSL ที่ใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มความเร็วในการทางานเพื่อสื่อสาร
กับ Amazon S3 หรือ Amazon DynamoDB สาหรับ COPY, UNLOAD, การสารองข้อมูล และการคืนค่า คุณสามารถเข้ารหัสการเชื่อมต่อ
ระหว่างไคลเอ็นต์และคลัสเตอร์โดยการระบุ SSL ในกลุ่มพารามิเตอร์ที่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ หากต้องการให้ไคลเอ็นต์รับรองความถูกต้องกับเซิร์ฟเวอร์
Redshift คุณสามารถติดตั้งคีย์สาธารณะ (ไฟล์ .pem) สาหรับใบรับรอง SSL บนไคลเอ็นต์ และใช้คียด์ ังกล่าวเชื่อมต่อกับคลัสเตอร์
Amazon Redshift มีรูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ใหม่ขึ้นและเข้มงวดมากกว่าการใช้โปรโตคอล Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral
ECDHE อนุญาตให้ไคลเอ็นต์ SSL กาหนด Perfect Forward Secrecy ระหว่างไคลเอ็นต์และคลัสเตอร์ Redshift Perfect Forward
Secrecy จะใช้คีย์เซสชันที่เป็นคีย์ชั่วคราวและไม่มีการเก็บไว้ในที่ใดๆ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตถอดรหัสจากข้อมูลที่บันทึกไว้
แม้ว่าคีย์ลับระยะยาวจะถูกละเมิดความปลอดภัยก็ตาม หากคุณเชื่อมต่อจากเครื่องมือของไคลเอ็นต์ SQL ที่ใช้ ECDHE เข้ารหัสการสื่อสารระหว่าง
ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ คุณไม่จาเป็นต้องกาหนดค่าใดๆ ใน Amazon Redshift เพื่อเปิดใช้งาน ECDHE เพราะ Amazon Redshift จะใช้รายการ

การเข้ารหัสที่มีให้เพื่อเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon ElastiCache
Amazon ElastiCache เป็นเว็บเซอร์วิสที่ช่วยให้ตั้งค่า การจัดการ และปรับขนาดสภาพแวดล้อมการแคชในหน่วยความจาแบบกระจายในระบบ

คลาวด์ได้ง่ายๆ บริการดังกล่าวจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของเว็บแอปพลิเคชันโดยให้คุณสามารถเรียกดูข้อมูลจากระบบการแคชใน
หน่วยความจาที่มีการจัดการและรวดเร็ว แทนการเรียกดูข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูลบนดิสก์ที่ชา้ กว่า บริการดังกล่าวสามารถใช้ปรับปรุงเวลาแฝงและ
This paper has been archived
ปริมาณงานสาหรับการทางานของแอปพลิเคชันที่ต้องอ่านข้อมูลจานวนมาก (เช่น เครือข่ายทางสังคม การเล่นเกม การแชร์สื่อและพอร์ทัลถามตอบ) หรือ
การทางานที่ต้องมีการประมวลผลจานวนมาก (เช่น โปรแกรมแนะนาข้อมูล) การแคชจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้นโดยการจัดเก็บ
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บริการ Amazon ElastiCache จะทางานการจัดการที่ต้องใช้เวลานานโดยอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมการแคชในหน่วยความจา เช่น การจัดการ
https://aws.amazon.com/whitepapers
โปรแกรมแพตซ์ การตรวจสอบความล้มเหลว และการกู้คืน ซึ่งจะทางานร่วมกับ Amazon Web Services อืน่ ๆ (เช่น Amazon EC2, Amazon
CloudWatch และ Amazon SNS) เพื่อให้การแคชในหน่วยความจามีความปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง และได้รับการจัดการเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น
แอปพลิเคชันที่ทางานอยู่ใน Amazon EC2 สามารถเข้าถึงคลัสเตอร์ Amazon ElastiCache ในภูมิภาคเดียวกันได้อย่างปลอดภัยโดยที่ใช้เวลา
น้อยมาก
การใช้บริการ Amazon ElastiCache ให้คุณสามารถสร้างแคชคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นคอลเลกชันของโหนดแคชหนึ่งโหนดหรือมากกว่า และแต่ละโหนด
จะเรียกใช้อินสแตนซ์ของบริการ Memcached โหนดแคชเป็นกลุม่ RAM ขนาดคงที่บนเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัย โหนดแคชแต่ละตัวจะ
เรียกใช้อินสแตนซ์ของบริการ Memcached และมีชื่อและพอร์ต DNS ของตนเอง โหนดแคชที่ได้รับการสนับสนุนมีอยู่หลายชนิด และแต่ละชนิดจะมี
จานวนหน่วยความจาที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน คุณสามารถตั้งค่าแคชคลัสเตอร์ให้มีจานวนเฉพาะของโหนดแคชและกลุ่มพารามิเตอร์แคชที่ควบคุมคุณสมบัติ
ของโหนดแคชแต่ละตัวได้ โหนดแคชทั้งหมดภายในแคชคลัสเตอร์ออกแบบให้เป็นชนิดโหนดเดียวกันและมีค่าพารามิเตอร์และกลุ่มการรักษาความปลอดภัย
เดียวกันด้วย
Amazon ElastiCache ช่วยให้คุณควบคุมการเข้าถึงแคชคลัสเตอร์โดยใช้ Cache Security Groups Cache Security Group ทาหน้าที่

เหมือนกับไฟร์วอลล์ที่จะควบคุมการเข้าถึงแคชคลัสเตอร์บนเครือข่าย ตามค่าเริ่มต้น การเข้าถึงบนเครือข่าย
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ไปยังแคชคลัสเตอร์จะถูกปิด หากคุณต้องการให้แอปพลิเคชันเข้าถึงแคชคลัสเตอร์ได้ คุณต้องเปิดให้มีการเข้าถึงจากโฮสต์ในกลุ่มการรักษาความปลอดภัย
EC2 เฉพาะอย่างชัดเจน หลังจากกาหนดค่ากฎการเข้า จะมีการใช้กฎเดียวกันแคชคลัสเตอร์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับ Cache Security Group นั้น
การอนุญาตให้เข้าถึงแคชคลัสเตอร์บนเครือข่าย คุณต้องสร้าง Cache Security Group และใช้ Authorize Cache Security Group Ingress
API หรือคาสั่ง CLI เพื่ออนุญาตกลุ่มการรักษาความปลอดภัย EC2 ที่ต้องการ (ซึ่งทาให้มีการระบุอินสแตนซ์ EC2 ที่ได้รับอนุญาต) การควบคุมการ
เข้าถึงตามช่วง IP ในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้กับแคชคลัสเตอร์ ไคลเอ็นต์ทั้งหมดที่เข้าถึงแคชคลัสเตอร์ต้องอยู่ภายในเครือข่าย EC2 และได้รับอนุญาต
ผ่าน Cache Security Groups
ElastiCache สาหรับ Redis จะมีฟังก์ชันการสารองข้อมูลและการคืนค่าซึ่งคุณสามารถสร้างสแนปช็อตของคลัสเตอร์ Redis ทั้งหมดตามที่มีอยู่ใน

ช่วงเวลาที่ระบุ คุณสามารถกาหนดเวลาการทาสแนปช็อตแบบอัตโนมัติในแต่ละวัน หรือสามารถสร้างสแนปช็อตด้วยตนเองได้ตลอดเวลา สาหรับการทา
สแนปช็อตอัตโนมัติ คุณต้องระบุระยะเวลาการเก็บรักษา ส่วนสแนปช็อตที่ทาด้วยตนเองจะเก็บรักษาไว้จนกว่าคุณจะลบออก สแนปช็อตจะเก็บไว้ใน
Amazon S3 ที่มีความคงทนสูงและสามารถใช้สาหรับการเริ่มระบบใหม่ การสารองข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลถาวร

This paper has been archived
For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers
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บริการสาหรับแอปพลิเคชัน
Amazon Web Services จะมีบริการที่ได้รับการจัดการที่หลากหลายเพื่อใช้กับแอปพลิเคชัน ได้แก่ บริการต่างๆ ที่สามารถสตรีมแอปพลิเคชัน กาหนด

คิว แจ้งข้อมูลด้วยข้อความ ส่งอีเมล ค้นหา และแปลงรหัส

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon CloudSearch
Amazon CloudSearch เป็นบริการที่มีการจัดการในระบบคลาวด์ซึ่งทาให้ตั้งค่า จัดการ และปรับขนาดโซลูชันการค้นหาสาหรับเว็บไซต์ได้ง่าย
Amazon CloudSearch ให้คุณสามารถค้นหาคอลเลกชันข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น หน้าเว็บ ไฟล์เอกสาร ประกาศของฟอรั่ม หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณจึง

เพิ่มความสามารถในการค้นหาไปยังเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาหรือคอยกังวลเกี่ยวกับการเตรียมใช้งานฮาร์ดแวร์ การ
ตั้งค่า และการบารุงรักษา เมื่อปริมาณของข้อมูลและการรับส่งมีการเปลีย่ นแปลง Amazon CloudSearch จะปรับขนาดให้ตรงกับความต้องการของคุณ
โดยอัตโนมัติ
โดเมน Amazon CloudSearch จะปกปิดคอลเลกชันข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา อินสแตนซ์การค้นหาทีป่ ระมวลผลคาขอการค้นหา และการกาหนดค่า
ที่ควบคุมวิธีการค้นหาและการจัดทาดัชนีข้อมูล คุณสามารถสร้างโดเมนการค้นหาที่แยกต่างหากสาหรับแต่ละคอลเลกชันข้อมูลที่คุณต้องการให้ ค้นหาได้
สาหรับแต่ละโดเมน คุณสามารถกาหนดค่าตัวเลือกการจัดทาดัชนีที่อธิบายฟิลด์ที่คุณต้องการรวมไว้ในดัชนีและวิธีการที่คุณต้องการใช้งาน ตัวเลือกข้อความ
ที่กาหนดคาที่ไม่สาคัญเฉพาะโดเมน รากศัพท์ และคาพ้อง นิพจน์แสดงลาดับที่สามารถใช้กาหนดวิธีจัดลาดับผลการค้นหา และนโยบายการเข้าถึง ที่ควบคุม
การเข้าถึงเอกสารและตาแหน่งข้อมูลการค้นหาของโดเมน
การเข้าถึงตาแหน่งข้อมูลของโดเมนการค้นหาจะถูกจากัดด้วยที่อยู่ IP เพื่อให้มีเฉพาะโฮสต์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถส่งเอกสารและคาขอการค้นหา
การอนุญาตที่อยู่ IP จะใช้เพื่อควบคุมการเข้าถึงเอกสารและตาแหน่งข้อมูลการค้นหาเท่านั้น คาขอการกาหนดค่าของ Amazon CloudSearch ทั้งหมด
ต้องได้รับการรับรองโดยใช้การรับรองความถูกต้อง AWS ที่เป็นมาตรฐาน

This paper has been archived

Amazon CloudSearch มีตาแหน่งข้อมูลที่แยกต่างหากสาหรับการเข้าถึงการกาหนดค่า การค้นหา และบริการเอกสาร:


บริการสาหรับการก
าหนดค่
าเข้าถึlatest
งได้ผ่านตาแหน่
งข้อมูลทั่วไป: cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com
For
the
technical
content, refer to the AWS



ตาแหน่งข้อมูลของบริการสาหรับเอกสารใช้
งเอกสารไปยังโดเมนส
บการจัดทาดัpage:
ชนีและเข้าถึงได้ผ่านตาแหน่งเฉพาะโดเมน:
Whเพื่อitส่epapers
& าหรั
Guides
http://doc-domainname-domainid.us-east-1.cloudsearch.amazonaws.com



https://aws.amazon.com/whitepapers

ตาแหน่งข้อมูลการค้นหาใช้เพื่อส่งคาขอการค้นหาไปยังโดเมนและเข้าถึงได้ผ่านตาแหน่งข้อมูลเฉพาะโดเมน:
http://search-domainname-domainid.us-east-1.cloudsearch.amazonaws.com

โปรดทราบว่าหากคุณไม่มีที่อยู่ IP แบบสแตติก คุณจะต้องอนุญาตคอมพิวเตอร์ใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ IP หากที่อยู่ IP ได้รับการกาหนดแบบ
ไดนามิก เป็นไปได้ว่าคุณกาลังแชร์ที่อยู่ดังกล่าวกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่าย ซึ่งหมายความว่า เมื่อคุณอนุญาตที่อยู่ IP คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ที่
อยู่ IP นั้นก็จะสามารถเข้าถึงตาแหน่งข้อมูลของบริการเอกสารในโดเมนการค้นหาได้ด้วย
Amazon CloudSearch กาหนดให้ทุกขอที่ส่งไปยัง API การควบคุมต้องได้รับการรับรองความถูกต้อง เพื่อให้มีเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองเท่านั้นที่
สามารถเข้าถึงและจัดการโดเมน CloudSearch ได้ เช่นเดียวกับบริการทั้งหมดของ AWS คาขอ API มีการรับรองด้วยลายเซ็น HMAC-SHA1 หรือ
HMAC-SHA256 ที่คานวณจากคาขอและคีย์การเข้าถึงลับ AWS ของผู้ใช้ นอกจากนี้ API การควบคุมของ Amazon CloudSearch สามารถเข้าถึง
ได้ผ่านตาแหน่งข้อมูลที่เข้ารหัสด้วย SSL คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงฟังก์ชันการจัดการของ Amazon CloudSearch ด้วยการสร้างผู้ใช้ในบัญชี
AWS โดยใช้ AWS IAM และควบคุมการทางานของ CloudSearch ที่ผู้ใช้เหล่านี้มีสิทธิ์ดาเนินการได้
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การรักษาความปลอดภัยของ Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
Amazon SQS เป็นบริการกาหนดคิวข้อความที่สามารถปรับขยายได้และมีความน่าเชื่อถือสูง สาหรับใช้ในการสื่อสารด้วยข้อความแบบอะซิงโครนัส
ระหว่างคอมโพเนนต์แบบกระจายของแอปพลิเคชัน คอมโพเนนต์ดังกล่าวสามารถเป็นคอมพิวเตอร์หรือ Amazon EC2 Instance หรือทั้งสองอย่าง
รวมกัน Amazon SQS ให้คุณสามารถส่งข้อความจานวนมากจากคอมโพเนนต์ต่างๆ ไปยังคิวของ Amazon SQS ได้ตลอดเวลา คุณสามารถเรียกดู
ข้อความจากคอมโพเนนต์เดียวกันหรือต่างกันได้ในทันทีหรือในภายหลัง (ภายใน 4 วัน) ข้อความมีความคงทนสูง โดยแต่ละข้อความจะเก็บรักษาไว้ในคิวที่
มีความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานสูง กระบวนการต่างๆ สามารถอ่าน/เขียนจาก/ไปยังคิว Amazon SQS ได้พร้อมกันโดยไม่รบกวนการทางานกัน
Amazon SQS ให้สิทธิ์การเข้าถึงกับบัญชี AWS หรือผู้ใช้ที่สร้างด้วย AWS IAM หลังจากผ่านการรับรองความถูกต้อง บัญชี AWS จะมีสิทธิ์เข้าถึง
การทางานของผู้ใช้ทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ AWS IAM จะมีสิทธิ์เข้าถึงการทางานและคิวที่พวกเขาได้รับการให้สิทธิ์ผ่านนโยบาย
เท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น การเข้าถึงแต่ละคิวจะมีการจากัดเฉพาะบัญชี AWS ที่สร้างคิวนั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงคิวได้โดยใช้นโยบาย
ที่ SQS สร้างหรือนโยบายที่คุณเขียน
Amazon SQS สามารถเข้าถึงได้ผ่านตาแหน่งข้อมูลที่มีการเข้ารหัสด้วย SSL ตาแหน่งข้อมูลที่เข้ารหัสสามารถเข้าถึงได้ทั้งจากอินเทอร์เน็ตและภายใน
Amazon EC2 ข้อมูลที่เก็บไว้ภายใน Amazon SQS จะไม่มีการเข้ารหัสโดย AWS แต่ผู้ใช้สามารถเข้ารหัสข้อมูลก่อนที่จะอัปโหลดไปยัง
Amazon SQS ได้หากว่าแอปพลิเคชันที่ใช้คิวนั้นมีวิธีการถอดรหัสข้อความเมื่อเรียกดู การเข้ารหัสข้อความก่อนที่จะส่งไปยัง Amazon SQS จะช่วย
ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง AWS เข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่สาคัญ

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) เป็นเว็บเซอร์วิสที่ช่วยให้ตั้งค่า ใช้งาน และส่งการแจ้งข้อมูลจากระบบคลาวด์ได้

ง่ายๆ มีความสามารถที่จะรองรับการปรับขยายได้ดี มีความยืดหยุ่น และคุ้มค่าสาหรับนักพัฒนาที่จะใช้เผยแพร่ข้อความจากแอปพลิเคชันและจั ดส่งไป
ยังสมาชิกหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้ทันที This paper has been archived
Amazon SNS มีอินเทอร์เฟซของเว็บเซอร์วิสที่ใช้งานง่ายสาหรับการสร้างหัวข้อที่ลูกค้าต้องการแจ้งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชัน (หรือบุคคล) บอกรับ
ไคลเอ็นต์เข้าเป็นสมาชิกในหัวข้อเหล่านี้ เผยแพร่ข้อความ และจัดส่งข้อความเหล่านี้ ผ่านโปรโตคอลที่เลือกของไคลเอ็นต์ (เช่น HTTP/HTTPS, อีเมล
ฯลฯ) Amazon SNS จะส่งการแจ้งข้อมูลไปยังไคลเอ็นต์โดยใช้ กลไก “push” ซึ่งไม่จาเป็นต้องตรวจสอบเป็นระยะๆ หรือ “poll” สาหรับข้อมูลใหม่
และรายการอัปเดตต่างๆ Amazon SNS สามารถใช้สร้างเวิร์กโฟลว์ตามเหตุการณ์และแอปพลิเคชันการส่งข้อความที่มีความน่าเชื่อถือสูง โดยไม่ต้องมี
การจัดการแอปพลิเคชันและมิดเดิลแวร์ที่ซับซ้อน การใช้งานที่เป็นไปได้สาหรับ Amazon SNS ได้แก่ แอปพลิเคชันการตรวจสอบ ระบบเวิร์กโฟลว์
การอัปเดตข้อมูลที่ต้องทันกับเวลา แอปพลิเคชันบนมือถือ และอืน่ ๆ อีกมากมาย Amazon SNS มีกลไกควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้หัวข้อและข้อความต่างๆ

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

ปลอดภัยจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต เจ้าของหัวข้อสามารถกาหนดนโยบายเพื่อจากัดผู้ที่สามารถเผยแพร่หรือเป็นสมาชิกของหัวข้อได้ นอกจากนี้
เจ้าของหัวข้อยังสามารถเข้ารหัสการส่งโดยการระบุว่ากลไกในการจัดส่งต้องเป็น HTTPS ได้เช่นกัน

Amazon SNS ให้สิทธิ์การเข้าถึงกับบัญชี AWS หรือผู้ใช้ที่สร้างด้วย AWS IAM หลังจากผ่านการรับรองความถูกต้อง บัญชี AWS จะมีสิทธิ์เข้าถึง
การทางานของผู้ใช้ทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ AWS IAM จะมีสิทธิ์เข้าถึงการทางานและหัวข้อที่พวกเขาได้รับการให้สิทธิ์ผ่านนโยบาย
เท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น การเข้าถึงแต่ละหัวข้อจะมีการจากัดเฉพาะบัญชี AWS ที่สร้างหัวข้อนั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึง SNS ได้
โดยใช้นโยบายที่ SNS สร้างหรือนโยบายที่คุณเขียน
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การรักษาความปลอดภัยของ Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)
Amazon Simple Workflow Service (SWF) ทาให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่จะประสานการทางานกับคอมโพเนนต์แบบกระจายได้ง่ายๆ
เมื่อใช้ Amazon SWF คุณสามารถสร้างขั้นตอนการประมวลผลต่างๆ ในแอปพลิเคชันในลักษณะเป็น “งาน” ที่จะควบคุมการทางานในแอปพลิเคชัน
แบบกระจาย และ Amazon SWF จะประสานงานเหล่านี้เข้าด้วยกันในแบบที่เชื่อถือได้และสามารถรองรับการขยายระบบ Amazon SWF จัดการกับ

การขึ้นต่อกันของการทางาน การจัดกาหนดการ และการทางานพร้อมกันตามลอจิกที่นักพัฒนาใช้กับแอปพลิเคชัน บริการดังกล่าวจะจัดเก็บงาน ส่ งไปยัง
คอมโพเนนต์ของแอปพลิเคชัน ติดตามความคืบหน้า และดูแลรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

Amazon SWF มีการเรียกใช้ API ที่แบบเรียบง่าย ซึ่งสามารถทางานจากโค้ดที่เขียนด้วยภาษาใดก็ได้และทางานบน EC2 Instance หรือบนเครื่องที่
ตั้งอยู่ตาแหน่งใดๆ ในโลกที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Amazon SWF ทาหน้าที่เป็นฮับประสานงานที่โฮสต์แอปพลิเคชันใช้ในการติดต่อ คุณสามารถ
สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ต้องการด้วยงานที่สัมพันธ์กันและลอจิกตามเงื่อนไขที่คุณต้องใช้และจัดเก็บไว้ด้วย Amazon SWF
Amazon SWF ให้สิทธิ์การเข้าถึงกับบัญชี AWS หรือผู้ใช้ที่สร้างด้วย AWS IAM ผู้ดาเนินการทั้งหมดที่เข้าร่วมในการทางานของเวิร์กโฟลว์ซึ่ง
ได้แก่ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ ผู้ดาเนินกิจกรรม ผู้ดูแลเวิร์กโฟลว์—ต้องเป็นผู้ใช้ IAM ที่อยู่ในบัญชี AWS และเป็นเจ้าของทรัพยากรของ Amazon SWF
คุณสามารถให้สิทธิ์เข้าถึงเวิร์กโฟลว์ Amazon SWF กับผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับบัญชี AWS อื่นได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ AWS IAM จะมีสิทธิ์เข้าถึง

เวิร์กโฟลว์และทรัพยากรที่พวกเขาได้รับการให้สิทธิ์ผ่านนโยบายเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
Amazon Simple Email Service (SES) เป็นบริการส่งอีเมลขาออกอย่างเดียวที่มีอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และรองรับการปรับขยายของ
Amazon Amazon SES ช่วยคุณเพิ่มความสามารถในการส่งอีเมลและคอยติดตามสถานะการจัดส่งอีเมลให้กับคุณ Amazon SES ผนวกรวมการ
ทางานเข้ากับบริการอืน่ ๆ ของ AWS ซึ่งทาให้การส่งอีเมลจากแอปพลิเคชันที่โฮสต์อยู่บนบริการต่างๆ เช่น Amazon EC2 เป็นเรื่องง่าย
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แต่น่าเสียดายที่การใช้ระบบอีเมลอืน่ ๆ อาจทาให้ผู้ส่งสแปมสามารถปลอมแปลงส่วนหัวของอีเมล และเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลต้นทางเพื่อทาให้ดูเหมือนว่าเป็น
อีเมลที่มีต้นทางมาจากแหล่งที่มาอื่นได้ เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ Amazon SES จึงกาหนดให้ผู้ใช้ต้องยืนยันที่อยู่อีเมลหรือโดเมนของตนเพื่อรับรองว่า
พวกเขาเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมลหรือโดเมนนั้นจริงๆ และป้องกันไม่ให้มีการใช้งานของบุคคลอื่น ในการยืนยันโดเมน Amazon SES กาหนดให้ผู้ส่งเผยแพร่
For the latest technical content, refer to the AWS
เรกคอร์ด DNS ที่ Amazon SES จัดหาให้เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมโดเมน Amazon SES จะทบทวนสถานะการยืนยันความถูกต้องของโดเมน
Wh
itepapers
เป็นระยะ และเพิกถอนการยืนยันความถูกต้องหากไม่
สามารถใช้
ได้อีกต่อไป & Guides page:

https://aws.amazon.com/whitepapers

Amazon SES ใช้ขั้นตอนเชิงรุกเพื่อป้องกันการส่งเนื้อหาที่น่าสงสัย เพื่อให้ ISP ได้รับอีเมลที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่าเสมอจากโดเมนของเราและมองว่า
Amazon SES เป็นต้นทางอีเมลที่เชื่อถือได้ คุณสมบัติบางอย่างที่เพิ่มความสามารถในการจัดส่งและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ส่งทั้งหมดของเรา ได้แก่ :
•

Amazon SES ใช้เทคโนโลยีการกรองเนื้อหาเพื่อช่วยตรวจจับและบล็อกข้อความที่มีไวรัสหรือมัลแวร์ก่อนที่จะมีการส่งออกไป

•

Amazon SES มีระบบแจ้งข้อร้องเรียน/แสดงความคิดเห็นให้กับ ISP รายหลัก ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/แสดงความคิดเห็นจะแสดงว่ามีอีเมล
ใดบ้างที่ผู้รับทาเครื่องหมายเป็นสแปม Amazon SES ให้คุณสามารถเข้าถึงตัววัดผลการจัดส่งเหล่านี้เพื่อช่วยแนะนากลวิธีการส่งให้กับคุณ

•

Amazon SES ใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อประเมินคุณภาพในการส่งของผู้ใช้แต่ละราย ระบบกลไกเหล่านี้ช่วยค้นหาและปิดโอกาสที่จะใช้
Amazon SES เพื่อส่งอีเมลที่ไม่ได้ร้องขอ และตรวจหารูปแบบการส่งอื่นๆ ที่จะส่งผลเสียกับชือ่ เสียงทีม่ ีต่อ ISP ของ Amazon SES

ผู้ให้บริการกล่องจดหมาย และบริการป้องกันสแปม
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Amazon SES รองรับระบบกลไกการรับรองความถูกต้อง เช่น Sender Policy Framework (SPF) และ DomainKeys Identified
Mail (DKIM) เมื่อรับรองความถูกต้องของอีเมล คุณต้องแสดงหลักฐานยืนยันกับ ISP ว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมน Amazon SES ทาให้คุณ
รับรองความถูกต้องของอีเมลได้ง่ายๆ หากคุณกาหนดค่าให้บัญชีใช้ Easy DKIM, Amazon SES จะรับรองอีเมลในนามของคุณกับ DKIM

เพื่อที่คุณสามารถให้ความสาคัญกับกลวิธีการส่งอีเมลในด้านอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถการจัดส่งในระดับสูงสุด เราขอแนะนาให้คุ ณ
รับรองความถูกต้องของอีเมล

คุณสามารถใช้ข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนและแสดงว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะติดต่อกับ Amazon SES หรือไม่ เช่นเดียวกับ
บริการ AWS อื่นๆ สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลประจาตัวที่จะใช้ โปรดดูที่ การใช้ข้อมูลประจาตัวกับ Amazon SES Amazon SES ยังผสานเข้ากับ
AWS IAM เพื่อให้คุณสามารถระบุว่าการดาเนินการใดบ้างของ Amazon SES API ที่ผู้ใช้สามารถทาได้
หากคุณเลือกสื่อสารกับ Amazon SES ผ่านอินเทอร์เฟซ SMTP คุณต้องเข้ารหัสการเชื่อมต่อโดยใช้ TLS Amazon SES รองรับกลไกสองแบบ
สาหรับการเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสด้วย TLS คือ STARTTLS และ TLS Wrapper หากคุณเลือกสือ่ สารกับ Amazon SES ผ่าน HTTP การ
สื่อสารทั้งหมดจะได้รับการป้องกันด้วย TLS ผ่านตาแหน่งข้อมูล HTTPS ของ Amazon SES เมื่อส่งอีเมลไปยังปลายทางลาดับสุดท้าย Amazon
SES จะเข้ารหัสเนื้อหาของอีเมลด้วย Opportunistic TLS หากระบบอีเมลของผู้รับสนับสนุน

การรักษาความปลอดภัยบริการของ Amazon Elastic Transcoder
บริการ Amazon Elastic Transcoder ลดความซับซ้อนและกาหนดให้กระบวนการที่มีความซับซ้อนในการแปลงไฟล์สื่อจากรูปแบบ ขนาด หรือ
คุณภาพหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบ ขนาด คุณภาพในแบบอัตโนมัติ บริการ Elastic Transcoder จะแปลงไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงที่มีความละเอียดมาตรฐาน
(SD) หรือความละเอียดสูง (HD) ด้วยการอ่านข้อมูลอินพุตจากบัคเก็ต Amazon S3 แปลงรหัสและเขียนไฟล์ที่เป็นผลลัพธ์ไปยังบัคเก็ตอื่นของ
Amazon S3 คุณสามารถใช้บัคเก็ตเดียวกันสาหรับข้อมูลอินพุตและเอาต์พุต และบัคเก็ตต่างๆ สามารถอยู่ในทุกภูมิภาคของ AWS Elastic
Transcoder ยอมรับไฟล์อินพุตหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสาหรับเว็บ ผู้ใช้ หรือรูปแบบสาหรับมืออาชีพ ชนิดของไฟล์เอาต์พุต ได้แก่
This
paper
has
been
archived
MP3, MP4, OGG, TS, WebM, HLS
ที่ใช้ MPEG-2
TS และ
Smooth
Streaming
ที่ใช้ชนิดคอนเทนเนอร์ fmp4 การจัดเก็บวิดีโอ H.264
หรือ VP8 และไฟล์เสียง AAC, MP3 หรือ Vorbis
คุณสามารถเริ่มจากไฟล์อินFor
พุตอย่างน้
อยหนึlatest
่งไฟล์ และสร้technical
างงานการแปลงรหัสcontent,
ในชนิดของเวิร์กโฟลว์
ที่เรียกว่tา o
ไปป์the
ไลน์การแปลงรหั
the
refer
AWSส สาหรับแต่ละไฟล์
เมื่อคุณสร้างไปป์ไลน์ คุณต้องระบุบัคเก็ตข้อมูลอินพุตและเอาต์พุต รวมทั้งบทบาท IAM ด้วย แต่ละงานต้องอ้างอิงเทมเพลตการแปลงสื่อที่เรียกว่า ค่าการ
Whitepapers & Guides page:
แปลงรหัสที่ตั้งไว้ และทาให้มีการสร้างไฟล์เอาต์พุตอย่างน้อยหนึ่งไฟล์ ค่าที่ตั้งไว้จะบอก Elastic Transcoder ว่าการตั้งค่าใดที่ต้องใช้เมื่อประมวลผล
ไฟล์อินพุตเฉพาะ คุณสามารถระบุการตัhttps://aws.amazon.com/whitepapers
้งค่าจานวนมากได้เมื่อคุณสร้างค่าที่ตั้งไว้ ซึ่งรวมถึงอัตราตัวอย่าง อัตราบิต ความละเอียด (ความสูงและความกว้างของ
เอาต์พุต) จานวนการอ้างอิงและคีย์เฟรม อัตราบิตของวิดีโอ ตัวเลือกบางอย่างสาหรับการสร้างภาพขนาดย่อ ฯลฯ
วิธีการที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นงานตามลาดับที่มีการส่ง แต่วิธีการดังกล่าวไม่สามารถรับประกันอย่างแน่นอนได้ และงานต่างๆ มักจะไม่ สิ้นสุดตามลาดับ
เนื่องจากการทางานเป็นแบบขนานและมีความซับซ้อนแตกต่างกัน คุณสามารถหยุดชั่วคราวและเริ่มต้นไปป์ไลน์ใหม่ได้ หากจาเป็น
Elastic Transcoder รองรับการใช้การแจ้งข้อมูลของ SNS เมื่อแต่ละงานเริ่มต้นและสิ้นสุดลง และเมือ่ จาเป็นต้องบอกคุณว่าตรวจพบข้อผิดพลาดหรือ
คาเตือน พารามิเตอร์การแจ้งข้อมูลของ SNS เชื่อมโยงกับแต่ละไปป์ไลน์ และยังสามารถใช้ฟังก์ชัน List Jobs By Status เพื่อค้นหางานทั้งหมดที่มี
สถานะตามที่กาหนด (เช่น “Completed”) หรือฟังก์ชัน Read Job เพื่อเรียกดูข้อมูลแบบละเอียดของงานที่เจาะจง
Elastic Transcoder ผนวกรวมเข้ากับ AWS Identity and Access Management (IAM) เช่นเดียวกับบริการอื่นๆ ทั้งหมดของ AWS คุณจึง
สามารถควบคุมการเข้าถึงบริการและทรัพยากรอื่นๆ ของ AWS ที่ Elastic Transcoder ต้องการ รวมถึงบัคเก็ต Amazon S3 และหัวข้อต่างๆ ของ
Amazon SNS ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ IAM ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Elastic Transcoder หรือทรัพยากรที่บริการใช้งาน หากคุณต้องการให้ผู้ใช้ IAM สามารถ
ทางานร่วมกับ Elastic Transcoder ได้ คุณให้สิทธิ์กับพวกเขาอย่างชัดเจน
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Amazon Elastic Transcoder กาหนดให้ทุกคาขอที่ส่งไปยัง API การควบคุมต้องได้รับการรับรองความถูกต้อง เพื่อให้มีเฉพาะกระบวนการหรือ
ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองตัวตนเท่านั้นที่สามารถสร้าง แก้ไข หรือลบไปป์ไลน์และค่าที่ตั้งไว้ของ Amazon Transcoder ของตนได้ คาขอมีการรับรองด้วย
ลายเซ็น HMAC-SHA256 ที่คานวณจากคาขอและคีย์ที่ได้มาจากคีย์การเข้าถึงลับของผู้ใช้ นอกจากนี้ Amazon Elastic Transcoder API
สามารถเข้าถึงได้ผ่านตาแหน่งข้อมูลที่เข้ารหัสด้วย SSL เท่านั้น

ความคงทนของ Amazon S3 มาจากการที่ไฟล์สื่อได้รับการจัดเก็บเป็นสาเนาสารองบนหลายอุปกรณ์ในสถานที่ตั้งต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคของ Amazon S3
เพื่อเพิ่มระดับการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลบไฟล์สื่อโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถใช้คุณสมบัติการกาหนดเวอร์ชันใน Amazon S3 เพื่อเก็บรักษา เรียกดู และคืนค่าทุก
เวอร์ชันของออบเจ็กต์ทั้งหมดที่เก็บไว้ในบัคเก็ต Amazon S3 คุณสามารถป้องกันเวอร์ชันเพิ่มได้โดยใช้คุณสมบัติ MFA Delete จากการกาหนดเวอร์ชัน
ของ Amazon S3 เมื่อมีการใช้งานกับบัคเก็ต Amazon S3 แต่ละคาขอสาหรับการลบเวอร์ชันต้องมีรหัสหกหลักและหมายเลขซีเรียลจากอุปกรณ์การ
รับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon AppStream
บริการ Amazon AppStream มีเฟรมเวิร์กสาหรับเรียกใช้แอปพลิเคชันการสตรีม ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะที่ต้องการไคลเอ็นต์รุ่นเล็กสาหรับทางาน
บนอุปกรณ์มือถือ คุณจึงสามารถจัดเก็บและเรียกใช้แอปพลิเคชันบน GPU ที่ประมวลผลแบบขนานและมีประสิทธิภาพสูงในระบบคลาวด์ แล้วสตรีม
ข้อมูลอินพุตและเอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ก่อนซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนให้ทางานกับ Amazon
AppStream หรือแอปพลิเคชันใหม่ที่คุณออกแบบมาเป็นพิเศษสาหรับใช้ทางานกับบริการนี้
Amazon AppStream SDK ลดขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชันการสตรีมแบบอินเทอร์แอคทีฟและแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ให้น้อย SDK มี API

ที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของลูกค้าเข้ากับแอปพลิเคชันโดยตรง เก็บบันทึกข้อมูลและเข้ารหัสเสียงและภาพ สตรีมเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตแทบจะเป็นแบบ
เรียลไทม์ ถอดรหัสเนื้อหาบนอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ และส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนไปยังแอปพลิเคชัน เพราะแอปพลิเคชันประมวลผลในระบบคลาวด์ จึง สามารถ
รองรับการปรับขยายเพื่อจัดการกับโหลดการประมวลผลจานวนมหาศาลได้

This paper has been archived

Amazon AppStream ใช้แอปพลิเคชันการสตรีมบน Amazon EC2 เมื่อคุณเพิ่มแอปพลิเคชันการสตรีมผ่าน AWS Management Console
บริการดังกล่าวจะสร้าง AMI ที่ต้องใช้ในการโฮสต์แอปพลิเคชัน และทาให้แอปพลิเคชันสามารถใช้งานกับไคลเอ็นต์การสตรีมได้ บริการจะปรับขยาย
แอปพลิเคชันตามที่จาเป็น ภายในขีดจากัดความจุที่คุณกาหนดเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ ไคลเอ็นต์ที่ใช้ Amazon AppStream SDK

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
ส่วนใหญ่แล้ว คุณต้องการทาให้แน่ใจว่https://aws.amazon.com/whitepapers
าผู้ใช้ที่เรียกใช้ไคลเอ็นต์ได้รับอนุญาตให้ใช้แอปพลิเคชันก่อนที่จะมีการให้ ID เซสชัน เราขอแนะนาให้คุณใช้บริการ
จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่สตรีมโดยอัตโนมัติ

สาหรับการให้สิทธิ์บางรูปแบบ ซึ่งจะรับรองตัวตนของไคลเอ็นต์และอนุญาตให้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ ในกรณีนี้ บริการสาหรับการให้สิทธิ์ยัง
จะเรียกใช้ Amazon AppStream REST API เพื่อสร้างเซสชันการสตรีมใหม่ให้กับไคลเอ็นต์ด้วย โดยหลังจากบริการสาหรับการให้สิทธิ์สร้างเซสชัน
ใหม่ จะมีการส่งคืนตัวระบุเซสชันไปให้กับไคลเอ็นต์ที่ได้รับอนุญาตเป็นแบบ URL ที่มีการให้สิทธิ์แบบใช้ครั้งเดียว จากนั้น ไคลเอ็นต์สามารถใช้ URL
ที่มีการให้สิทธิ์เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน บริการสาหรับการให้สิทธิ์สามารถโฮสต์อยู่บน Amazon EC2 Instance หรือบน AWS Elastic

Beanstalk
Amazon AppStream ใช้เทมเพลต AWS CloudFormation กาหนดให้กระบวนการใช้อินสแตนซ์ GPU EC2 ที่มีไลบรารี AppStream
Windows Application และ Windows Client SDK ที่ติดตั้งอยู่ทางานโดยอัตโนมัติ กาหนดค่าสาหรับการเข้าถึง SSH, RDC หรือ VPN และ
ให้มีการกาหนดที่อยู่ IP แบบยืดหยุ่น ในการใช้เทมเพลตนี้เพื่อใช้เซิร์ฟเวอร์การสตรีมแบบสแตนด์อโลน สิง่ ที่คุณต้องทาก็แค่ อัปโหลดแอปพลิเคชันไปยัง
เซิร์ฟเวอร์และเรียกใช้คาสั่งเพื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถใช้เครื่องมือของ Amazon AppStream Service Simulator เพื่อทดสอบแอปพลิเคชันใน

โหมดสแตนด์อโลนก่อนที่จะนามาใช้งานในระบบทางานจริง

Amazon AppStream ยังใช้โปรโตคอล STX เพื่อจัดการกับการสตรีมแอปพลิเคชันจาก AWS ไปยังอุปกรณ์เฉพาะที่ โปรโตคอล STX ของ
Amazon AppStream เป็นโปรโตคอลที่มีกรรมสิทธิ์ที่ใช้สตรีมวิดีโอของแอปพลิเคชันคุณภาพสูง
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บนเครือข่ายที่มีลักษณะแตกต่างกัน พร้อมกับตรวจสอบลักษณะของเครือข่าย และปรับสตรีมวิดีโอโดยอัตโนมัติเพื่อให้ล่าช้าน้อยลงและความละเอียดสูง
สาหรับลูกค้า การซิงค์เสียงและภาพและเก็บบันทึกข้อมูลอินพุตจากลูกค้าเพื่อส่งกลับไปยังแอปพลิเคชันทีก่ าลังทางานใน AWS จะเสียเวลาน้อยลง

บริการสาหรับการวิเคราะหเ
Amazon Web Services มีบริการวิเคราะห์บนระบบคลาวด์เพื่อช่วยคุณประมวลผลและวิเคราะห์ปริมาณข้อมูล ไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น
คลัสเตอร์ Hadoop ที่มีการจัดการ การสตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์ การจัดทาคลังข้อมูลระดับเพตะไบต์ หรือกระบวนการปฏิบัติงาน

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR)
Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) เป็นเว็บเซอร์วิสที่มีการจัดการซึ่งคุณสามารถใช้เรียกคลัสเตอร์ Hadoop ที่จะประมวลผลข้อมูล
จานวนมาก โดยการกระจายงานและข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายๆ ตัว โดยจะใช้เวอร์ชันขั้นสูงของเฟรมเวิร์ก Apache Hadoop ทีท่ างานบนโครงสร้าง
พื้นฐานสาหรับการปรับขยายบนเว็บของ Amazon EC2 และ Amazon S3 คุณเพียงแค่อัปโหลดข้อมูลอินพุตและแอปพลิเคชันการประมวลผลข้อมูลไป
ยัง Amazon S3 จากนั้น Amazon EMR จะเปิดใช้งาน Amazon EC2 Instance ตามจานวนที่คุณระบุ บริการจะเริ่มดาเนินโฟลว์งานขณะดึงข้อมูล
อินพุตจาก Amazon S3 ลงใน Amazon EC2 Instance ที่ทางานอยู่ เมื่อโฟลว์งานสิ้นสุดลง Amazon EMR จะถ่ายโอนข้อมูลเอาต์พุตไปยัง
Amazon S3 ซึ่งคุณสามารถเรียกดูหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลอินพุตในโฟลว์งานอื่นได้

เมื่อเปิดใช้งานโฟลว์งานในนามของคุณ Amazon EMR จะตั้งค่ากลุ่มการรักษาความปลอดภัยของ Amazon EC2 เป็นสองกลุ่ม คือ โหนดหลักและ
โหนดรอง กลุ่มการรักษาความปลอดภัยหลักมีพอร์ตที่เปิดไว้เพื่อสื่อสารกับบริการ และยังมีพอร์ต SSH ที่เปิดไว้เพื่อให้คุณสามารถใช้ SSH กับอินสแตนซ์
นั้นโดยใช้คีย์ที่ระบุในตอนเริ่มต้นระบบ โหนดรองเริ่มต้นในกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่แยกต่างหาก ซึ่งสามารถทางานกับอินสแตนซ์หลักเท่านั้น ตาม
ค่าเริ่มต้น กลุ่มการรักษาความปลอดภัยทั้งคู่มีการตั้งค่าไม่อนุญาตการเข้าถึงจากแหล่งที่มาภายนอก รวมถึง Amazon EC2 Instance ที่เป็นของลูกค้า
รายอื่น เนื่องจากกลุ่มการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้อยู่ภายในบัญชี คุณจึงสามารถกาหนดค่าใหม่โดยใช้เครื่องมือหรือแดชบอร์ดมาตรฐานของ EC2
Amazon EMR จะปกป้องชุดข้อมูลอินพุตThis
และเอาต์พpaper
ุตของลูกค้าด้วยการใช้
เพื่อถ่ายโอนข้
อมูลไปยังและจาก Amazon S3
hasSSL
been
archived
Amazon EMR ให้คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรในคลัสเตอร์ได้หลายวิธี คุณสามารถใช้ AWS IAM ในการสร้างบัญชีผู้ใช้และบทบาท และ
กาหนดค่าสิทธิ์ที่ควบคุมว่ามีคุณสมบัติใดบ้างของ AWS ที่ผู้ใช้และบทบาทเหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้ เมื่อคุณเปิดใช้งานคลัสเตอร์ คุณสามารถเชื่อมโยง
คู่คีย์ Amazon EC2 เข้ากับคลัสเตอร์ แล้วนามาใช้งานเมื่อเชื่อมต่อกับคลัสเตอร์โดยใช้ SSH นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าสิทธิ์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่น
ที่ไม่ใช่ผู้ใช้เริ่มต้นของ Hadoop ส่งงานไปยังคลัสเตอร์ได้

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว หากผู้ใช้ IAM เปิดใช้งานคลัสเตอร์ใด ผู้ใช้อื่น IAM ในบัญชี AWS จะมองไม่เห็นคลัสเตอร์นั้น โดยการกรองนี้จะใช้กับอินเทอร์เฟซ
ทั้งหมดของ Amazon EMR ซึ่งได้แก่ คอนโซล, CLI, API และ SDKและจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ IAM เข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงคลัสเตอร์ที่ผู้ใช้
IAM รายอื่นสร้างไว้โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งเหมาะกับคลัสเตอร์ที่มีไว้สาหรับการดูโดยผู้ใช้ IAM รายเดียวและบัญชี AWS หลัก นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกที่จะ
กาหนดให้ผู้ใช้ IAM ทั้งหมดในบัญชี AWS หนึ่งบัญชีสามารถมองเห็นและเข้าถึงคลัสเตอร์ได้ด้วย
เพื่อสร้างชั้นการป้องกันเพิ่มเติม คุณสามารถเปิดใช้งาน EC2 Instance ของคลัสเตอร์ EMRใน Amazon VPC ซึ่งเหมือนกับการเปิดใช้งานในซับเน็ต
ส่วนตัว คุณจึงสามารถควบคุมการเข้าถึงซับเน็ตทั้งหมดได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดใช้งานคลัสเตอร์ใน VPC และกาหนดให้คลัสเตอร์เข้าถึงทรัพยากร
บนเครือข่ายภายในได้โดยใช้การเชื่อมต่อ VPN คุณสามารถเข้ารหัสข้อมูลอินพุตก่อนที่จะอัปโหลดไปยัง Amazon S3 ได้โดยใช้เครื่องมือการเข้ารหัส
ข้อมูลทั่วไป หากคุณเข้ารหัสข้อมูลก่อนที่จะอัปโหลด คุณต้องเพิ่มขั้นตอนการถอดรหัสในตอนเริ่มต้นโฟลว์งานด้วยเมื่อ Amazon Elastic
MapReduce ดึงข้อมูลจาก Amazon S3
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การรักษาความปลอดภัยของ Amazon Kinesis
Amazon Kinesis เป็นบริการทีม่ ีการจัดการซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับการสตรีมข้อมูลจานวนมากในแบบเรียลไทม์ โดยสามารถรับข้อมูลจานวนมาก
เท่าใดก็ได้จากแหล่งที่มาจานวนมาก เนื่องจากสามารถปรับขยายและปรับลดได้ตามต้องการ คุณสามารถใช้ Kinesis ในกรณีที่ต้องมีการรับและ

ประมวลผลข้อมูลจานวนมากในแบบเรียลไทม์ เช่น ไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ สื่อสังคม หรือฟีดข้อมูลการตลาด และข้อมูลการคลิกลิงก์บนเว็บไซต์
แอปพลิเคชันจะอ่านและเขียนเรกคอร์ดข้อมูลไปยัง Amazon Kinesis ในแบบสตรีม คุณสามารถสร้างสตรีม Kinesis จานวนมากเพื่อเก็บบันทึก
จัดเก็บ และส่งผ่านข้อมูลได้ Amazon Kinesis จัดการกับโครงสร้างพื้นฐาน ที่เก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และการกาหนดค่าที่จาเป็นในการรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติในระดับที่แอปพลิเคชันการสตรีมต้องการ คุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเตรียมใช้งาน การปรับใช้ หรือการบารุงรักษา
แบบต่อเนื่องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการอื่นๆ เพื่อให้สามารถเก็บบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลจานวนมากในแบบเรียลไทม์ Amazon
Kinesis ยังจาลองแบบข้อมูลในสถานที่ตั้งสามแห่งในภูมิภาคของ AWS พร้อมกันได้ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสูงและความคงทนของข้อมูล
ใน Amazon Kinesis เรกคอร์ดข้อมูลมีหมายเลขลาดับ พาร์ติชันคีย์ และบล็อบข้อมูล ซึ่งเป็นลาดับของไบต์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ต้องมีการตีความ
บริการ Amazon Kinesis จะไม่ตรวจสอบ ตีความ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบล็อบ ไม่ว่าลักษณะใดๆ เรกคอร์ดข้อมูลสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่ 24
ชั่วโมงนับแต่เวลาที่มีการเพิ่มไปยังสตรีม Amazon Kinesis และจะมีการลบออกโดยอัตโนมัติ
แอปพลิเคชันของคุณเป็นผู้ใช้งานของสตรีม Amazon Kinesis ซึ่งมักจะทางานอยู่ในกลุ่มของ Amazon EC2 Instance แอปพลิเคชัน Kinesis จะ
ใช้ Amazon Kinesis Client Library ในการอ่านจากสตรีม Amazon Kinesis Kinesis Client Library คอยดูแลรายละเอียดต่างๆ ให้กับคุณ
รวมถึงการสลับการทางานเมื่อเกิดข้อผิดพลาด การกู้คืน และการปรับสมดุลการโหลด ซึ่งทาให้แอปพลิเคชันสามารถโฟกัสอยู่ที่การประมวลผลเพี ยงอย่าง
เดียวเมื่อพร้อมใช้งาน หลังการประมวลผลเรกคอร์ด รหัสผู้ใช้งานสามารถส่งไปพร้อมกับสตรีม Kinesis อื่น, เขียนลงในบัคเก็ต Amazon S3 คลังข้อมูล
Redshift หรือตาราง DynamoDB หรือลบออกไปได้ คุณสามารถใช้ไลบรารีตัวเชื่อมต่อเพื่อผนวกรวม Kinesis เข้ากับบริการอื่นๆ ของ AWS
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S3)paper
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IAM สามารถใช้งานได้กับแอปพลิเคชันบนอินสแตนซ์ ซึ่งหมายถึงคุณไม่ต้องใช้ข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยของ AWS แบบระยะยาว
https://aws.amazon.com/whitepapers
บทบาทต่างๆ มีประโยชน์เพิ่มเติมจากการที่ข้อมูลประจาตัวชั่วคราวหมดอายุภายในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งทาให้มีวิธีการป้องกันเพิ่มมากขึ้น โปรดดูข้ อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท IAM จาก คู่มือการใช้ IAM
Amazon Kinesis API สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางตาแหน่งข้อมูลที่เข้ารหัสด้วย SSL (kinesis.us-east-1.amazonaws.com) เพื่อช่วยให้มั่นใจว่า
มีการส่งข้อมูลที่ปลอดภัยไปยัง AWS คุณต้องเชื่อมต่อกับตาแหน่งข้อมูลนั้นเพื่อเข้าถึง Kinesis แต่คุณสามารถใช้ API เพื่อสั่งให้ AWS Kinesis
สร้างสตรีมในภูมิภาคใดๆ ของ AWS

การรักษาความปลอดภัยของ AWS Data Pipeline
บริการ AWS Data Pipeline ช่วยคุณดาเนินการและย้ายข้อมูลระหว่างแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่ระบุ โดยใช้เวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูลและการตรวจสอบการขึ้นต่อกันในตัว เมื่อสร้างไปป์ไลน์ คุณสามารถกาหนดทรัพยากร เงื่อนไขเบื้องต้น จุดหมายปลายทาง ขั้นตอนการดาเนินการ
และกาหนดเวลาการทางาน เมื่อคุณกาหนดและเปิดใช้งานไปป์ไลน์ บริการจะเรียกใช้ไปป์ไลน์โดยอัตโนมัติตามกาหนดเวลาที่คุณระบุ
AWS Data Pipeline ทาให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากร การจัดการกับการขึ้นต่อกันระหว่างงาน การลองใหม่
สาหรับแต่ละงานที่เกิดความล้มเหลว/หมดเวลาชั่วคราว หรือการสร้างระบบการแจ้งข้อมูลความล้มเหลว AWS Data
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Pipeline คอยจัดการกับการเปิดใช้งานบริการและทรัพยากรของ AWS ที่ไปป์ไลน์จาเป็นต้องใช้เพื่อดาเนินการกับข้อมูล (เช่น Amazon EC2 หรือ
EMR) และการถ่ายโอนผลลัพธ์ไปยังที่เก็บข้อมูล (เช่น Amazon S3, RDS, DynamoDB หรือ EMR)

เมื่อคุณใช้คอนโซล AWS Data Pipeline จะสร้างบทบาทและนโยบาย IAM ที่จาเป็น รวมถึงรายการเอนทิตีที่เชื่อถือได้ให้กับคุณ บทบาท IAM จะ
กาหนดว่าสิ่งใดบ้างที่ไปป์ไลน์เข้าถึงได้และสามารถดาเนินการอะไรได้บ้าง นอกจากนี้ เมื่อไปป์ไลน์สร้างทรัพยากร เช่น EC2 Instance, บทบาท IAM
จะกาหนดทรัพยากรและการดาเนินการที่อนุญาตของ EC2 Instance เมื่อคุณสร้างไปป์ไลน์ คุณระบุบทบาท IAM หนึ่งบทบาทที่จะควบคุมไปป์ไลน์
และบทบาท IAM อื่นที่จะควบคุมทรัพยากรของไปป์ไลน์ (หมายถึงการเป็น “บทบาททรัพยากร”) ซึ่งสามารถเป็นบทบาทเดียวกันสาหรับทัง้ คู่ได้ เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของสิทธิ์การใช้งานขั้นต่า เราขอแนะนาให้คุณเลือกสิทธิ์ขั้นต่าที่จาเป็นสาหรับไปป์ไลน์เพื่อทางาน
และกาหนดบทบาท IAM ให้สอดคล้องตามนั้น
AWS Data Pipeline ยังมีตัวเลือกของตาแหน่งข้อมูล (HTTPS) ที่ปลอดภัยสาหรับการเข้าถึงผ่าน SSL เช่นเดียวกับบริการ AWS ส่วนใหญ่

บริการด้านการปรับใช้งานและการจัดการ
Amazon Web Services มีเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการปรับใช้งานและการจัดการแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงบริการที่ให้คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้
แต่ละรายการที่มีข้อมูลประจาตัวเพื่อเข้าถึงบริการ AWS รวมถึงบริการสาหรับการสร้างและอัปเดตสแต็กทรัพยากรของ AWS การปรับใช้แอปพลิเคชัน
สาหรับทรัพยากรเหล่านั้น และการตรวจสอบสถานะทรัพยากรเหล่านั้นของ AWS เครื่องมืออื่นๆ จะช่วยคุณจัดการคีย์การเข้ารหัสโดยใช้อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยฮาร์ดแวร์ (HSM) และไฟล์บันทึกกิจกรรม AWS API สาหรับการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกาหนด

AWS Identity and Access Management (AWS IAM)
AWS IAM ให้คุณสามารถสร้างผู้ใช้หลายรายและจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละรายเหล่านี้ภายในบัญชี AWS ผู้ใช้เป็นข้อมูลประจาตัว (ภายในบัญชี
AWS) ที่มีข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยเฉพาะที่สามารถใช้เข้าถึงบริการต่างๆ ของ AWS AWS IAM ช่วยขจัดความจาเป็นในการแชร์

This paper has been archived

รหัสผ่านหรือคีย์ และง่ายต่อการเปิดใช้หรือปิดใช้การเข้าถึงของผู้ใช้ตามความเหมาะสม

For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

AWS IAM ให้คุณสามารถใช้แนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย เช่น สิทธิ์การใช้งานขั้นต่า ด้วยการให้ข้อมูลประจาตัวเฉพาะกับผู้ใช้ทุกคนที่อยู่
ภายในบัญชี AWS และการให้สิทธิ์เข้าถึงบริการและทรัพยากรของ AWS กับผู้ใช้ที่จาเป็นต้องใช้ทางานเท่านั้น AWS IAM เป็นการรักษาความปลอดภัย
เริ่มต้น ผู้ใช้ใหม่ไม่สามารถเข้าถึง AWS ได้จนกว่าจะได้รับสิทธิ์อย่างชัดเจน
AWS IAM ยังผนวกรวมเข้ากับ AWS Marketplace เพื่อให้คุณสามารถควบคุมว่ามีบุคคลใดบ้างในองค์กรที่สามารถสมัครใช้งานซอฟต์แวร์และ
บริการที่เสนออยู่ใน Marketplace เนื่องจากการสมัครใช้งานซอฟต์แวร์บางอย่างใน Marketplace จะเป็นการเปิดใช้งาน EC2 Instance ที่จะเรียกใช้
ซอฟต์แวร์ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงที่สาคัญ การใช้ AWS IAM เพื่อควบคุมการเข้าถึง AWS Marketplace ยังให้เจ้าของบัญชี
AWS มีการควบคุมการเข้าถึงในรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนการใช้งานและซอฟต์แวร์
AWS IAM ช่วยคุณลดการใช้ข้อมูลประจาตัวของบัญชี AWS เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ AWS IAM การติดต่อกับบริการและทรัพยากรของ AWS
ทั้งหมดควรเกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยผู้ใช้ของ AWS IAM โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS IAM บนเว็บไซต์ AWS:
http://aws.amazon.com/iam/

บทบาทต่างๆ
บทบาท IAM จะใช้ข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวเพื่อให้คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์การเข้าถึงให้กับผู้ใช้หรือบริการที่โดยปกติแล้วไม่มี
สิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรของ AWS บทบาทเป็นชุดสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรเฉพาะของ AWS แต่สิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้ผูกอยู่กับผู้ใช้หรือกลุ่มเฉพาะของ IAM
เอนทิตีที่ได้รับอนุญาต (เช่น ผู้ใช้มือถือ, EC2 Instance) ยอมรับบทบาทและได้รับข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวสาหรับการรับรอง
ความถูกต้องกับทรัพยากรที่กาหนดให้กับบทบาท
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ข้อมูลประจาตัว การรักษาความปลอดภัยชั่วคราวเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากมีระยะเวลาใช้งานสั้น (การหมดอายุเริ่มต้นคือ 12
ชั่วโมง) และเป็นความจริงที่ว่าข้อมูลประจาตัวดังกล่าวไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากหมดอายุ วิธีการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรั บการให้
สิทธิ์การเข้าถึงที่มีการควบคุมแบบจากัดในบางสถานการณ์






การเข้าถึงของผู้ใช้จากภายนอก (ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ AWS) ผู้ใช้จากภายนอกคือผู้ใช้ (หรือแอปพลิเคชัน) ที่ไม่มีบัญชี AWS แต่คุณสามารถให้สิทธิ์
เข้าถึงทรัพยากร AWS ในระยะเวลาที่จากัดไว้เป็นบทบาทต่างๆ วิธีนี้จะเป็นประโยชน์หากคุณมีผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ AWS ที่คุณสามารถรับรองความ
ถูกต้องกับบริการภายนอก เช่น Microsoft Active Directory, LDAP หรือ Kerberos ข้อมูลประจาตัว AWS ชั่วคราวที่ใช้กับบทบาท
จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลประจาตัวระหว่าง AWS กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ AWS ในระบบข้อมูลประจาตัวและการรับรองความถูกต้องขององค์กร
หากองค์กรรองรับ SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0) คุณสามารถสร้างความไว้วางใจระหว่างองค์กรในฐานะ
ผู้ให้บริการข้อมูลประจาตัว (IdP) และองค์กรอื่นๆ ในฐานะเป็นผู้ให้บริการ ใน AWS คุณสามารถกาหนดค่า AWS เป็นผู้ให้บริการและใช้
SAML ลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวจากภายนอก (SSO) ไปยัง AWS Management Console หรือเพื่อรับการเข้าถึงจากภายนอกในการเรียกใช้
AWS API กับผู้ใช้
บทบาทต่างๆ ยังเป็นประโยชน์หากคุณสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือหรือสาหรับเว็บที่เข้าถึงทรัพยากรของ AWS ทรัพยากรของ AWS ต้องการ
ข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยสาหรับคาขอการโปรแกรม อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรฝังข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยระยะยาว
ลงในแอปพลิเคชัน เนื่องจากผู้ใช้ของแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้และนามาใช้หมุนเวียนได้ยาก คุณสามารถให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้า ใช้
แอปพลิเคชันโดยใช้การล็อกอินด้วย Amazon, Facebook หรือ Google แล้วใช้ข้อมูลการรับรองความถูกต้องของพวกเขาเพื่อกาหนด
บทบาทและรับข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวแทน
การเข้าถึงแบบข้ามบัญชี สาหรับองค์กรที่ใช้บัญชี AWS หลายบัญชีเพื่อจัดการทรัพยากร คุณสามารถตั้งค่าบทบาทเพื่อให้สิทธิ์กับผู้ใช้ในหนึ่งบัญชี
ที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่อยู่ในบัญชีอื่นได้ สาหรับองค์กรที่มีบุคลากรที่แทบไม่จาเป็นต้องเข้าถึงทรัพยากรที่อยู่ในทรัพยากรอื่น การใช้บทบาทจะ
ช่วยทาให้แน่ใจว่าข้อมูลประจาตัวมีการจัดหาในแบบชั่วคราวตามความจาเป็นเท่านั้น
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ข้อมูลประจาตัวชั่วคราวประกอบด้วยโทเค็นความปลอดภั
ID คีย์การเข้าถึง และคี
ย์การเข้าถึงลับ เพื
่อให้สิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรบางอย่างกับผู้ใช้ คุณต้อง
กระจายข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภั
ยชั่วคราวให้กับผู้ใช้ที่คุณกาลังจะให้การเข้าถึงชั่วคราว เมื่อผู้ใช้ติดต่อทรัพยากร ผู้ใช้ ส่งผ่านโทเค็น และ ID
https://aws.amazon.com/whitepapers
คีย์การเข้าถึง และรับรองคาขอด้วยคีย์การเข้าถึงลับ โทเค็นจะไม่ทางานกับคีย์การเข้าถึงที่ต่างกัน วิธีที่ผู้ใช้ส่งผ่านโทเค็นจะขึ้นอยู่กับ API และเวอร์ชันของ
ผลิตภัณฑ์ AWS ที่ผู้ใช้ทาการติดต่อด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวบนเว็บไซต์ AWS:
http://docs.amazonwebservices.com/STS

การใช้ข้อมูลประจาตัวชั่วคราวเป็นวิธีการป้องกันเพิ่มเติมให้กับคุณ เนื่องจากคุณไม่จาเป็นต้องจัดการหรือกระจายข้อมูลประจาตัวระยะยาวให้กับผู้ใช้
ชั่วคราว นอกจากนี้ ข้อมูลประจาตัวชั่วคราวได้รับการโหลดไปยังอินสแตนซ์เป้าหมายโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องฝังข้อมูลดังกล่าวลงในตาแหน่งที่ไม่
ปลอดภัยอย่างโค้ด ข้อมูลประจาตัวชั่วคราวได้รับการหมุนเวียนหรือเปลี่ยนโดยอัตโนมัติได้หลายครั้งในแต่ละวัน โดยที่คุณไม่ต้องดาเนิน การใดๆ และมี
การจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยตามค่าเริ่มต้น
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บทบาท IAM เพื่อจัดหาคีย์โดยอัตโนมัติบน EC2 Instance ใน คู่มือการใช้ IAM บนเว็บไซต์ AWS:
http://docs.amazonwebservices.com/IAM

การรักษาความปลอดภัยของ Amazon CloudWatch
Amazon CloudWatch เป็นเว็บเซอร์วิสเพื่อการตรวจสอบทรัพยากรของ AWS Cloud ซึ่งเริ่มต้นด้วย Amazon EC2 ซึ่งทาให้ลูกค้าสามารถ

มองเห็นข้อมูลของการใช้ทรัพยากร ประสิทธิภาพการดาเนินงาน และรูปแบบความต้องการโดยรวม
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รวมถึงตัววัดผลต่างๆ เช่น การใช้ CPU การอ่านและเขียนดิสก์ และปริมาณการใช้งานเครือข่าย คุณสามารถตั้งค่า CloudWatch เพื่อแจ้งให้คุณทราบหาก
เกินขีดจากัดบางอย่าง หรือมีการใช้การทางานแบบอัตโนมัติอื่นๆ เช่น การเพิ่มหรือการลบ EC2 Instanceหากมีการเปิดใช้งาน Auto-Scaling
CloudWatch ไม่เพียงเก็บล็อกข้อมูลและสรุปตัววัดผลการใช้งานสาหรับทรัพยากรของ AWS เท่านั้น แต่คุณยังสามารถกาหนดให้ส่งไฟล์บันทึกอื่นๆ ไป
ยัง CloudWatch เพื่อตรวจสอบได้ด้วย คุณสามารถกาหนดเส้นทางระบบปฏิบัติการเยือน แอปพลิเคชัน และไฟล์บันทึกแบบกาหนดเองสาหรับซอฟต์แวร์
ที่ตดิ ตั้งอยู่บน EC2 Instance ไปยัง CloudWatch ซึ่งจะมีการเก็บรักษาไว้ยาวนานตราบเท่าที่คุณต้องการ คุณสามารถกาหนดค่า CloudWatch ให้
ตรวจสอบรายการไฟล์บันทึกขาเข้าเพื่อหาสัญลักษณ์หรือข้อความที่ต้องการและเพื่อแสดงผลลัพธ์ตามตัววัดผลของ CloudWatch ตัวอย่างเช่น คุณควร
ตรวจสอบไฟล์บันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์สาหรับข้อผิดพลาด 404 เพื่อตรวจหาลิงก์ขาเข้าที่ใช้ไม่ได้ หรือข้อความของผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องเพื่อตรวจหาความ

พยายามล็อกอินที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังระบบปฏิบัติการเยือน

Amazon CloudWatch ต้องการให้ทุกคาขอใน API การควบคุมมีการรับรองความถูกต้อง เพื่อให้มีเฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองความถูกต้องเท่านั้นที่
สามารถเข้าถึงและจัดการ CloudWatch ได้ เช่นเดียวกับบริการทั้งหมดของ AWS คาขอได้รับการรับรองด้วยลายเซ็น HMAC-SHA1 ที่คานวณจาก
คาขอและคีย์ส่วนตัวของผู้ใช้ นอกจากนี้ API การควบคุมของ Amazon CloudWatch ยังสามารถเข้าถึงได้ผ่านตาแหน่งข้อมูลที่เข้ารหัสด้วย SSL

เท่านั้น

คุณยังสามารถควบคุมการเข้าถึงสาหรับ Amazon CloudWatch ได้โดยการสร้างผู้ใช้ในบัญชี AWS โดยใช้ AWS IAM และการควบคุมการ
ดาเนินการของ CloudWatch ที่ผใู้ ช้เหล่านี้มีสิทธิ์เรียกใช้ได้

การรักษาความปลอดภัยของ AWS CloudHSM
บริการ AWS CloudHSM ให้ลกู ค้ามีการเข้าถึงเฉพาะไปยังอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยฮาร์ดแวร์ (HSM) ทีอ่ อกแบบมาเพื่อจัดหาที่จัดเก็บคีย์การ
เข้ารหัสที่มีการรักษาความปลอดภัยและการดาเนินงานภายในอุปกรณ์นริ ภัยที่มีการป้องกันการบุกรุก คุ ณสามารถสร้าง จัดเก็บ และจัดการคีย์การเข้ารหัสที่ใช้
สาหรับการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อที่ให้มีแต่คุณเท่This
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ปกรณ์ที่มี IP ส่วนตัวของตนเองภายในซับเน็ตส่วนตัว
คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ CloudHSM
จากเซิร์ฟเวอร์ EC2 ผ่าน SSL/TLS ซึ่งใช้การรับรองความถูกต้องด้วยใบรับรองดิจิทัลแบบสองทางและ
https://aws.amazon.com/whitepapers
การเข้ารหัส SSL แบบ 256 บิต เพื่อเป็นช่องทางการสือ่ สารทีป่ ลอดภัย
การเลือกบริการ CloudHSM ในภูมิภาคเดียวกันกับ EC2 Instance จะลดเวลาแฝงของเครือข่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของแอปพลิเคชัน
ได้ คุณสามารถกาหนดค่าไคลเอ็นต์บน EC2 Instance ที่ให้แอปพลิเคชันสามารถใช้ API ที่กาหนดโดย HSM รวมถึง PKCS#11, MS CAPI และ
Java JCA/JCE (Java Cryptography Architecture/Java Cryptography Extensions)

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ HSM คุณต้องตั้งค่าพาร์ติชันอย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชันบนอุปกรณ์ พาร์ติชันการเข้ารหัสเป็นขอบเขตการรักษาความปลอดภัยทางลอจิคัล
และทางกายภาพที่จากัดการเข้าถึงคีย์ เพื่อให้มีเฉพาะคุณเท่านั้นที่สามารถควบคุมคีย์และการดาเนินงานที่ทาโดย HSM AWS มีข้อมูลประจาตัวสาหรับ
การดูแลระบบของอุปกรณ์ แต่ข้อมูลประจาตัวเหล่านี้สามารถใช้จัดการกับอุปกรณ์เท่านัน้ ไม่ใช่สาหรับพาร์ติชัน HSM บนอุปกรณ์ AWS ใช้ข้อมูล
ประจาตัวเหล่านี้เพื่อตรวจสอบและรักษาสถานะและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ AWS ไม่สามารถดึงข้อมูลคีย์หรือทาให้ AWS เป็นสาเหตุให้
อุปกรณ์ดาเนินการเข้ารหัสโดยใช้คีย์
อุปกรณ์ HSM มีการป้องกันการดัดแปลงแบบลอจิคัลและทางกายภาพ และมีกลไกการตอบสนองที่จะลบข้อมูลคีย์การเข้ารหัสและสร้างไฟล์บันทึก
เหตุการณ์ หากตรวจพบการเปลี่ยนแปลง HSM ออกแบบมาเพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลงหาก
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ตัวป้องกันทางกายภาพของอุปกรณ์ HSM ถูกทาลาย นอกจากนี้ หากมีความพยายามเข้าถึงพาร์ติชัน HSM ด้วยข้อมูลประจาตัวผู้ดูแลระบบ HSM ที่
ไม่สาเร็จติดต่อกันสามครั้ง อุปกรณ์ HSM จะลบพาร์ติชัน HSM ของอุปกรณ์
เมื่อการสมัครใช้งาน CloudHSM สิ้นสุดลง และคุณยืนยันว่าเนื้อหาของ HSM ไม่จาเป็นอีกต่อไป คุณต้องลบแต่ละพาร์ติชันและเนื้อหารวมถึงไฟล์
บันทึกใดๆ AWS กาหนดค่าอุปกรณ์เป็นศูนย์โดยการลบข้อมูลคีย์ทั้งหมดอย่างถาวรในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปลดการทางาน

การรักษาความปลอดภัยของ AWS CloudTrail
AWS CloudTrail มีไฟล์บันทึกของคาขอทั้งหมดสาหรับทรัพยากรของ AWS ภายในบัญชีของคุณ สาหรับแต่ละเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ คุณสามารถดู

บริการที่เข้าถึง การดาเนินการที่กระทา พารามิเตอร์สาหรับการดาเนินการ และผู้ที่ส่งคาขอ คุณไม่เพียงสามารถดูผู้ใช้หรือบริการที่ดาเนินการในบริการของ
AWS เท่านั้นแต่ยังสามารถดูได้ว่าเป็นผู้ใช้บัญชีรูทของ AWS หรือผู้ใช้ IAM หรือเป็นข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวสาหรับบทบาท
หรือผู้ใช้ภายนอก
โดยพื้นฐานแล้ว CloudTrail เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทุก API การเรียกทรัพยากรของ AWS ไม่ว่าเป็นการเรียกจาก AWS Management
Console, CLI หรือ SDK หากคาขอ API ส่งคืนข้อผิดพลาด CloudTrail จะระบุคาอธิบายของข้อผิดพลาด รวมถึงข้อความที่แสดงการอนุญาตที่
ไม่สาเร็จ โดยมีการเก็บบันทึกเหตุการณ์การลงชื่อเข้าใช้ AWS Management Console การสร้างเรกคอร์ดไฟล์บันทึกทุกครั้งที่เจ้าของบัญชี AWS
ผู้ใช้ภายนอก หรือผู้ใช้ IAM ลงชื่อเข้าใช้คอนโซล
เมื่อคุณเปิดใช้งาน CloudTrail จะมีการส่งไฟล์บันทึกเหตุการณ์ไปยังบัคเก็ต Amazon S3 ที่คุณเลือกทุกๆ 5 นาที ไฟล์บันทึกมีการจัดการตาม ID บัญชี
AWS ภูมิภาค ชื่อบริการ วันที่ และเวลา คุณสามารถกาหนดค่า CloudTrail ให้รวบรวมไฟล์บันทึกจากหลายภูมิภาคลงในบัคเก็ตเดียวของ Amazon S3
ได้ จากที่นั่น คุณสามารถอัปโหลดไฟล์บันทึกไปยังโซลูชันการจัดการและการวิเคราะห์ไฟล์บันทึกที่คุณชอบ เพื่อดาเนินการวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัย
และตรวจหารูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้

This paper has been archived

ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์บันทึกจะเก็บไว้อย่างไม่มีการกาหนด ไฟล์บันทึกมีการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติโดยใช้การเข้ารหัสลับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon S3 และ
จะยังคงอยู่ในบัคเก็ตจนกว่าคุณจะเลือกลบหรือเก็บถาวร คุณสามารถใช้กฎการกาหนดค่าวงจรการทางานของ Amazon S3 เพื่อลบไฟล์บันทึกของเก่าโดย
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tepapers
คุณสามารถจากัดการเข้าถึง CloudTrail ไว้ให้กWh
ับผู้ใช้บiางรายเท่
านั้นได้ เช่นเดี&
ยวกัGuides
บบริการอื่นๆ ทัpage:
้งหมดของ AWS คุณสามารถใช้ IAM เพื่อควบคุม
ผู้ใช้ AWS ที่สามารถสร้าง กาหนดค่าhttps://aws.amazon.com/whitepapers
หรือลบร่องรอย AWS CloudTrail และผู้ใช้ที่สามารถเริ่มต้นและหยุดการบันทึกไฟล์บันทึก คุณสามารถควบคุม
การเข้าถึงไฟล์บันทึกโดยใช้นโยบายบัคเก็ตของ IAM หรือ Amazon S3 คุณยังสามารถเพิ่มชั้นการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมโดยการเปิดใช้งาน
MFA Delete ในบัคเก็ต Amazon S3
บริการบนมือถือ
บริการบนมือถือของ AWS ทาให้คุณสามารถสร้าง จัดส่ง เรียกใช้ ตรวจสอบ ปรับปรุง และปรับขยายแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนบนระบบคลาวด์สาหรับ
อุปกรณ์มือถือได้ง่ายขึ้น บริการเหล่านี้ยังช่วยคุณรับรองความถูกต้องของผู้ใช้กับแอปพลิเคชันบนมือถือ ซิงโครไนซ์ข้อมูล และรวบรวมและวิเคราะห์การใช้
แอปพลิเคชัน
Amazon Cognito
Amazon Cognito ให้ข้อมูลประจาตัวและซิงค์บริการต่างๆ สาหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและสาหรับเว็บ ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนของงานการ

รับรองความถูกต้องของผู้ใช้ รวมถึงการจัดเก็บ การจัดการ และการซิงค์ข้อมูลในอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันที่หลากหลาย พร้อมกับ ให้ข้อมูล
ประจาตัวที่มีสิทธิการใช้งานแบบจากัดชั่วคราวสาหรับทั้งผู้ใช้ที่มีการรับรองความถูกต้องและไม่ได้รับรองความถูกต้อง โดยไม่ต้อ งมีการจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานของแบ็คเอนด์
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Cognito ทางานกับผู้ให้บริการข้อมูลประจาตัวที่มีชื่อเสียงอย่าง Google, Facebook และ Amazon เพื่อรับรองความถูกต้องของผู้ใช้แอปพลิเคชัน

บนมือถือและสาหรับเว็บ คุณสามารถใช้ข้อดีของคุณสมบัติการระบุและการอนุญาตที่จัดหาให้โดยบริการเหล่านี้แทนที่จะมีการสร้างและดูแลรักษาการระบุ
และการอนุญาตของคุณเอง แอปพลิเคชันรับรองความถูกต้องกับหนึ่งในผู้ให้บริการข้อมูลประจาตัวเหล่านี้โดยใช้ SDK ของผู้ให้บริการ เมื่อผู้ใช้ได้รับการ
รับรองความถูกต้องกับผู้ให้บริการ โทเค็น OAuth หรือ OpenID Connect ที่ส่งคืนจากผู้ให้บริการจะถูกส่งผ่านโดยแอปพลิเคชันไปยัง Cognito
ซึ่งจะส่งคืน Cognito ID ใหม่ของผู้ใช้และชุดของข้อมูลประจาตัว AWS ที่มีสิทธิ์การใช้งานแบบจากัดชั่วคราว
ในการเริ่มใช้ Amazon Cognito คุณต้องสร้างพูลข้อมูลประจาตัวผ่านทางคอนโซล Amazon Cognito พูลข้อมูลประจาตัวเป็นการจัดเก็บข้อมูล
ประจาตัวของผู้ใช้ที่ระบุให้กับบัญชี AWS ระหว่างการสร้างพูลข้อมูลประจาตัว คุณจะได้รับการขอให้สร้างบทบาท IAM ใหม่ หรือเลือกบทบาทที่มีอยู่
สาหรับผู้ใช้ บทบาท IAM เป็นชุดสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรเฉพาะของ AWS แต่สิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้ผูกอยู่กับผู้ใช้หรือกลุ่มเฉพาะของ IAM เอนทิตีที่ได้รับ
อนุญาต (เช่น ผู้ใช้มือถือ, EC2 Instance) ยอมรับบทบาทและได้รับข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวสาหรับการรับรองความถูกต้องกับ
ทรัพยากรของ AWS ที่กาหนดให้กับบทบาท ข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากมี
ระยะเวลาใช้งานสั้น (การหมดอายุเริ่มต้นคือ 12 ชั่วโมง) และเป็นความจริงที่ว่าข้อมูลประจาตัวดังกล่าวไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากหมดอายุ
บทบาทที่คุณเลือกมีผลกระทบกับบริการ AWS ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ด้วยข้อมูลประจาตัวชั่วคราว ตามค่าเริ่มต้น Amazon Cognito จะสร้างบทบาท
ใหม่ที่มีสิทธิ์แบบจากัด กล่าวคือ ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงบริการ Cognito Sync และ Amazon Mobile Analytics ได้เท่านั้น หากแอปพลิเคชันจาเป็นต้อง
เข้าถึงทรัพยากร AWS อื่น เช่น Amazon S3 หรือ DynamoDB คุณสามารถแก้ไขบทบาทได้โดยตรงจากคอนโซลการจัดการ IAM
Amazon Cognito ทาให้ไม่จาเป็นต้องสร้างบัญชี AWS เฉพาะหรือบัญชี IAM สาหรับผู้ใช้ของแอปบนเว็บ/มือถือที่จะเข้าถึงทรัพยากร AWS เมื่อ
ใช้ร่วมกับบทบาท IAM ผู้ใช้มือถือสามารถเข้าถึงทรัพยากรและคุณสมบัติของแอปพลิเคชันของ AWS ได้อย่างปลอดภัย และยังสามารถบันทึกข้อมูลไป
ยัง AWS Cloud ได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชีหรือเข้าสู่ระบบ อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาเลือกที่จะสร้างบัญชีหรือเข้าสู่ระบบในภายหลัง Cognito จะผสาน

ข้อมูลและข้อมูลการระบุตัวตนเข้าด้วยกัน

เพราะ Amazon Cognito จัดเก็บข้อมูลทั้งThis
ภายในเครืpaper
่องและบริการ ผูhas
้ใช้จึงสามารถท
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แต่เมื่อใส่ไว้ในชุดข้อมูลแล้ว พวกเขาสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ทันทีไม่ว่าจะออนไลน์หรือไม่ก็ตาม SDK ไคลเอ็นต์จะจัดการที่เก็บ SQLite เฉพาะที่
เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถทางานได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่อ ฟังก์ชันที่จัดเก็บ SQLite เป็นแคชและเป็นเป้าหมายของการทางานการอ่านและการเขียนทั้งหมด
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Cognito ทาให้แอปพลิเคชันสือ่ สารกับผู้ให้บริการข้อมูลประจาตัวสาธารณะ (Amazon, Facebook หรือ Google) เพื่อรับรองความถูกต้องของ
ผู้ใช้ได้โดยตรง Amazon Cognito ไม่รับหรือเก็บข้อมูลประจาตัวของผู้ใช้ มีเฉพาะโทเค็น OAuth หรือ OpenID Connect ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
ข้อมูลประจาตัวเท่านั้น เมื่อ Cognito ได้รับโทเค็น จะมีการส่งคืน Cognito ID ใหม่ของผู้ใช้และชุดของข้อมูลประจาตัว AWS ที่มีสิทธิ์การใช้งาน

แบบจากัดชั่วคราว

ข้อมูลประจาตัว Cognito ของผู้ใช้แต่ละคนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในการจัดเก็บที่มีการซิงค์ของตนเท่านั้น และข้อมูลนี้จะถูกเข้ารหัสเมื่อมีการจัดเก็บ
นอกจากนี้ ข้อมูลประจาตัวทั้งหมดจะถูกส่งผ่าน HTTPS ตัวระบุเฉพาะของ Amazon Cognito บนอุปกรณ์จะมีการจัดเก็บอยู่ในตาแหน่งที่ปลอดภัย
ที่เหมาะสมเช่น บน iOS ตัวระบุ Cognito มีการจัดเก็บไว้ในคีย์เชน iOS ข้อมูลผู้ใช้ถูกแคชไว้ในฐานข้อมูล SQLite เฉพาะที่ภายใน Sandbox ของ
แอปพลิเคชัน หากคุณต้องการให้มีความปลอดภัยเพิ่มเติม คุณสามารถเข้ารหัสข้อมูลประจาตัวนี้ในแคชเฉพาะที่ได้โดยใช้การเข้ารหัสในแอปพลิเคชัน
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Amazon Mobile Analytics
Amazon Mobile Analytics เป็นบริการสาหรับการเก็บรวบรวม การแสดงข้อมูล และการทาความเข้าใจข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่ง
ให้คุณสามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ รวบรวมตัววัดผล และระบุรูปแบบที่เป็นประโยชน์ในแอปพลิเคชันบนมือถือ Amazon Mobile Analytics

จะคานวณและอัปเดตตัววัดผลการใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ที่เรียกใช้แอปและแสดงข้อมูลในคอนโซล

คุณสามารถรวม Amazon Mobile Analytics เข้ากับแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องมีการรับรองผู้ใช้แอปกับผู้ให้บริการข้อมูลประจาตัว (อย่าง Google,
Facebook หรือ Amazon) สาหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองเหล่านี้ Mobile Analytics จะทางานร่วมกับ Amazon Cognito เพื่อให้ข้อมูล
ประจาตัวมีสิทธิ์การใช้งานแบบจากัดชั่วคราว คุณต้องสร้างพูลข้อมูลประจาตัวใน Cognito ก่อนจึงจะทาได้ พูลข้อมูลประจาตัวจะใช้บทบาท IAM ซึ่ง
เป็นชุดสิทธิ์ไม่ผูกอยู่กับผู้ใช้หรือกลุ่มเฉพาะของ IAM แต่จะอนุญาตให้เอนทิตีสามารถเข้าถึงทรัพยากรเฉพาะของ AWS ได้ เอนทิตีจะกาหนดบทบาท
และรับข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวสาหรับการรับรองความถูกต้องในการใช้ทรัพยากรของ AWS ที่กาหนดไว้ในบทบาท ตามค่า
เริ่มต้น Amazon Cognito จะสร้างบทบาทใหม่ที่มีสิทธิ์แบบจากัดกล่าวคือ ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงบริการ Cognito Sync และ Amazon Mobile
Analytics ได้เท่านั้น หากแอปพลิเคชันจาเป็นต้องเข้าถึงทรัพยากร AWS อื่น เช่น Amazon S3 หรือ DynamoDB คุณสามารถแก้ไขบทบาทได้
โดยตรงจากคอนโซลการจัดการ IAM
คุณสามารถผนวกรวม AWS Mobile SDK สาหรับ Android หรือ iOS เข้ากับแอปพลิเคชันหรือใช้ Amazon Mobile Analytics REST API
เพือ่ ส่งเหตุการณ์จากอุปกรณ์หรือบริการที่เชื่อมต่อและแสดงข้อมูลในรายงาน Amazon Mobile Analytics API สามารถเข้าถึงได้ผ่านตาแหน่งข้อมูลที่
เข้ารหัสด้วย SSL เท่านั้น (https://mobileanalytics.us-east-1.amazonaws.com)

แอปพลิเคชันต่างๆ
แอปพลิเคชันของ AWS เป็นบริการที่มีการจัดการ ซึ่งให้คุณมีที่จัดเก็บส่วนกลางที่มีความปลอดภัยและพื้นที่ทางานในระบบคลาวด์ให้กับผู้ใช้
Amazon WorkSpaces

This paper has been archived

Amazon WorkSpaces เป็นบริการเดสก์ท็อปที่มีการจัดการ ซึ่งให้คุณสามารถจัดหาเดสก์ท็อปบนระบบคลาวด์ให้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่เลือก
ชุดโปรแกรม Windows 7 ที่สอดคล้องที่สุดกับความต้องการของผู้ใช้และจานวนของ WorkSpaces ทีค่ ุณต้องการเปิดใช้งาน เมื่อ WorkSpaces
พร้อม ผู้ใช้จะได้รับอีเมลที่แจ้งว่าพวกเขาสามารถดาวน์โหลดไคลเอ็นต์ที่เกี่ยวข้องและลงชื่อเข้าใช้ WorkSpace ได้ที่ไหน จากนั้น พวกเขาสามารถเข้าถึง

For the latest technical content, refer to the AWS
epapers
เดสก์ท็อปบนระบบคลาวด์จากอุปกรณ์ที่มีตาแหน่Wh
งข้อมูลต่itางๆ
รวมถึงพีซี แล็ป&
ท็อปGuides
และอุปกรณ์มือpage:
ถือ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลขององค์กรจะไม่ มีการส่งหรือ
ซึ
ง
่
สามารถสตรี
มวิดีโอแบบอินเทอร์แอคทีฟได้โดยไม่มีการ
จัดเก็บบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เนื่องจาก Amazon
WorkSpaces
ใช้
PC-over-IP
(PCoIP)
https://aws.amazon.com/whitepapers
ส่งข้อมูลจริง โปรโตคอล PCoIP จะบีบอัด เข้ารหัสลับ และเข้ารหัสการประมวลผลบนเดสก์ท็อปของผู้ใช้ และส่ง ‘เฉพาะพิกเซล’ บนเครือข่าย IP
มาตรฐานไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้

ในการเข้าถึง WorkSpace ของตน ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยชุดข้อมูลประจาตัวเฉพาะหรือข้อมูลประจาตัวทั่วไปของ Active Directory เมื่อคุณผนวก
รวม Amazon WorkSpaces เข้ากับ Active Directory ขององค์กร แต่ละ WorkSpace จะเข้าร่วมกับโดเมน Active Directory และสามารถ
จัดการได้เช่นเดียวกับเดสก์ท็อปอื่นๆ ในองค์กร ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้นโยบายกลุ่ม Active Directory เพื่อจัดการ WorkSpaces ของผู้ใช้ใน
การระบุตัวเลือกการกาหนดค่าที่ควบคุมเดสก์ท็อป หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้ Active Directory หรือไดเรกทอรีภายในองค์กรชนิดอื่นเพื่อจัดการ
WorkSpaces ของผู้ใช้ คุณสามารถสร้างไดเรกทอรีในระบบคลาวด์แบบส่วนตัวภายใน Amazon WorkSpaces ซึ่งคุณสามารถใช้ในการดูแลระบบ
ได้
เพื่อให้มีชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติม คุณยังสามารถกาหนดการใช้การรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัยเมื่อลงชื่อเข้าใช้ในรูปแบบโทเค็นของฮาร์ดแวร์
หรือซอฟต์แวร์ Amazon WorkSpaces สนับสนุน MFA ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
ภายในองค์กรหรือผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่รองรับการรับรองความถูกต้อง RADIUS โดยในตอนนี้ สามารถรองรับโปรโตคอล PAP, CHAP,
MS-CHAP1 และ MS-CHAP2 พร้อมกับพร็อกซี RADIUS

หน้า 62 จาก 75

Amazon Web Services – ภาพรวมของกระบวนการรักษาความปลอดภัย

สิงหาคม 2015

แต่ละ Workspace จะตั้งอยู่ใน EC2 Instance ของตนเองภายใน VPC คุณสามารถสร้าง WorkSpaces ใน VPC ที่คณ
ุ เป็นเจ้าของหรือกาหนด
ให้บริการ WorkSpaces สร้างให้คุณโดยอัตโนมัติโดยใช้ตัวเลือก WorkSpaces Quick Start เมื่อคุณใช้ตัวเลือก Quick Start, WorkSpaces
ไม่เพียงสร้าง VPC แต่ยังมีการเตรียมใช้งานอื่นๆ หลายอย่างและงานการกาหนดค่าให้กับคุณด้วย เช่น การสร้างอินเทอร์เน็ตเกตเวย์สาหรับ VPC การตั้งค่า
ไดเรกทอรีภายใน VPC ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และ WorkSpace การสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบไดเรกทอรี การสร้างบัญชีผู้ใช้ที่ระบุ และการเพิม่ ไปยัง
ไดเรกทอรี และการสร้างอินสแตนซ์ WorkSpace หรือไม่ VPC ก็สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายภายในองค์กรโดยใช้การเชื่อมต่อ VPN ที่ปลอดภัย
เพื่อให้สามารถเข้าถึง Active Directory ภายในองค์กรมีอยู่และแหล่งข้อมูลอินทราเน็ตอื่นๆ คุณสามารถเพิ่มกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่คุณสร้างใน
Amazon VPC ไปยัง WorkSpaces ทั้งหมดที่อยู่ในไดเรกทอรี ซึ่งให้คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายจาก Amazon WorkSpaces ใน VPC
ไปยังทรัพยากรอื่นๆ ใน Amazon VPC และเครือข่ายภายในองค์กร
ที่เก็บข้อมูลแบบถาวรสาหรับ WorkSpaces มีการจัดหาโดย Amazon EBS และได้รับการสารองข้อมูลโดยอัตโนมัติไปยัง Amazon S3 วันละ
สองครั้ง หาก WorkSpaces Sync ถูกเปิดใช้งานบน WorkSpace โฟลเดอร์ที่ผู้ใช้เลือกที่จะซิงค์จะมีการสารองข้อมูลและจัดเก็บไว้ใน Amazon S3
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ WorkSpaces Sync บน Mac หรือพีซีเพื่อซิงค์เอกสารไปยังหรือจาก WorkSpace เพื่อให้คุณสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้เสมอ ไม่ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเครื่องใดก็ตาม
เนื่องจากเป็นบริการที่มีการจัดการ AWS จึงจัดการงานการรักษาความปลอดภัยและการบารุงรักษาได้หลายอย่าง เช่น การสารองข้อมูลและการแก้ไข
ประจาวัน การอัปเดตได้รับการจัดส่งโดยอัตโนมัติไปยัง WorkSpaces ระหว่างเวลาการบารุงรักษารายสัปดาห์ คุณสามารถควบคุมวิธีการแก้ไขความ
บกพร่องที่กาหนดค่าสาหรับ WorkSpace ของผู้ใช้ ตามค่าเริ่มต้น Windows Update จะถูกเปิด แต่คุณสามารถกาหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้ หรือใช้
วิธีการแก้ไขความบกพร่องอื่นได้ หากต้องการ สาหรับระบบปฏิบัติการพื้นฐาน Windows Update ถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นบน WorkSpaces และ
กาหนดค่าให้ติดตั้งอัปเดตในแบบรายสัปดาห์ คุณสามารถใช้วิธีการแก้ไขความบกพร่องแบบอื่นหรือกาหนดค่า Windows Update ให้ดาเนินการอัปเดต
ในเวลาที่คุณเลือก
คุณสามารถใช้ IAM เพื่อควบคุมว่าบุคคลใดในที
มที่สามารถใช้
ฟังก์ชันhas
การดูแลระบบ
เช่น การสร้
างหรือการลบ WorkSpaces หรือการตั้งค่าไดเรกทอรี
This
paper
been
archived
ผู้ใช้ คุณยังสามารถตั้งค่า WorkSpace สาหรับการจัดการไดเรกทอรี ติดตั้งเครื่องมือการจัดการ Active Directory ที่ชื่นชอบ และสร้างหน่วยองค์กรและ
นโยบายกลุ่มเพื่อให้ใช้การเปลี่ยนแปลง Active Directory สาหรับผู้ใช้ WorkSpaces ทั้งหมดได้ง่ายขึ้น
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page:
Amazon WorkDocs เป็นที่เก็บข้อมูลขององค์Wh
กรที่มีกitารจั
ดการและบริการแชร์
ี่มีความสามารถในการแสดงความคิ
ดเห็นสาหรับการทางานร่วมกันของ
ผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถจัดเก็บไฟล์ชนิดต่างๆhttps://aws.amazon.com/whitepapers
ในโฟลเดอร์ WorkDocs และอนุญาตให้คนอื่นสามารถดูและดาวน์โหลดได้ ความสามารถในการแสดงข้อคิดเห็น

Amazon WorkDocs

และคาอธิบายประกอบใช้ได้กับไฟล์บางชนิด เช่น MS Word และไม่ต้องการแอปพลิเคชันเดิมที่ใช้ในการสร้างไฟล์ WorkDocs แจ้งผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
กิจกรรมการทบทวนและวันครบกาหนดผ่านทางอีเมล และทาการกาหนดเวอร์ชันของไฟล์ที่คุณซิงค์โดยใช้แอปพลิเคชัน WorkDocs Sync
ข้อมูลผู้ใช้ถูกจัดเก็บไว้ในไดเรกทอรีเครือข่ายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Active Directory คุณสามารถสร้างไดเรกทอรีใหม่ในระบบคลาวด์หรือเชื่อมต่อ
Amazon WorkDocs ไปยังไดเรกทอรีภายในองค์กร เมื่อคุณสร้างไดเรกทอรีในระบบคลาวด์โดยใช้โปรแกรมติดตั้ง WorkDocs Quick Start จะมี
การสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบไดเรกทอรีที่มีอีเมลผู้ดูแลระบบเป็นชื่อผู้ใช้ด้วย อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบพร้อมกับคาแนะนาในการลงทะเบียนให้สมบูรณ์
จากนั้น ผู้ดูแลระบบสามารถใช้บัญชีนี้เพื่อจัดการกับไดเรกทอรี
เมื่อคุณสร้างไดเรกทอรีระบบคลาวด์โดยใช้โปรแกรมติดตั้ง WorkDocs Quick Start จะมีการสร้างและกาหนดค่า VPC สาหรับใช้กับไดเรกทอรีด้วย
หากคุณต้องการให้มีการควบคุมการกาหนดค่าไดเรกทอรีเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกโปรแกรมติดตั้งมาตรฐานซึ่งให้คุณสามารถระบุโดเมนเนมไดเรกทอรีของ
คุณเอง และหนึ่งใน VPC ที่มีอยู่เพื่อใช้กับไดเรกทอรีได้ หากคุณต้องการใช้หนึ่งใน VPC ที่มีอยู่ VPC นั้นต้องมีอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และซับเน็ตอย่างน้อย
สองเครือข่าย แต่ละซับเน็ตต้องอยู่ใน Availability Zone ที่ต่างกัน
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เมื่อใช้ Amazon WorkDocs Management Console ผู้ดูแลระบบสามารถดูไฟล์บันทึกการตรวจสอบเพื่อติดตามไฟล์และกิจกรรมของผู้ใช้ตาม
เวลา ที่อยู่ IP และอุปกรณ์ และเลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์กับบุคคลอื่นทีอ่ ยู่ภายนอกองค์กรของพวกเขาได้หรือไม่
ผู้ใช้สามารถควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงไฟล์เฉพาะและปิดใช้งานการดาวน์โหลดไฟล์ที่พวกเขาแชร์
ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการส่งจะถูกเข้ารหัสโดยใช้ SSL มาตรฐานอุตสาหกรรม แอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือของ WorkDocs และไคลเอ็นต์การ
ซิงค์เดสก์ท็อปจะส่งไฟล์ไปยัง Amazon WorkDocs โดยตรงโดยใช้ SSL ผู้ใช้ WorkDocs ยังสามารถใช้การรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย
หรือ MFA ได้ หากองค์กรของพวกเขาใช้เซิร์ฟเวอร์ Radius MFA ใช้ปัจจัยต่อไปนี้: ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และวิธีการที่สนับสนุนโดยเซิร์ฟเวอร์ Radius
โปรโตคอลที่สนับสนุน คือ PAP, CHAP, MS-CHAPv1 และ MS- CHAPv2
คุณต้องเลือกภูมิภาคของ AWS สาหรับการจัดเก็บไฟล์ของไซต์ WorkDocs ตอนนี้ Amazon WorkDocs สามารถใช้งานได้ในภูมิภาคของ AWS ที่
อยู่ในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา (เวอร์จิเนีย) ภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา (โอเรกอน) และสหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) ไฟล์ ข้อคิดเห็น และ
คาอธิบายประกอบทั้งหมดที่เก็บอยู่ใน WorkDocs จะมีการเข้ารหัสโดยอัตโนมัติด้วยการเข้ารหัส AES-256

This paper has been archived
For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers
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ภาคผนวก – อภิธานศัพทเ
ID คียเการเข้าถึง: สตริงที่ AWS กระจายเพื่อระบุผู้ใช้ของ AWS แต่ละราย โทเค็นตัวอักษรและตัวเลขที่เชื่อมโยงกับคีย์การเข้าถึงลับ

รายการควบคุมการเข้าถึง (ACL): รายการของสิทธิ์หรือกฎสาหรับการเข้าถึงออบเจ็กต์หรือทรัพยากรบนเครือข่าย ใน Amazon EC2 กลุ่มการรักษา
ความปลอดภัยทาหน้าที่เป็น ACL ที่ระดับอินสแตนซ์ ซึ่งจะควบคุมว่าผู้ใช้ใดบ้างมีสิทธิ์เข้าถึงอินสแตนซ์เฉพาะ ใน Amazon S3 คุณสามารถใช้ ACL
เพื่อให้สิทธิ์การอ่านหรือเขียนในบัคเก็ตหรือออบเจ็กต์ไปยังกลุ่มของผู้ใช้ ใน Amazon VPC, ACL จะทาหน้าที่เหมือนกับไฟร์วอลล์เครือข่ายและ
ควบคุมการเข้าถึงที่ระดับซับเน็ต
AMI: Amazon Machine Image (AMI) เป็นอิมเมจของเครื่องที่เข้ารหัสซึ่งเก็บอยู่ใน Amazon S3 โดยจะมีข้อมูลทั้งหมดที่จาเป็นในการ

บูตอินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์ของลูกค้า

API: Application Programming Interface (API) เป็นอินเทอร์เฟซในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่กาหนดวิธีการที่โปรแกรมแอปพลิเคชัน
อาจร้องขอบริการจากไลบรารีและ/หรือระบบปฏิบัติการ

ไฟลเเกบบถาวร: ไฟล์เก็บถาวรใน Amazon Glacier เป็นไฟล์ที่คุณต้องการจัดเก็บและเป็นหน่วยฐานของที่เก็บข้อมูลใน Amazon Glacier สามารถ
เป็นข้อมูลทุกแบบ เช่น รูปถ่าย วิดีโอ หรือเอกสาร ไฟล์เก็บถาวรแต่ละรายการมี ID เฉพาะและคาอธิบายที่เป็นตัวเลือก
การรับรองความถูกต้อง: การรับรองความถูกต้องเป็นกระบวนการที่จะกาหนดว่าบางคนหรือบางสิ่งเป็นไปตามลักษณะที่มีการแจ้งไว้หรือไม่ ไม่เฉพาะผู้ใช้
เท่านั้นที่ต้องมีการรับรองความถูกต้อง แต่ทุกโปรแกรมที่ต้องการเรียกใช้ฟังก์ชันที่นาเสนอโดย AWS API ต้องได้รับการรับรองความถูกต้องด้วย AWS
กาหนดให้คุณรับรองความถูกต้องทุกคาขอโดยการรับรองทางดิจิทัลด้วยฟังก์ชันแฮชการเข้ารหัส
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Auto Scaling: บริการของ AWS ที่อนุญาตให้ลูกค้าปรับขยายความจุของ Amazon EC2 อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่พวกเขากาหนด
Availability Zone: สถานที่ตั้งของ Amazon EC2 ที่ประกอบด้วยภูมิภาคและ Availability Zone Availability Zone เป็นตาแหน่งเฉพาะที่
สร้างไว้เพื่อป้องกันความล้มเหลวใน Availability Zone อื่นๆ และให้การเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีเวลาแฝงต่าในราคาไม่แพงไปยัง Availability Zone

For the latest technical content, refer to the AWS
อื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers
โฮสตเ Bastion: คอมพิวเตอร์ที่กาหนดค่
าเป็นพิเศษในการต่อต้านการโจมตี มักจะอยู่ในด้านสาธารณะ/ภายนอกของ Demilitarized Zone (DMZ)

หรือภายนอกไฟร์วอลล์ คุณสามารถตั้งค่า Amazon EC2 Instance เป็น SSH Bastion ด้วยการตั้งค่าซับเน็ตสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของ Amazon
VPC

บัคเกบต: คอนเทนเนอร์ของออบเจ็กต์ที่เก็บอยู่ใน Amazon S3 ทุกๆ ออบเจ็กต์ถูกเก็บรักษาอยู่ในบัคเก็ต ตัวอย่างเช่น หากออบเจ็กต์ชื่อ
photos/puppy.jpg เก็บอยู่ในบัคเก็ต johnsmith คุณสามารถกาหนดให้บัคเก็ตนั้นเป็นที่อยู่ได้โดยใช้ URL
http://johnsmith.s3.amazonaws.com/photos/puppy.jpg

ใบรับรอง: ข้อมูลประจาตัวที่ผลิตภัณฑ์บางอย่างของ AWS ใช้รบั รองความถูกต้องของบัญชีและผู้ใช้ AWS หรือที่เรียกว่า ใบรับรอง X.509 ใบรับรองมี
การจับคู่กับคีย์ส่วนตัว
บลบอก CIDR: บล็อก Classless Inter-Domain Routing ของที่อยู่ IP
การเข้ารหัสฝั่งไคลเอบนตเ: การเข้ารหัสข้อมูลในฝั่งไคลเอ็นต์ก่อนที่จะอัปโหลดไปยัง Amazon S3
CloudFormation: เครื่องมือการเตรียมใช้งาน AWS ที่ให้ลูกค้าบันทึกการกาหนดค่าพื้นฐานสาหรับทรัพยากรของ AWS ที่ต้องใช้ในการเรียกใช้

แอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถเตรียมการใช้งานและอัปเดตตามลาดับและสามารถคาดการณ์ได้
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Cognito: บริการของ AWS ที่ชว่ ยลดความซับซ้อนของงานการรับรองความถูกต้องผู้ใช้ รวมถึงการจัดเก็บ การจัดการ และการซิงค์ข้อมูลบนอุปกรณ์

แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งจะทางานกับผู้ให้บริการข้อมูลประจาตัวหลายรายที่มีอยู่และยังสนับสนุนผู้ใช้แบบผู้เยี่ยมชมที่ไม่ มีการรับรอง
ความถูกต้อง

ข้อมูลประจาตัว: รายการที่ผู้ใช้หรือกระบวนการต้องมีเพื่อยืนยันกับบริการของ AWS ระหว่างกระบวนการรับรองความถูกต้องเพื่อให้พวกเขาสามารถ
เข้าถึงบริการได้ ข้อมูลประจาตัว AWS ประกอบด้วยรหัสผ่าน และคีย์การเข้าถึงลับ ใบรับรอง X.509 และโทเค็นแบบหลายปัจจัย
อินสแตนซเเฉพาะ: Amazon EC2 Instance ที่มีการแยกทางกายภาพในระดับฮาร์ดแวร์ (กล่าวคือ จะทางานบนฮาร์ดแวร์ที่มีผู้เช่ารายเดียว)
ลายเซบนดิจิทัล: ลายเซ็นดิจิทัลเป็นวิธีการเข้ารหัสสาหรับการแสดงความถูกต้องของข้อความหรือเอกสารดิจิทัล ลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้องเป็นเหตุผลให้ผู้ รับ
เชื่อว่าข้อความสร้างโดยผู้ส่งที่ได้รับอนุญาตและไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการส่ง ลูกค้าใช้ลายเซ็นดิจิทัลสาหรับการรับรองคาขอกับ AWS API
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรองความถูกต้อง
Direct Connect Service: บริการของ Amazon ที่ให้คุณสามารถเตรียมการใช้งานการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเครือข่ายภายในกับภูมิภาคของ
AWS โดยใช้การเชื่อมต่อเฉพาะที่สามารถรองรับปริมาณงานสูง การเชื่อมต่อเฉพาะที่มีอยู่นี้ให้คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบลอจิคัลโดยตรงกับ
AWS Cloud (เช่น ไปยัง Amazon EC2 และ Amazon S3) และ Amazon VPC โดยการบายพาสผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพาธเครือข่าย
DynamoDB Service: บริการฐานข้อมูล NoSQL ที่มีการจัดการจาก AWS ที่มีประสิทธิภาพในการทางานที่รวดเร็วและสามารถคาดการณ์ได้ และ
สามารถรองรับการขยายระบบในอนาคตได้อย่างไร้ปัญหา
EBS: Amazon Elastic Block Store (EBS) เป็นไดรฟ์ที่เก็บข้อมูลระดับบล็อกสาหรับใช้กับ Amazon EC2 Instance ไดรฟ์ Amazon EBS

เป็นที่เก็บข้อมูลนอกอินสแตนซ์ที่ไม่ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์
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ElastiCache: เว็บเซอร์วิสของ AWS ที่ให้คุณสามารถตั้งค่า จัดการ และปรับขนาดสภาพแวดล้อมการแคชในหน่วยความจาแบบกระจายในระบบ

คลาวด์ได้ง่ายๆ บริการดังกล่าวจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของเว็บแอปพลิเคชันโดยให้คุณสามารถเรียกดูข้อมูลจากระบบการแคชในหน่วยความจา
ที่มีการจัดการและรวดเร็ว แทนการเรี
ยกดูข้อlatest
มูลทั้งหมดจากฐานข้
อมูลบนดิสก์content,
ที่ช้ากว่า
For the
technical
refer to the AWS

Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

Elastic Beanstalk: เครื่องมือการปรับใช้และการจัดการของ AWS ที่กาหนดให้การทางานของฟังก์ชันการเตรียมใช้งานความจุ การปรับสมดุลการ
โหลด และ Auto Scaling สาหรับแอปพลิเคชันของลูกค้าเป็นแบบอัตโนมัติ

ที่อยู่ IP แบบยืดหยุ่น: ที่อยู่ IP สาธารณะแบบสแตติก ที่คุณสามารถกาหนดไปยังอินสแตนซ์ใน Amazon VPC เพือ่ ทาให้อินสแตนซ์เป็นแบบ
สาธารณะ ที่อยู่ IP แบบ Elastic ยังให้คุณสามารถมาสก์ความล้มเหลวของอินสแตนซ์โดยการแม็ปที่อยู่ IP สาธารณะใหม่กับอินสแตนซ์ใน VPC ได้
อย่างรวดเร็ว
Elastic Load Balancing: บริการของ AWS ที่ใช้จัดการการรับส่งข้อมูลในกลุ่มของ Amazon EC2 Instance ซึ่งมีการกระจายการรับส่งข้อมูล
ไปยังอินสแตนซ์ใน Availability Zone ทั้งหมดภายในภูมิภาค Elastic Load Balancing มีข้อดีทั้งหมดของโหลดบาลานเซอร์ภายในองค์กร พร้อม
กับมีประโยชน์ด้านการรักษาความปลอดภัยหลายอย่าง เช่น การเข้าควบคุมงานการเข้ารหัส/การถอดรหัสจาก EC2 Instance และการจัดการในแบบรวม

ศูนย์ในโหลดบาลานเซอร์

บริการ Elastic MapReduce (EMR): บริการของ AWS ที่ใช้เฟรมเวิร์ก Hadoop ที่มีการโฮสต์ ซึ่งทางานอยู่บนโครสร้างพื้นฐานระดับเว็บของ
Amazon EC2 และ Amazon S3 Elastic MapReduce ให้ลูกค้าสามารถจัดการกับข้อมูลจานวนมาก (“ข้อมูลจานวนมาก”) ได้ง่ายและคุ้มค่า
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Elastic Network Interface: ภายใน Amazon VPC, Elastic Network Interface เป็นอินเทอร์เฟซเครือข่ายรองที่เป็นตัวเลือกซึ่งคุณสามารถ
เชื่อมต่อกับ EC2 Instance Elastic Network Interface สามารถใช้ในการสร้างเครือข่ายการจัดการหรือการใช้อุปกรณ์เครือข่ายหรือการรักษาความ
ปลอดภัยใน Amazon VPC โดยสามารถถอดออกจากอินสแตนซ์หนึ่งและต่อเข้ากับอินสแตนซ์อื่นได้ง่าย

ตาแหน่งข้อมูล: URL ที่เป็นจุดเข้าใช้งานสาหรับบริการของ AWS บริการของ AWS ส่วนใหญ่ให้คุณสามารถเลือกตาแหน่งข้อมูลในภูมิภาคเพื่อสร้าง
คาขอ เพื่อช่วยลดเวลาแฝงของข้อมูลในแอปพลิเคชัน เว็บเซอร์วิสบางส่วนให้คุณสามารถใช้ตาแหน่งข้อมูลทั่วไปที่ไม่ได้ระบุภูมิภาคได้ ตาแหน่งข้อมูล
ทั่วไปเหล่านี้จะแก้ไขเป็นตาแหน่งข้อมูล us-east-1 ของบริการ คุณสามารถเชื่อมต่อกับตาแหน่งข้อมูลของ AWS ผ่าน HTTP หรือ HTTP ที่ปลอดภัย
(HTTPS) โดยใช้ SSL
ผู้ใช้ภายนอก: ผู้ใช้ ระบบ หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการของ AWS แต่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึงชั่วคราว การเข้าถึงนี้สามารถ
ดาเนินการโดยใช้ AWS Security Token Service (STS) API
ไฟรเวอลลเ: คอมโพเนนต์ที่เป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมปริมาณการใช้เครือข่ายขาเข้าและ/หรือขาออกตามชุดกฎเฉพาะ เมื่อใช้กฎไฟร์วอลล์ใน
Amazon EC2 คุณระบุโปรโตคอล พอร์ต และช่วงที่อยู่ IP ต้นทางที่มีการอนุญาตให้เข้าถึงอินสแตนซ์ กฎเหล่านี้จะระบุปริมาณการใช้เครือข่ายขาเข้าที่
ควรจัดส่งไปยังอินสแตนซ์ (เช่น การยอมรับการเข้าใช้เว็บบนพอร์ต 80) Amazon VPC รองรับโซลูชันไฟร์วอลล์ทั้งหมดที่สามารถกรองการใช้งานขา
เข้าและขาออกจากอินสแตนซ์ กลุ่มค่าเริ่มต้นทาให้การสื่อสารขาเข้าจากสมาชิกคนอื่นในกลุ่มเดียวกันและการสื่อสารขาออกไปยังจุดหมายปลายทางใดๆ
ปริมาณการใช้งานสามารถจากัดด้วยโปรโตคอล IP ตามพอร์ตบริการ และที่อยู่ IP ต้นทางและปลายทาง (IP เฉพาะหรือบล็อก Classless InterDomain Routing (CIDR))

ระบบปฏิบัติการเยือน: ในสภาพแวดล้อมของเครื่องเสมือน สามารถเรียกใช้หลายระบบปฏิบัติการบนฮาร์ดแวร์เดียวกันได้ แต่ละอินสแตนซ์เหล่านี้ถือเป็นผู้
เยี่ยมชมบนฮาร์ดแวร์ที่เป็นโฮสต์และใช้ระบบปฏิบัติการของตนเอง
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แฮช: ฟังก์ชันแฮชการเข้ารหัสใช้ในการคานวณลายเซ็
จิทัลสาหรับการรั
บรองคbeen
าขอกับ AWS
API แฮชการเข้ารหัสเป็นฟังก์ชันแบบทางเดียวที่ส่งคืน
ค่าแฮชเฉพาะตามข้อมูลที่ป้อน ข้อมูลที่ป้อนไปยังฟังก์ชันแฮชจะมีข้อความคาขอและคีย์การเข้าถึงลับ ฟังก์ชันแฮชจะส่งคืนค่าแฮชที่คุณรวมไว้ในคาขอเป็น
ลายเซ็นของคุณ

For the latest technical content, refer to the AWS
HMAC-SHA1/HMAC-SHA256: ในการเข้
ารหัiสtepapers
keyed-Hash Message
Authentication
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page:Code (HMAC หรือ KHMAC) เป็นรหัส
การรับรองความถูกต้องข้อความ (MAC) รูปแบบหนึ่งที่คานวณโดยใช้อัลกอริธึมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันแฮชที่มีการเข้ารหัสร่วมกับคีย์ลับ โดยอาจมี
การใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูhttps://aws.amazon.com/whitepapers
ลและการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อความพร้อมกันได้ เช่นเดียวกับ MAC ฟังก์ชันแฮชการเข้ารหัสที่ทาซ้า เช่น
SHA-1 หรือ SHA-256 อาจใช้ในการคานวณ HMAC อัลกอริธมึ MAC ที่เป็นผลลัพธ์เรียกว่า HMAC-SHA1 หรือ HMAC-SHA256
ตามลาดับ จุดเด่นของการเข้ารหัสของ HMAC จะขึ้นอยู่กับระดับความปลอดภัยของการเข้ารหัสของฟังก์ชันแฮชที่เป็นพื้นฐาน ขนาดและคุณภาพของคีย์

และขนาดของความยาวเอาต์พุตของแฮชในแบบบิต

อุปกรณเรักษาความปลอดภัยฮารเดแวรเ (HSM): HSM เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของที่เก็บข้อมูลคีย์การเข้ารหัสและการทางานภายใน
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ป้องกันการดัดแปลง HSM ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บเนื้อหาคีย์การเข้ารหัสให้ปลอดภัยและใช้เนื้อหาคีย์โดยไม่ต้องเปิดเผยออกไป
ภายนอกขอบเขตการเข้ารหัสของอุปกรณ์ บริการ AWS CloudHSM ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ HSM แบบผู้เช่ารายเดียวเฉพาะ
ไฮเปอรเไวเซอรเ: ไฮเปอร์ไวเซอร์ หรือที่เรียกว่า Virtual Machine Monitor (VMM) เป็นซอฟต์แวร์ระบบเสมือนสาหรับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์/
ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ที่ให้สามารถเรียกใช้ระบบปฏิบัติการหลายระบบบนคอมพิวเตอร์โฮสต์เครื่องเดียวพร้อมกันได้
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Identity and Access Management (IAM): AWS IAM ให้คุณสามารถสร้างผู้ใช้หลายรายและจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละรายเหล่านี้ภายใน
บัญชี AWS

พูลข้อมูลประจาตัว: การจัดเก็บข้อมูลประจาตัวของผู้ใช้ใน Amazon Cognito ที่กาหนดเฉพาะเจาะจงสาหรับบัญชี AWS พูลข้อมูลประจาตัวใช้บทบาท
IAM ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ไม่ได้ผูกอยู่กับผู้ใช้หรือกลุ่มเฉพาะของ IAM และใช้ข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวสาหรับการรับรองความถูกต้องกับ
ทรัพยากรของ AWS ที่กาหนดไว้ในบทบาท
ผู้ให้บริการข้อมูลประจาตัว: บริการออนไลน์ที่รับผิดชอบการออกข้อมูลการระบุตัวตนสาหรับผู้ใช้ที่ต้องการติดต่อกับบริการหรือกับบริการทีม่ ีการทางาน
ร่วมกันอื่นๆ ตัวอย่างของผู้ให้บริการข้อมูลประจาตัว ได้แก่ Facebook, Google และ Amazon
Import/Export Service: บริการของ AWS สาหรับถ่ายโอนข้อมูลจานวนมากไปยังที่เก็บข้อมูล Amazon S3 หรือ EBS โดยการจัดส่งอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาไปยังสถานที่ตั้งของ AWS ที่ปลอดภัย

อินสแตนซเ: อินสแตนซ์เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบเสมือน หรือที่เรียกว่า เครื่องเสมือน (VM) ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการเยือน ใน EC2
อินสแตนซ์หมายถึง เครื่องที่กาลังเรียกใช้สาเนาของ Amazon Machine Image (AMI)
ที่อยู่ IP: ทีอ่ ยู่ Internet Protocol (IP) เป็นป้ายกากับตัวเลขที่กาหนดให้กับอุปกรณ์ที่เข้าร่วมในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
สาหรับการสื่อสารระหว่างโหนด
การปลอมแปลง IP: การสร้างแพคเก็ต IP ที่มีที่อยู่ IP ต้นทางหลอกลวง เรียกว่า การปลอมแปลงโดยมีวัตถุประสงค์ในการปกปิดข้อมูลประจาตัวของผู้ส่ง
หรือการเลียนแบบระบบคอมพิวเตอร์อื่น
คียเ: ในการเข้ารหัส คีย์เป็นพารามิเตอร์ที่กาหนดเอาต์
ของอัลกอริธึมการเข้
ส (เรียกว่า อัลarchived
กอริธึมการแฮช) คู่คีย์เป็นชุดข้อมูลประจาตัวการรักษาความ
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Mobile Analytics: บริการของ AWS สาหรับการเก็บรวบรวม การแสดงข้อมูล และการทาความเข้าใจข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งให้

คุณสามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ รวบรวมตัววัดผล และระบุรูปแบบที่เป็นประโยชน์ในแอปพลิเคชันบนมือถือ

Multi-Factor Authentication (MFA): การใช้ปัจจัยการรับรองความถูกต้องอย่างน้อยสองปัจจัย ปัจจัยรับรองความถูกต้อง จะหมายถึงบางสิ่งที่
คุณรู้จัก (เช่น รหัสผ่าน) หรือบางสิง่ ที่คุณมี (เช่น โทเค็นที่สร้างตัวเลขแบบสุ่ม) AWS IAM อนุญาตให้ใช้รหัส 6 หลักสาหรับใช้ครั้งเดียวนอกเหนือจาก
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ลูกค้าได้รับรหัสที่ใช้ครั้งเดียวจากอุปกรณ์การรับรองความถูกต้องที่มีอยู่ในครอบครอง (อุปกรณ์โทเค็นทางกายภาพหรือโทเค็นเสมือน
จากสมาร์ทโฟน)
ACL เครือข่าย: ตัวกรองปริมาณการใช้งานแบบไม่เก็บสถานะที่ใช้กบ
ั ปริมาณการใช้งานขาเข้าหรือขาออกทั้งหมดจากซับเน็ตภายใน Amazon VPC
ACL เครือข่ายสามารถประกอบด้วยกฎที่มีลาดับในการอนุญาตหรือปฏิเสธปริมาณการใช้งานตามโปรโตคอล IP, ตามพอร์ตบริการ และที่อยู่ IP ต้นทาง/

ปลายทาง
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ออบเจบกตเ: เอนทิตีพื้นฐานที่เก็บไว้ใน Amazon S3 ออบเจ็กต์ประกอบด้วยข้อมูลออบเจ็กต์และข้อมูลเมตา ส่วนของข้อมูลที่จะไม่แสดงต่อ Amazon
S3 ข้อมูลเมตาเป็นชุดของคู่ชื่อ-ค่าที่อธิบายเกี่ยวกับออบเจ็กต์ รวมถึงข้อมูลเมตาค่าเริ่มต้นบางอย่าง เช่น วันที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุดและข้อมูลเมตา HTTP
มาตรฐาน เช่น Content-Type นักพัฒนายังสามารถระบุข้อมูลเมตาแบบกาหนดเองในตอนที่จัดเก็บออบเจ็กต์ได้ด้วย
Paravirtualization: ในทางคอมพิวเตอร์ Paravirtualization เป็นเทคนิคการจาลองเสมือนที่แสดงอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์กับเครื่องเสมือนที่
คล้ายกันแต่จะไม่เหมือนกันอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์ของฮาร์ดแวร์พื้นฐาน
Peering: การเชือ่ มต่อ VPC แบบเพียร์เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสอง VPC ที่ให้คุณสามารถกาหนดเส้นทางปริมาณการใช้งานระหว่างเครือข่าย
โดยใช้ที่อยู่ IP ส่วนตัว อินสแตนซ์ใน VPC สามารถสือ่ สารกันเหมือนกับว่าอยู่ภายในเครือข่ายเดียวกัน

การสแกนพอรเต: สแกนพอร์ตเป็นชุดข้อความที่ส่งโดยผู้ที่พยายามเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อเรียนรู้ว่าบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใดที่เชื่อมโยงกับหมายเลข
พอร์ต “ที่รู้จักดี” ที่คอมพิวเตอร์จัดหา
ภูมิภาค: ชุดทรัพยากรของ AWS ที่มีการตั้งชื่อในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน แต่ละภูมิภาคจะมี Availability Zone อย่างน้อยสองโซน
การจาลองแบบ: การคัดลอกข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากฐานข้อมูลเพื่อรักษาเวอร์ชันที่สองของฐานข้อมูล ซึ่งมักใช้ในกรณีการกู้คืนจากความเสียหายรุนแรง
ลูกค้าสามารถใช้งานแบบหลาย AZ สาหรับความต้องการในการจาลองแบบฐานข้อมูล Amazon RDS หรือใช้ Read Replicas หากมีการใช้
MySQL
Relational Database Service (RDS): บริการของ AWS ทีใ่ ห้คุณสามารถสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (DB) และปรับขนาด
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่สัมพันธ์กันและความจุของที่เก็บข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของแอปพลิเคชันได้อย่างยืดหยุ่น Amazon RDS สามารถใช้ได้
สาหรับโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL, Oracle หรือ Microsoft SQL Server
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บทบาท: เอนทิตีใน AWS IAM ที่มีชุดสิทธิ์ที่สามารถกาหนดโดยเอนทิตีอื่น ใช้บทบาทเพื่อให้แอปพลิเคชันที่ทางานบน Amazon EC2 Instance
สามารถเข้าถึงทรัพยากรของ AWS ได้อย่างปลอดภัย คุณให้ชุดสิทธิ์เฉพาะกับบทบาท ใช้บทบาทเพื่อเปิดใช้งาน Amazon EC2 Instance และให้
EC2 จัดการกับการจัดการข้
อมูลประจ
าตัว latest
AWS โดยอัtechnical
ตโนมัติสาหรับแอปพลิ
เคชันที่ทางานบนrefer
Amazonto
EC2
For
the
content,
the AWS

Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers

Route 53: ระบบ DNS ที่มีกลไกการอัปเดตที่นักพัฒนาสามารถใช้จัดการชื่อ DNS สาธารณะของตน การตอบรับการสืบค้น DNS และการแปล
โดเมนเนมเป็นที่อยู่ IP เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้

คียเการเข้าถึงลับ: คีย์ที่ AWS กาหนดให้กับคุณเมื่อคุณลงทะเบียนรับบัญชี AWS ในการเรียก API หรือทางานกับอินเทอร์เฟซบรรทัดคาสัง่ ผู้ใช้ AWS
แต่ละรายต้องมีคีย์การเข้าถึงลับและ ID คีย์การเข้าถึง ผู้ใช้รับรองแต่ละคาขอด้วยคีย์การเข้าถึงลับและมี ID คีย์การเข้าถึงอยู่ในคาขอด้วย เพื่อช่วยให้แน่ใจถึง
ความปลอดภัยของบัญชี AWS คีย์การเข้าถึงลับสามารถเข้าถึงได้ระหว่างการสร้างคีย์และผู้ใช้เท่านั้น คุณต้องบันทึกคีย์ (เช่น ในไฟล์ข้อความที่คุณเก็บไว้
อย่างปลอดภัย) หากคุณต้องการให้สามารถเข้าถึงได้อีกครั้ง
กลุ่มการรักษาความปลอดภัย: กลุ่มการรักษาความปลอดภัยให้คุณสามารถควบคุมโปรโตคอล พอร์ต และช่วงที่อยู่ IP ต้นทางที่ให้สามารถเข้าถึง
Amazon EC2 Instance หรือพูดอีกอย่างคือ มีการกาหนดกฎไฟร์วอลล์สาหรับอินสแตนซ์ กฎเหล่านี้จะระบุปริมาณการใช้เครือข่ายขาเข้าที่ควรจัดส่ง
ไปยังอินสแตนซ์ (เช่น การยอมรับการเข้าใช้เว็บบนพอร์ต 80)
Security Token Service (STS): AWS STS API ส่งคืนข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวที่ประกอบด้วยโทเค็นการรักษา
ความปลอดภัย, ID คีย์การเข้าถึงและคีย์การเข้าถึงลับ คุณสามารถใช้ STS เพื่ออกข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ที่จาเป็นต้อง
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เข้าถึงทรัพยากรแบบชั่วคราว ผู้ใช้เหล่านี้สามารถเป็นผู้ใช้ IAM ที่มีอยู่ ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ AWS (ข้อมูลประจาตัวภายนอก) ระบบหรือแอปพลิเคชันที่
จาเป็นต้องเข้าถึงทรัพยากรของ AWS
Server-side encryption (SSE): ตัวเลือกสาหรับที่เก็บข้อมูลของ Amazon S3 สาหรับการเข้ารหัสข้อมูลโดยอัตโนมัติขณะจัดเก็บ Amazon
S3 SSE ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้ารหัสข้อมูลเมื่ออัปโหลดโดยเพิ่มส่วนหัวของคาขอเพิ่มเติมเมื่อเขียนออบเจ็กต์ การถอดรหัสจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมั ติเมื่อมี

การเรียกข้อมูล

บริการ: ซอฟต์แวร์หรือความสามารถทางคอมพิวเตอร์ที่มีให้บนเครือข่าย (เช่น Amazon EC2, Amazon S3)
Shard: ใน Amazon Kinesis, Shard เป็นกลุ่มเฉพาะของเรกคอร์ดข้อมูลในสตรีม Amazon Kinesis สตรีม Kinesis ประกอบด้วยหลาย
Shard ซึ่งแต่ละรายการมีหน่วยความจุแบบสแตติก

ลายเซบน: หมายถึง ลายเซ็นดิจิทัลซึ่งเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการยืนยันความถูกต้องของข้อความดิจิทัล AWS ใช้ลายเซ็นที่คานวณด้วย
อัลกอริธึมการเข้ารหัสและคีย์ส่วนตัวเพื่อรับรองความถูกต้องของคาขอที่คุณส่งไปยังเว็บเซอร์วิสของเรา
Simple Data Base (Simple DB): การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ให้ลูกค้า AWS สามารถจัดเก็บและสืบค้นรายการข้อมูลผ่านทางคาขอ
เว็บเซอร์วิส Amazon SimpleDB สร้างและจัดการกับการจาลองแบบที่กระจายในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หลายแห่งของข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติ

เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสูงและความคงทนของข้อมูล

Simple Email Service (SES): บริการของ AWS ที่เป็นบริการส่งอีเมลจานวนมากและเป็นรายการที่ปรับขยายได้สาหรับธุรกิจและนักพัฒนา เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการจัดส่งและความน่าเชื่อถือสาหรับผู้ส่ง Amazon SES ใช้ขั้นตอนเชิงรุกเพื่อป้องกันการส่งเนื้อหาที่น่าสงสัย เพื่อ ISP สามารถ

มองว่าบริการนี้เป็นต้นทางอีเมลที่ไว้ใจได้
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Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): มาตรฐานอินเทอร์เน็ตสาหรับการส่งอีเมลไปยังเครือข่าย IP, SMTP ใช้โดย Amazon Simple
Email Service ลูกค้าที่ใช้ Amazon SES สามารถใช้อินเทอร์เฟซ SMTP เพื่อส่งอีเมลได้ แต่ต้องเชื่อมต่อกับตาแหน่งข้อมูล SMTP ผ่านทาง TLS

For the latest technical content, refer to the AWS
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Simple Queue Service (SQS): บริการกาหนดคิวข้อความที่สามารถปรับขยายได้จาก AWS ซึ่งทาให้มีการสื่อสารผ่านข้อความแบบอะซิงโครนัส

Simple Notification Service (SNS): บริการของ AWS ทีท
่ าให้ตั้งค่า ทางาน และส่งการแจ้งข้อมูลจากระบบคลาวด์ได้ง่าย Amazon SNS ให้

ระหว่างคอมโพเนนต์แบบกระจายของแอปพลิเคชัน คอมโพเนนต์ดังกล่าวสามารถเป็นคอมพิวเตอร์หรือ Amazon EC2 Instance หรือทั้งสองอย่าง
รวมกัน

Simple Storage Service (Amazon S3): บริการของ AWS ที่มีที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสาหรับไฟล์ออบเจ็กต์ การเข้าถึงออบเจ็กต์สามารถ
ควบคุมที่ระดับไฟล์หรือบัคเก็ตและสามารถจากัดเพิ่มเติมตามเงื่อนไขอื่น เช่น ต้นทาง IP คาขอ เวลาของคาขอ ฯลฯ ไฟล์ยังสามารถเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ
โดยใช้การเข้ารหัส AES-256
Simple Workflow Service (SWF): บริการของ AWS ที่ให้ลูกค้าสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ชว่ ยประสานงานบนคอมโพเนนต์แบบกระจาย
เมื่อใช้ Amazon SWF นักพัฒนาสามารถสร้างขั้นตอนการประมวลผลต่างๆ ในแอปพลิเคชันเป็น “งาน” ที่ขับเคลื่อนการทางานในแอปพลิเคชันแบบ
กระจาย Amazon SWF ประสานงานเหล่านี้เข้าด้วยกัน เพื่อจัดการกับการขึ้นต่อกันของการทางานการจัดกาหนดเวลา และการทางานพร้อมกันตาม

ลอจิกแอปพลิเคชันของนักพัฒนา

ลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว: ความสามารถในการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวแต่เข้าถึงแอปพลิเคชันและระบบได้หลายรายการ ความสามารถในการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว
ที่ปลอดภัยสามารถจัดหาให้กับผู้ใช้ภายนอก (ผู้ใช้ AWS และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ AWS) โดยการสร้าง URL ที่ส่งข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัย
ชั่วคราวไปยัง AWS Management Console
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สแนปชบอต: การสารองข้อมูลที่ลูกค้าเริ่มต้นของไดรฟ์ EBS ที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3 หรือการสารองข้อมูลที่ลูกค้าเริ่มต้นของฐานข้อมูล RDS ที่
จัดเก็บไว้ใน Amazon RDS สแนปช็อตสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นสาหรับไดรฟ์ EBS หรือฐานข้อมูล Amazon RDS ใหม่ หรือเพื่อป้องกันข้อมูลที่
ต้องมีการเก็บรักษาและใช้เพื่อการกูค้ ืนในระยะยาว
Secure Sockets Layer (SSL): โปรโตคอลการเข้ารหัสที่ให้การรักษาความปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตที่ชั้นของแอปพลิเคชัน ข้อกาหนดเฉพาะ
ของโปรโตคอล TLS 1.0 และ SSL 3.0 ใช้กลไกการเข้ารหัสเพื่อใช้บริการรักษาความปลอดภัยที่สร้างและรักษาการเชื่อมต่อ TCP/IP ที่ปลอดภัย
การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยจะป้องกันการดักข้อมูล การดัดแปลง หรือการปลอมแปลงข้อความ คุณสามารถเชื่อมต่อกับตาแหน่งข้อมูลของ AWS ผ่าน HTTP
หรือ HTTP ที่ปลอดภัย (HTTPS) โดยใช้ SSL

ไฟรเวอลลเแบบเกบบสถานะ: ในทางคอมพิวเตอร์ ไฟร์วอลล์แบบเก็บสถานะ (ไฟล์วอลล์ที่มีการตรวจสอบแพคเก็ตแบบสถานะ (SPI) หรือการตรวจสอบ
แบบเก็บสถานะ) เป็นไฟร์วอลล์ที่ติดตามสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย (เช่น สตรีม TCP, การสือ่ สาร UDP) ที่มีการรับส่ง
Storage Gateway: บริการของ AWS ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในองค์กรของลูกค้ากับที่เก็บข้อมูลของ Amazon S3 อย่างปลอดภัยโดยใช้ VM ที่
ลูกค้าใช้บนโฮสต์ในศูนย์ข้อมูลที่เรียกใช้ VMware ESXi Hypervisor ข้อมูลได้รับการถ่ายโอนแบบอะซิงโครนัสจากฮาร์ดแวร์ที่เก็บข้อมูลภายใน
องค์กรของลูกค้าไปยัง AWS ผ่าน SSL และจัดเก็บข้อมูลที่มีการเข้ารหัสใน Amazon S3 โดยใช้ AES-256

ข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยชั่วคราว: ข้อมูลประจาตัว AWS ที่ให้การเข้าถึงบริการของ AWS แบบชั่วคราว ข้อมูลประจาตัวการรักษา
ความปลอดภัยชั่วคราวสามารถใช้เพื่อสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลประจาตัวระหว่างบริการของ AWS กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ AWS ในระบบข้อมูลประจาตัวและ
การอนุญาต ข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยชั่วคราวประกอบด้วยโทเค็นการรักษาความปลอดภัย, ID คีย์การเข้าถึงลับและคีย์การเข้าถึงลับ
ตัวแปลงรหัส: ระบบที่แปลงรหัส (แปลง) ไฟล์สื่อ (เสียงหรือภาพ) จากรูปแบบ ขนาด หรือคุณภาพแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง Amazon Elastic
Transcoder ทาให้ลูกค้าสามารถแปลงรหัสไฟล์วิดีโอเป็นแบบที่ปรับขยายได้และคุ้มค่าได้ง่ายๆ
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Transport Layer Security (TLS): โปรโตคอลการเข้ารหัสที่ให้การรักษาความปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตที่ชั้นของแอปพลิเคชัน ลูกค้าที่ใช้
Simple Email Service ของ Amazon ต้องเชื่อมต่อกับตาแหน่งข้อมูล SMTP ผ่านทาง TLS

For the latest technical content, refer to the AWS
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itแepapers
Guides
page:
ของข้อมูล Glacier จะตรวจสอบแฮชกับข้อมูลเพืWh
่อช่วยให้
น่ใจว่าไม่มีการเปลี&
่ยนแปลงระหว่
างการส่
ง

https://aws.amazon.com/whitepapers

ระบบเกบบข้อมูลถาวร: ใน Amazon Glacier ระบบเก็บข้อมูลถาวร เป็นคอนเทนเนอร์สาหรับการจัดเก็บไฟล์เก็บถาวร เมื่อคุณสร้างระบบเก็บข้อมูลถาวร
คุณระบุชื่อและเลือกภูมิภาคของ AWS ที่คุณต้องการสร้างระบบเก็บข้อมูลถาวร แต่ละทรัพยากรของระบบเก็บข้อมูลถาวรจะมีที่อยู่เฉพาะ
การกาหนดเวอรเชัน: ทุกออบเจ็กต์ใน Amazon S3 มีคีย์และ ID เวอร์ชัน ออบเจ็กต์ที่มีคีย์เดียวกัน แต่ ID เวอร์ชันต่างกันสามารถจัดเก็บในบัคเก็ต
เดียวกันได้ การกาหนดเวอร์ชันจะเปิดใช้งานที่ระดับบัคเก็ตโดยใช้การกาหนดเวอร์ชันของบัคเก็ต PUT
อินสแตนซเเสมือน: เมื่อเปิดใช้งาน AMI ระบบที่มีการทางานที่เป็นผลลัพธ์จะถูกอ้างถึงเป็นอินสแตนซ์ อินสแตนซ์ทั้งหมดใน AMI เดียวกันจะ
เริ่มต้นเหมือนกันและข้อมูลใดๆ ที่อยู่ภายในนั้นจะหายไปเมื่ออินสแตนซ์สิ้นสุดหรือล้มเหลว
MFA เสมือน: ความสามารถสาหรับผู้ใช้ในการรับรหัส MFA แบบใช้ครั้งเดียวที่เป็นตัวเลขหกหลักจากสมาร์ทโฟนแทนที่จะมาจากโทเค็น/กุญแจนิรภัย
MFA เป็นการใช้ปัจจัยเพิ่มเติม (รหัสที่ใช้ครั้งเดียว) ร่วมกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อการรับรองความถูกต้อง
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Virtual Private Cloud (VPC): บริการของ AWS ที่ให้ลูกค้าสามารถเตรียมการใช้งานส่วนที่แยกต่างหากของ AWS Cloud รวมถึงการเลือก
ช่วงที่อยู่ IP ของตนเอง การกาหนดซับเน็ต และการกาหนดค่าตารางการกาหนดเส้นทางและเกตเวย์เครือข่าย
Virtual Private Network (VPN): ความสามารถในการสร้างเครือข่ายส่วนตัวที่ปลอดภัยระหว่างสองตาแหน่งบนเครือข่ายสาธารณะ เช่น
อินเทอร์เน็ต ลูกค้า AWS สามารถเพิ่มการเชื่อมต่อ IPsec VPN ระหว่าง Amazon VPC กับศูนย์ข้อมูล เพื่อให้สามารถขยายศูนย์ข้อมูลไปยังระบบ
คลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่มีการให้การเข้าถึงโดยตรงผ่านอินเทอร์เน็ตสาหรับอินสแตนซ์ซบั เน็ตสาธารณะใน Amazon VPC ในการ
กาหนดค่านี้ ลูกค้าสามารถเพิ่มอุปกรณ์ VPN ที่ฝั่งศูนย์ข้อมูลขององค์กรได้
WorkSpaces: บริการเดสก์ท็อปที่มีการจัดการของ AWS ที่ให้คุณสามารถเตรียมการใช้งานเดสก์ท็อปบนระบบคลาวด์สาหรับผู้ใช้ และอนุญาตให้ผู้ใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชุดข้อมูลประจาตัวเฉพาะหรือข้อมูลประจาตัวทั่วไปของ Active Directory
X. 9: ในการเข้ารหัส X.509 เป็นมาตรฐานสาหรับโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) ในการลงชือ่ เข้าใช้ครั้งเดียวและ Privilege
Management Infrastructure (PMI) X.509 ระบุรูปแบบมาตรฐานของใบรับรองคีย์สาธารณะ รายการเพิกถอนใบรับรอง ใบรับรองแอตทริบิวต์
และอัลกอริธึมการตรวจสอบความถูกต้องของพาธการรับรอง ผลิตภัณฑ์ AWS บางอย่างจะใช้ใบรับรอง X.509 แทนคีย์การเข้าถึงลับสาหรับการ
เข้าถึงไปยังบางอินเทอร์เฟซ ตัวอย่างเช่น Amazon EC2 ใช้คีย์การเข้าถึงลับเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เฟซ Query แต่ใช้การรับรองใบรับรองเพื่อเข้าถึง
อินเทอร์เฟซ SOAP และอินเทอร์เฟซบรรทัดคาสั่ง
WorkDocs: ที่เก็บข้อมูลระดับองค์กรและบริการแชร์ที่มีการจัดการของ AWS และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นสาหรับการทางานร่วมกัน

ของผู้ใช้

This paper has been archived
For the latest technical content, refer to the AWS
Whitepapers & Guides page:
https://aws.amazon.com/whitepapers
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การเปลี่ยนแปลงจากเวอรเชันล่าสุด (พ.ย. 2014):









ปรับปรุงข้อมูลโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกาหนด
ปรับปรุงข้อมูลโมเดลความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยร่วมกัน
ปรับปรุงข้อมูลคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของบัญชี AWS
จัดระบบบริการในประเภทต่างๆ ใหม่
ปรับปรุงข้อมูลของหลายบริการที่มีคุณสมบัติใหม่ๆ: CloudWatch, CloudTrail, CloudFront, EBS, ElastiCache, Redshift,
Route 53, S3, Trusted Advisor และ WorkSpaces
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Cognito
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Mobile Analytics
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ WorkDocs

การเปลี่ยนแปลงจากเวอรเชันล่าสุด (พ.ย. 2013):







ปรับปรุงข้อมูลภูมิภาค
ปรับปรุงข้อมูลของหลายบริการที่มีคุณสมบัติใหม่ๆ: CloudFront, DirectConnect, DynamoDB, EBS, ELB, EMR, Glacier,
IAM, OpsWorks, RDS, Redshift, Route 53, Storage Gateway และ VPC
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ AppStream
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ CloudTrail
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Kinesis
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ WorkSpaces

This paper has been archived

การเปลี่ยนแปลงจากเวอรเชันล่าสุด (พฤษภาคม/มิถุนายน 2013):






ปรับปรุงข้อมูล IAM
่อรวมบทบาทและการเข้
าถึง API
Forเพืthe
latest technical
content, refer to the AWS
ปรับปรุงข้อมูล MFA ของการเข้าถึง API สาหรับการดาเนินการตามสิทธิ์การใช้งานที่ลูกค้าระบุ
itกepapers
page:
ปรับปรุงข้อมูล RDS เพื่อเพิ่มการแจ้งข้Wh
อมูลเหตุ
ารณ์, Multi-AZ&และGuides
SSL ไปยัง SQL
Server 2012
ปรับปรุงข้อมูล VPC เพื่อเพิhttps://aws.amazon.com/whitepapers
่มหลายที่อยู่ IP, การกาหนดเส้นทาง VPN แบบสแตติก และ VPC By Default
ปรับปรุงข้อมูลของบริการอื่นๆ หลายบริการที่มีคุณสมบัติใหม่ๆ: CloudFront, CloudWatch, EBS,









ElastiCache, Elastic Beanstalk, Route 53, S3, Storage Gateway
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Glacier
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Redshift
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Data Pipeline
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Transcoder
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Trusted Advisor
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ OpsWorks
เพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ CloudHSM
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การเปลี่ยนแปลงจากเวอรเชันล่าสุด (พฤษภาคม 2011):




























การจัดระบบใหม่เพื่อให้ระบุโครงสร้างพื้นฐานเทียบกับการรักษาความปลอดภัยเฉพาะของบริการได้ดียิ่งขึ้น
เปลี่ยนหัวข้อสรุปข้อมูลสภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกาหนดของ AWS
เปลี่ยนหัวข้อข้อมูลและการสื่อสารเป็นการจัดการและการสื่อสาร
เปลี่ยนหัวข้อวงจรการทางานของพนักงานเป็นการเข้าถึงแบบลอจิคัล
เปลี่ยนหัวข้อการจัดการการกาหนดค่าเป็นการจัดการการเปลี่ยนแปลง
รวมส่วนการป้องกันสภาพแวดล้อมเข้ากับส่วนการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
รวมข้อมูลในส่วนการสารองข้อมูลเข้ากับส่วน S3, SimpleDB และ EBS
ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองเพื่อแสดงการเปลี่ยนชื่อ SAS70 เป็น SSAE 16 และมีการเพิ่ม FedRAMP
ปรับปรุงข้อมูลของส่วนการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเพื่อเพิ่มสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ปลอดภัยและการติดตามตรวจสอบและการ
ป้องกันเครือข่าย
ปรับปรุงข้อมูล IAM เพื่อรวมการเตรียมใช้งานบทบาท/คีย,์ MFA เสมือน ข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยชั่วคราว และการลงชื่อ
เข้าใช้ครั้งเดียว
ปรับปรุงข้อมูลภูมิภาคเพื่อระบุภูมิภาคใหม่ๆ และคาอธิบายเกี่ยวกับ GovCloud
ปรับปรุงข้อมูล EBS, S3, SimpleDB, RDS และ EMR เพื่ออธิบายรายละเอียดของบริการและการรักษาความปลอดภัย
ปรับปรุงข้อมูล VPC เพื่อเพิม่ ตัวเลือกการกาหนดค่า, VPN และ Elastic Network Interfaces
การเพิ่มส่วนการรักษาความปลอดภัยของ Amazon Direct Connect
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Amazon Elastic Load Balancing
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ AWS Storage Gateway
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ AWS Import/Export
This paper has been archived
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Auto Scaling
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Amazon DynamoDB
การเพิ่มข้อมูลการรั
กษาความปลอดภั
ยของ Amazon
ElastiCache
For
the latest
technical
content, refer to the AWS
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWS)
Wh
itepapers
& Guides
page:
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ
Amazon
Simple Email
Service (Amazon
SES)
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภั
ยของ Amazon Route 53
https://aws.amazon.com/whitepapers
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Amazon CloudSearch
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ AWS Elastic Beanstalk
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ AWS CloudFormation
ปรับปรุงข้อมูลคาศัพท์

การเปลี่ยนแปลงจากเวอรเชันล่าสุด (ส.ค. 2010):








การเพิ่มข้อมูลของ AWS Identity and Access Management (AWS IAM)
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Amazon Simple Notification Service (SNS)
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Amazon CloudWatch
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Auto Scaling
ปรับปรุงข้อมูล Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
ปรับปรุงข้อมูลสภาพแวดล้อมการควบคุม
การเอาการจัดการความเสี่ยงออกเนื่องจากมีการยกไปอธิบายไว้ในเอกสารทางเทคนิคที่แยกต่างหาก

หน้า 74 จาก 75

สิงหาคม 2015

Amazon Web Services – ภาพรวมของกระบวนการรักษาความปลอดภัย

การเปลี่ยนแปลงจากเวอรเชันล่าสุด (พ.ย. 2009):


การปรับปรุงแก้ไขสาคัญ

การเปลี่ยนแปลงจากเวอรเชันล่าสุด (มิถุนายน 2009):





การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนการรับรองและการรับรองเพื่อแสดง SAS70
การเพิ่มข้อมูล Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
การเพิ่มข้อมูลของส่วนข้อมูลประจาตัวการรักษาความปลอดภัยเพื่อเน้นถึง AWS Multi-Factor Authentication และการหมุนเวียนคีย์
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

การเปลี่ยนแปลงจากเวอรเชันล่าสุด (ก.ย. 2008):















การเพิ่มข้อมูลหลักการออกแบบการรักษาความปลอดภัย
ปรับปรุงข้อมูลการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและการรวมการตรวจสอบแบบเบื้องหลัง
ปรับปรุงข้อมูลในส่วนการสารองข้อมูลเพื่ออธิบายเพิ่มเกี่ยวกับ Amazon EBS
ปรับปรุงข้อมูลในส่วนการรักษาความปลอดภัยของ Amazon EC2 เพื่อเพิ่ม:
SSHv2 ตามใบรับรอง
รายละเอียดและไดอะแกรมของกลุม่ การรักษาความปลอดภัยแบบมัลติเทียร์
คาอธิบายเกี่ยวกับไฮเปอร์ไวเซอร์และไดอะแกรมการแยกอินสแตนซ์
การแบ่งแยกข้อผิดพลาด
การเพิ่มข้อมูลการจัดการการกาหนดค่า
paper
ปรับปรุงข้อมูลในส่วน S3 เพื่อให้This
รายละเอียดและอธิ
บายเพิ่มhas
เติม been archived
การเพิ่มข้อมูลการปลดการทางานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Amazon SQS
For the latest technical content, refer to the
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ Amazon CloudFront
Wh
itepapers
& Guides page:
การเพิ่มข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของ
Amazon
Elastic MapReduce

AWS

https://aws.amazon.com/whitepapers
ประกาศ
© 2010-2015 Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ เอกสารฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาของเอกสารนาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการปัจจุบันของ AWS

ณ วันที่มีการออกเอกสารฉบับนี้ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการประเมินข้อมูลในเอกสารฉบับนี้และการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการใดๆ ของ AWS ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละอย่างจัดหาให้ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง
เอกสาร ฉบับนี้ไม่มีการรับประกัน การรับรอง การผูกพันตามสัญญา เงื่อนไขหรือการประกันใดๆ จาก AWS บริษัทในเครือ ผู้จัดหา หรือผู้ให้สิทธิ์การใช้งาน หน้าที่ และ ความรับผิด
ของ AWS ที่มีต่อลูกค้าอยู่ภายใต้การควบคุมโดยข้อตกลงของ AWS และเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง และไม่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงระหว่าง
AWS กับลูกค้า
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