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บทคัดยอ
คุณสามารถทํางานเกือบทุกอยางบน AWS ที่คุณเรียกใชบนระบบในองคกรได รวมทั้งเว็บไซต แอปพลิเคชัน ฐานขอมูล แอปบนอุปกรณเคลื่อนที่ การ
สงเสริมการขายผานอีเมล การวิเคราะหขอมูลแบบกระจาย การจัดเก็บสื่อ และเครือขายสวนตัว บริการตางๆ ของ AWS ออกแบบมาเพื่อทํางานรวมกันเพื่อที่
คุณสามารถสรางโซลูชันที่สมบูรณแบบได ประโยชนที่มักจะถูกมองขามในการยายเวิรกโหลดไปยัง AWS คือการไดรับความปลอดภัยในระดับสูงขึ้นตาม
ขนาดที่เหมาะสมดวยการใชคุณสมบัติที่ชวยสนับสนุนการกํากับดูแลทีม่ ีอยูมากมาย การกํากับดูแลในระบบคลาวดมีตนทุนในการเริ่มตนต่ํากวา สามารถ
ทํางานไดงายกวา และมีความคลองตัวมากขึ้นดวยการใชระบบอัตโนมัติที่มีการเฝาติดตาม การควบคุมความปลอดภัย และทํางานจากสวนกลางมากขึ้น ซึ่ง
เปนเหตุผลเดียวกับที่การใหบริการโครงสรางพื้นฐานในระบบคลาวดมีขอดีมากกวาการใหบริการแบบภายในองคกร เอกสารฉบับนี้อธิบายวาคุณสามารถใช
AWS เพื่อกํากับดูแลทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูงใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร เมื่อใชรวมกับ รายงานความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของ AWS และ รายงานเกี่ยวกับรายการตรวจสอบการตรวจประเมินความปลอดภัย เอกสารฉบับนี้จะชวยใหคุณเขาใจคุณสมบัติดานความ
ปลอดภัยและการกํากับดูแลซึ่งมีอยูใ นบริการ AWS เพื่อรวมเอาประโยชนของการรักษาความปลอดภัยเขากับแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับการสราง
สภาพแวดลอมแบบครบวงจรดวย AWS

ขอมูลเบื้องตน
หนวยงานดานอุตสาหกรรมและกฎระเบียบไดไดรวบรวมและจัดทํากฎหมายทั้งเกาและใหมมากมายเขาไวดวยกัน เพื่อบังคับใชมาตรการดานกํากับดูแลองคกร
และการรักษาความปลอดภัยตางๆ ดวยเหตุนี้ บริษัทวิจัยตางๆ จึงไดประเมินวามีหลายบริษัทใชจายเงินทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการกับโครงสราง
พื้นฐานมากถึงรอยละ 75 และใชเงินทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกีย่ วของโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทเพียงรอยละ 25
แนวทางสําคัญประการหนึ่งในการปรับปรุงตัววัดผลนี้คือ การจัดการกับขอกําหนดการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนงานสนับสนุนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีที่งายและมีประสิทธิภาพสําหรับเรื่องนี้ก็คือ การใชประโยชนจากคุณสมบัติดานการกํากับดูแลแบบสําเร็จรูปของ AWS
ถึงแม AWS จะมีคุณสมบัติที่สนับสนุนการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากมาย แตเรื่องยากอยูที่การตัดสินใจวาจะเริ่มตนอยางไรและมีอะไรบาง
ที่ตองดําเนินการ เอกสารฉบับนี้พูดถึงหลักการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชกันทั่วไปโดยการแสดงกรณีการใชงาน (หรือความทาทายภายใน
องคกร) คุณสมบัติในการสนับสนุนของ AWS และการนําเสนอคุณคาของการใชคุณสมบัติเหลานั้นที่สัมพันธกับการกํากับดูแล เอกสารฉบับนีอ้ อกแบบมาเพื่อ
ชวยใหคุณบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ของหลักการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศแตละสวน1
เอกสารฉบับนี้ยึดถือตามแนวทางของหลักการสําคัญๆ ของเฟรมเวิรกการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชกันอยางแพรหลาย (เชน CoBIT, ITIL,
COSO, CMMI ฯลฯ) อยางไรก็ตาม หลักการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศในเอกสารนี้เปนเพียงขอมูลทั่วไปที่ชวยใหลูกคาใชประเมินคุณสมบัติดาน
การกํากับดูแลของการใช AWS เทียบกับสิ่งที่สามารถดําเนินการโดยใชทรัพยากรและเครื่องมือตางๆ ภายในองคกรของคุณเทานั้น หลักการกํากับดูแลดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตอไปนี้มีการอธิบายดวยแนวทาง “กรณีการใชงาน”:
ฉันตองการทําใหดีขึ้น...

จัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของฉัน
จัดการสินทรัพยดา นเทคโนโลยี
สารสนเทศของฉัน
ควบคุมตนทุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของฉัน

1

จัดการความปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศของฉัน

จัดการประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศของฉัน

ควบคุมการเขาถึงทางกายภาพ

ตรวจสอบเหตุการณดา นเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ควบคุมการเขาถึงทางลอจิคัล

ปองกันทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บันทึกล็อกกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรางความยืดหยุนของเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แมวาเอกสารฉบับนี้จะมีรายการคุณสมบัติที่สนับสนุนการกํากับดูแลอยูจํานวนมาก แตเนื่องจากมีการพัฒนาคุณสมบัติใหมๆ อยูตลอดเวลา เอกสารนี้จึงไมไดระบุถึง
คุณสมบัติที่มีอยูทั้งหมด โปรดบทชวยสอน เครื่องมือสําหรับนักพัฒนา และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ http://aws.amazon.com/resources/
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จัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการสินทรัพยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การระบุและการจัดการสินทรัพยดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนขั้นตอนแรกของการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สินทรัพยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีไดตั้งแตเราเตอร สวิตช เซิรฟเวอร โฮสต และไฟรวอลลระดับสูงไปจนถึงแอปพลิเคชัน บริการ ระบบปฏิบัติการ และสินทรัพย
ซอฟตแวรอื่นๆ ที่ใชงานอยูในเครือขาย รายการสินทรัพยฮารดแวรและซอฟตแวรลาสุดเปนขอมูลสําคัญสําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการอัปเกรดและการ
จัดซื้อ การติดตามสถานะการรับประกัน หรือสําหรับการแกไขปญหาและการรักษาความปลอดภัย การมีรายการสินทรัพยที่ถูกตองกลายเปนสิง่ ที่จําเปนสําหรับ
ธุรกิจเพื่อใหสามารถมองเห็นขอมูลไดตามความตองการและจัดทํารายงานที่มีความครอบคลุม นอกจากนี้ รายการขอมูลสินทรัพยที่ครอบคลุมยังมีความสําคัญ
เปนพิเศษสําหรับขอกําหนดการปฏิบัติตามบางอยางดวย ตัวอยางเชน FISMA, SOX, PCI DSS และ HIPAA ตางกําหนดใหรายการขอมูลสินทรัพยที่ถูกตองเปน
สวนหนึ่งในขอกําหนดของตน อยางไรก็ตาม การรวมเอาทรัพยากรสวนตางๆ ภายในองคกรเขาดวยกันก็อาจแคทําใหการดูแลรักษารายการขอมูลนี้ยุงยาก หรือ
อยางแยที่สุดเลยคือไมสามารถดําเนินการได องคกรตางๆ มักใชโซลูชันของบริษัทอื่นเพื่อสนับสนุนระบบอัตโนมัติในการทํารายการขอมูลสินทรัพย และถึง
อยางนั้นก็ยังไมสามารถดูรายการของสินทรัพยทุกประเภทไดอยางละเอียดในคอนโซลเดียวเสมอไป
การใช AWS ทําใหมีคุณสมบัติตางๆ ในการดูรายการขอมูลที่ถูกตองของทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ AWS ไดอยางรวดเร็วและงายดาย โปรดดู
คุณสมบัติเหลานั้น คําแนะนําเกี่ยวกับ ‘วิธีการ’ ที่เกี่ยวของ และลิงกตางๆ เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดานลาง:
คุณสมบัติที่สนับสนุนการกํากับดูแลของ
AWS

การไดรับความปลอดภัยตามขนาดที่เหมาะสม

เพจ Account Activity

แสดงรายการสรุปของทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใหรายละเอียดการใชงานแตละ
บริการตามภูมิภาค เรียนรูเพิ่มเติม

คลังชุดเก็บขอมูลประจําตัวของ Amazon Glacier

เสนอรายการขอมูลของ Glacier โดยการแสดงทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดใน
Glacier เรียนรูเพิ่มเติม

AWS CloudHSM

เสนอการควบคุมคียการเขารหัสแบบเสมือนและแบบกายภาพโดยการจัดหา HSM เฉพาะลูกคา
เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลคีย เรียนรูเพิ่มเติม

AWS Data Pipeline Task Runner

ดําเนินการประมวลผลงานแบบอัตโนมัติโดยการโพลล AWS Data Pipeline สําหรับงานตางๆ
แลวจึงจัดการและรายงานสถานะของงานเหลานั้น เรียนรูเพิ่มเติม

AWS Management Console

เสนอรายการของสินทรัพยและขอมูลแบบในเวลาจริงโดยการแสดงทรัพยากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งหมดที่ทํางานอยูใน AWS ตามบริการ เรียนรูเพิ่มเติม

AWS Storage Gateway APIs

เสนอความสามารถในการจัดทําโปรแกรมรายการสินทรัพยและขอมูลโดยการเขียนโปรแกรม
อินเทอรเฟส เครื่องมือ และสคริปตเพื่อจัดการทรัพยากร เรียนรูเพิ่มเติม
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ควบคุมตนทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสามารถควบคุมตนทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดดีขึ้นดวยการใชวิธีการที่คุมคาที่สุดในการเปนเจาของทรัพยากรโดยการทําความเขาใจตนทุนตางๆ ของ
บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางไรก็ตาม การจัดการและการติดตามตนทุนและ ROI ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชภายใน
องคกรอาจเปนเรื่องยากและไมแมนยํานัก เนื่องจากเปนการคํานวณที่ซบั ซอนมาก การวางแผนเกี่ยวกับความสามารถ การคาดการณสําหรับการใชงาน ตนทุน
ในการจัดซื้อ คาเสื่อมราคา ตนทุนทีเ่ ปนเงินทุน และตนทุนสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกเปนแคบางสวนที่ทําใหการคํานวณตนทุนโดยรวมในการเปนเจาของ
เปนเรื่องยาก
เมื่อใช AWS คุณจะมีคุณสมบัติหลายอยางที่ชวยใหเขาใจและควบคุมตนทุนของทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดงายๆ และถูกตองแมนยํา เมื่อใช
AWS คุณสามารถลดตนทุนลงไดถึงรอยละ 80 เมื่อเทียบกับการใชงานระบบภายในองคกรที่ทัดเทียมกัน2 โปรดดูคุณสมบัติเหลานั้น คําแนะนําเกี่ยวกับ
‘วิธีการ’ ที่เกี่ยวของ และลิงกตางๆ เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดานลาง:
คุณสมบัติที่สนับสนุนการกํากับดูแลของ
AWS

การไดรับความปลอดภัยตามขนาดที่เหมาะสม

เพจ Account Activity

แสดงตนทุนของการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกชวงเวลาโดยการแสดง
ทรัพยากรที่ใชตามบริการ เรียนรูเพิ่มเติม

การเปดใชงานอินสแตนซการ
ตรวจสอบความถูกตองตามจริงของ
Amazon EC2

ชวยปองกันความผิดพลาดในการเปดใชงานทรัพยากรและการเกิดตนทุนเพิ่มเติม โดยปองกัน
ไมใหมีการหมดเวลาหรือความผิดพลาดในการเชื่อมตอจากการเปดใชงานอินสแตนซเพิ่มเติม
เรียนรูเพิ่มเติม

การติดแท็กทรัพยากรของ Amazon EC2

แสดงความสัมพันธระหวางตนทุนของทรัพยากรและหนวยธุรกิจโดยใชปายกํากับแบบกําหนดเองที่
สามารถคนหาไดในการประมวลผลทรัพยากร เรียนรูเพิ่มเติม

AWS Account Billing

มีคุณสมบัติการเรียกเก็บเงินที่ใชงานงาย ซึ่งจะชวยตรวจสอบและชําระเงินตามใบเรียกเก็บโดยการให
รายละเอียดของทรัพยากรที่ใชและตนทุนที่เกี่ยวของที่มีการคํานวณตามจริง เรียนรูเพิ่มเติม

AWS Management Console

เสนอมุมมองแบบครบวงจรในตําแหนงเดียวของปจจัยดานตนทุนโดยการแสดงทรัพยากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดที่ทํางานอยูใน AWS ตามบริการ รวมถึงคาใชคาจายจริงและอัตราการ
เรียกใช เรียนรูเพิ่มเติม

การกําหนดราคาบริการ AWS ที่เกี่ยวของ

เสนอการรับรูที่ชัดเจนเกี่ยวกับตนทุนของทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ AWS โดยการ
กําหนดราคาสําหรับผลิตภัณฑ AWS แตละอยางและลักษณะของการกําหนดราคาเฉพาะเจาะจง เรียนรู
เพิ่มเติม

AWS Trusted Advisor

ชวยปรับปรุงตนทุนของทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการคนหาทรัพยากรที่ไมได
ใชและที่ไมไดทํางานอยู เรียนรูเพิ่มเติม

การแจงเตือนการเรียกเก็บเงิน

แสดงการแจงเตือนลวงหนาเกี่ยวกับการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสงการแจงขอมูล
ของกิจกรรมที่มีการใชจาย เรียนรูเพิ่มเติม

การเรียกเก็บเงินรวม

เสนอการควบคุมตนทุนแบบรวมศูนยและการแสดงผลตนทุนขามบัญชีโดยการรวมหลายบัญชี
AWS เขาไวในใบเรียกเก็บเงินเดียว เรียนรูเพิ่มเติม

2

โปรดดู รายงานตนทุนรวมในการเปนเจาของ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประหยัดตนทุนรวมดวยการใช AWS
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Amazon Web Services – ความปลอดภัยตามขนาดที่เหมาะสม: การกํากับดูแลใน AWS
การกําหนดราคาคาบริการที่ใชตามจริง

ตุลาคม 2015

แสดงการคํานวณทรัพยากรและบริการตางๆ ที่คุณสามารถใชสรางแอปพลิเคชันภายในไมกี่นาทีตาม
การกําหนดราคาคาบริการที่ใชตามจริง ไมมีตนทุนในการจัดซื้อลวงหนา หรือตนทุนในการดูแล
รักษาแบบตอเนื่อง โดยการปรับขนาดการใชงานไปยังหลายๆ เซิรฟเวอรโดยอัตโนมัติเมื่อมีความ
ตองการแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้น เรียนรูเพิ่มเติม

จัดการความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควบคุมการเขาถึงทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางกายภาพ
การจัดการการเขาถึงทางกายภาพเปนสวนประกอบสําคัญของโปรแกรมการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกเหนือจากการล็อค สัญญาณเตือนภัย
การควบคุมการเขาถึง และวิดีโอวงจรปดที่เปนสวนประกอบแบบดั้งเดิมของการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพแลว การควบคุมทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
การเขาถึงทางกายภาพยังมีความสําคัญอยางมากในการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพใหมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
แบบดั้งเดิมกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและขอบเขตของความเชี่ยวชาญเฉพาะทําใหการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพมีความซับซอนเพิ่มขึ้นมาก
เนื่องจากวิธีการควบคุมและขอควรพิจารณาสําหรับการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพภายในองคกรมีความซับซอนมากขึ้น ทําใหผูเชี่ยวชาญดานการรักษา
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติเฉพาะดานเปนที่ตองการตัวเพื่อมาจัดการกับการควบคุมทางกายภาพเกี่ยวกับ
ขอมูลประจําตัวในการเขาถึงสําหรับบัตร/เครื่องอานบัตร อุปกรณควบคุม และเซิรฟเวอรระบบสําหรับการโฮสตขอมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทาง
กายภาพใหมีประสิทธิภาพ
เมื่อใช AWS คุณสามารถเอาตซอรสการควบคุมที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพโครงสรางพื้นฐานของ AWS ใหกับผูเชี่ยวชาญของ AWS
ที่มีทักษะและไดรับทรัพยากรที่จําเปนในการรักษาความปลอดภัยสภาพแวดลอมทางกายภาพไดอยางงายดายและมีประสิทธิภาพ AWS มีผูตรวจสอบอิสระ
หลายรายทําหนาที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพของศูนยขอมูลตลอดทั้งป เพื่อรับรองถึงการออกแบบและการทดสอบอยางละเอียดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของการควบคุมดานความปลอดภัยทางกายภาพของเรา เรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจสอบของ AWS และการควบคุมความปลอดภัย
ทางกายภาพที่เกี่ยวของที่ดานลาง:
คุณสมบัติที่สนับสนุนการกํากับดูแลของ

การไดรับความปลอดภัยตามขนาดที่เหมาะสม

AWS
การควบคุมการเขาถึงทางกายภาพของ
AWS SOC 1

เสนอการควบคุมที่มีความโปรงใสเพื่อปองกันการเขาถึงศูนยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
การควบคุมมีการออกแบบ ทดสอบ และตรวจสอบอยางถูกตองโดยบริษัทตรวจสอบอิสระ
เรียนรูเพิ่มเติม

การควบคุมการเขาถึงทางกายภาพของ

เสนอการควบคุมที่มีความโปรงใสเพื่อปองกันการเขาถึงศูนยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
การควบคุมมีการออกแบบ ทดสอบ และตรวจสอบอยางถูกตองโดยบริษัทตรวจสอบอิสระ
เรียนรูเพิ่มเติม

AWS SOC 2-Security
การควบคุมการเขาถึงทางกายภาพของ
AWS PCI DSS

การควบคุมการเขาถึงทางกายภาพของ AWS
ISO 27001
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เสนอการควบคุมที่มีความโปรงใสเพื่อปองกันการเขาถึงศูนยขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
ซึ่งสัมพันธกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสําหรับอุตสาหกรรมการชําระเงินผานบัตร
เครดิต การควบคุมมีการออกแบบ ทดสอบ และตรวจสอบอยางถูกตองโดยบริษัทตรวจสอบ
อิสระ เรียนรูเพิ่มเติม
เสนอการควบคุมและกระบวนการที่มีความโปรงใสเพื่อปองกันการเขาถึงศูนยขอมูลโดยไมไดรับ
อนุญาต ซึ่งสัมพันธกับมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติของการรักษาความปลอดภัยของ ISO 27002 การ
ควบคุมมีการออกแบบ ทดสอบ และตรวจสอบอยางถูกตองโดยบริษัทตรวจสอบอิสระ
เรียนรูเพิ่มเติม

Amazon Web Services – ความปลอดภัยตามขนาดที่เหมาะสม: การกํากับดูแลใน AWS
การควบคุมการเขาถึงทางกายภาพของ
AWS FedRAMP

ตุลาคม 2015

เสนอการควบคุมและกระบวนการที่มีความโปรงใสเพื่อปองกันการเขาถึงศูนยขอมูลโดยไมได
รับอนุญาต ซึ่งสัมพันธกับมาตรฐานที่เปนแนวทางปฏิบัติของ NIST 800-53 การควบคุมมีการ
ออกแบบ ทดสอบ และตรวจสอบอยางถูกตองโดยบริษัทตรวจสอบอิสระที่ไดรับการรับรอง
จากรัฐบาล เรียนรูเ พิ่มเติม

ควบคุมการเขาถึงทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบลอจิคัล
วัตถุประสงคหลักประการหนึ่งของการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศคือ การจัดการกับการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรและขอมูลแบบลอจิคัลอยางมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม องคกรจํานวนมากพยายามที่จะปรับขนาดโซลูชันภายในองคกรของตนใหสามารถรองรับขอควรพิจารณาและความซับซอนของ
การเขาถึงแบบลอจิคัลที่มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมถึงความสามารถในการสรางกฎของสิทธิ์ระดับนอยทีส่ ุด จัดการกับสิทธิ์ในการเขาถึง
ทรัพยากร รับมือกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและความตองการขอมูล และการเติบโตของขอมูลที่สําคัญ ความทาทายหลักๆ ที่ไมเคยหายไปสําหรับการ
จัดการกับการเขาถึงแบบลอจิคัลในสภาพแวดลอมภายในองคกรคือ การใหสิทธิ์การเขาถึงกับผูใชตาม:
บทบาท (เชน ผูใชอินเทอรเน็ต ผูรับเหมา บุคคลภายนอก หุนสวน ฯลฯ)
• การจัดหมวดหมูขอมูล (เชน ขอมูลที่เปนความลับ ใชภายในเทานั้น สวนตัว สาธารณะ ฯลฯ)
• ชนิดขอมูล (เชน ขอมูลประจําตัว ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลการติดตอ ขอมูลที่เกี่ยวของกับงาน ใบรับรองดิจิทัล รหัสผานแบบกระบวนการรับรู
ฯลฯ)
•

AWS มีคุณสมบัตดิ านการควบคุมมากมายที่ใหคุณสามารถใชจัดการกับการเขาถึงแบบลอจิคัลไดอยางมีประสิทธิภาพตามตารางการทํางานของระบบที่ยึด
ตามสิทธิ์ระดับนอยที่สุด โปรดดูคุณสมบัติเหลานั้น คําแนะนําเกี่ยวกับ ‘วิธีการ’ ที่เกี่ยวของ และลิงกตางๆ เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดานลาง:
คุณสมบัติที่สนับสนุนการกํากับดูแลของ

การไดรับความปลอดภัยตามขนาดที่เหมาะสม

AWS
รายการควบคุมการเขาถึง Amazon S3 (ACL)

เสนอสิทธิ์และเงื่อนไขแบบสวนกลางโดยการเพิ่มเงื่อนไขเฉพาะเพื่อควบคุมวิธีการเขาใชงาน AWS ของ
ผูใช เชน เวลาของวัน ที่อยู IP ตนทาง ไมวาจะใช SSL หรือไดรับการรับรองดวยอุปกรณ Multi-Factor
Authentication เรียนรูเพิ่มเติม ที่นี่ และ ที่นี่

นโยบายบัคเก็ต Amazon S3

เสนอความสามารถในการสรางกฎที่มีเงื่อนไขสําหรับการจัดการกับการเขาถึงบัคเก็ตและออบเจ็กต
โดยการใหคุณสามารถจํากัดการเขาถึงตามบัญชี รวมถึงแอตทริบิวตตามคําขอ เชน ตัวอางอิง HTTP
และที่อยู IP เรียนรูเพิ่มเติม

การรับรองความถูกตองของสตริง

มีความสามารถในการให HTTP หรือเบราวเซอรสามารถเขาถึงทรัพยากรที่ตามปกติแลวตอง
ไดรับการรับรองความถูกตองโดยการใชลายเซ็นในสตริงการสืบคนเพือ่ รักษาความปลอดภัยคําขอ
เรียนรูเพิ่มเติม

การสืบคน Amazon S3
AWS CloudTrail

มีการบันทึกล็อกการทํางานของ API หรือคอนโซล (เชน บันทึกล็อกหากผูอื่นเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัคเก็ต การหยุดทํางานและอินสแตนซ ฯลฯ) ทําใหสามารถตรวจสอบขั้นสูงได เรียนรูเพิ่มเติม

AWS IAM Multi-Factor

เสนอการบังคับใช MFA กับทรัพยากรทั้งหมดโดยการกําหนดใหมีโทเค็นในการลงชื่อเขาใชและ
เขาถึงทรัพยากร เรียนรูเพิ่มเติม

Authentication (MFA)
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นโยบายรหัสผานของ AWS IAM

เสนอความสามารถในการจัดการกับคุณภาพและการควบคุมรหัสผานของผูใชโดยอนุญาตใหคุณ
กําหนดนโยบายรหัสผานสําหรับรหัสผานของผูใช IAM โดยการระบุวารหัสผานตองมีความยาวที่
แนนอนและตองมีการเลือกอักขระ ฯลฯ เรียนรูเพิ่มเติม

สิทธิ์ของ AWS IAM

มีความสามารถในการจัดการสิทธิ์ไดงายๆ โดยการใหคุณระบุผูที่มีสิทธิ์เขาถึงทรัพยากรของ AWS และ
สิ่งที่พวกเขาสามารถดําเนินการกับทรัพยากรเหลานี้ เรียนรูเพิ่มเติม

นโยบาย AWS IAM

ใหคุณสามารถจัดการกับการเขาถึงดวยสิทธิ์ระดับนอยที่สุดแบบละเอียดโดยการอนุญาตใหสราง
หลายผูใชภายในบัญชี AWS และกําหนดขอมูลประจําตัวในการรักษาความปลอดภัยใหักับผูใชและ
จัดการสิทธิ์ของผูใช เรียนรูเพิ่มเติม

บทบาทของ AWS IAM

เสนอความสามารถในการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงชั่วคราวใหกับผูใชหรือบริการที่ตามปกติแลวไมมีสิทธิ์
เขาถึงทรัพยากร AWS โดยการกําหนดชุดของสิทธิ์เพื่อเขาถึงทรัพยากรที่ผูใชหรือบริการตองการ เรียนรู
เพิ่มเติม

AWS Trusted Advisor

เสนอการประเมินการจัดการความปลอดภัยอัตโนมัติโดยการคนหาและการเลื่อนระดับปญหาเกี่ยวกับ
สิทธิ์และความปลอดภัยที่เปนไปได เรียนรูเพิ่มเติม

ดูแลทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัย
การดูแลทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัยเปนพื้นฐานสําคัญของโปรแกรมการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางไรก็ตาม สําหรับ
สภาพแวดลอมภายในองคกร มีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่ตองดําเนินการเมื่อมีการออนไลนเซิรฟเวอรใหม ตัวอยางเชน ไฟรวอลลและนโยบายการ
ควบคุมการเขาถึงจะตองไดรับการอัปเดต อิมเมจของเซิรฟเวอรที่สรางใหมตองไดรับการตรวจสอบวาเปนไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัย และ
แพ็คเกตของซอฟตแวรทั้งหมดตองเปนเวอรชันลาสุด เวนแตการรักษาความปลอดภัยเหลานี้จะดําเนินการโดยอัตโนมัติและใหบริการดวยวิธีการที่สามารถ
ตอบสนองตอความตองการที่ตองมีการปรับเปลี่ยนสูงของธุรกิจ องคกรที่ทํางานโดยใชการกํากับดูแลแบบดั้งเดิมเพียงอยางเดียวทําใหผูใชตองแกไขปญหา
การควบคุมความปลอดภัย ไมเชนนั้นจะทําใหเกิดความลาชาที่สรางตนทุนสูงใหกับธุรกิจ
AWS มีคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยมากมายที่ชวยใหคุณดูแลทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหปลอดภัยไดอยางงายดายและมีประสิทธิภาพ
โปรดดูคุณสมบัติเหลานั้น คําแนะนําเกี่ยวกับ ‘วิธีการ’ ที่เกี่ยวของ และลิงกตางๆ เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดานลาง:
คุณสมบัติที่สนับสนุนการกํากับดูแลของ
AWS

การไดรับความปลอดภัยตามขนาดที่เหมาะสม

Amazon Linux AMIs

มีความสามารถในการปรับใชอิมเมจ “รุนสมบูรณ” (เสริมความปลอดภัย) โดยการจัดทําอิมเมจแบบ
สวนตัวที่จะใชกับอินสแตนซทั้งหมด เรียนรูเพิ่มเติม

อินสแตนซเฉพาะของ Amazon EC2

เสนอเครือขายแบบเสมือนแบบสวนตัวที่แยกออกมา และทําใหแนใจวาอินสแตนซการประมวลผลของ
Amazon EC2 จะถูกแยกออกมาที่ระดับฮารดแวร และมีการเปดใชงานอินสแตนซเหลานี้ใน VPC
เรียนรูเพิ่มเติม

วิซารดการเปดใชงาน Amazon EC2
Instance

ชวยใหกระบวนการเปดใชงานสอดคลองกันโดยการกําหนดขอจํากัดเกี่ยวกับอิมเมจของเครื่องที่
สามารถใชงานไดเมื่อเปดใชงานอินสแตนซ เรียนรูเพิ่มเติม
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กลุมความปลอดภัยของ Amazon EC2

เสนอการควบคุมการรับสงขอมูลขาเขาและขาออกแบบมีรายละเอียดแยกยอย โดยการทํางานเหมือนกับ
ไฟรวอลลที่ควบคุมการรับสงขอมูลสําหรับอินสแตนซเดียวหรือมากกวา เรียนรูเพิ่มเติม

ที่เก็บถาวรของ Amazon Glacier

เสนอบริการจัดเก็บขอมูลระยะยาวราคาประหยัดสําหรับการเก็บรักษาขอมูลแบบถาวรและการสํารอง
ขอมูลที่ปลอดภัยและมั่นคงโดยใชการเขารหัส AES 256 บิตเปนคาเริ่มตน เรียนรูเพิ่มเติม

Amazon S3 Client-Side Encryption

เสนอความสามารถในการเขารหัสขอมูลกอนที่จะสงไปยัง Amazon S3 โดยการสรางไลบรารีของตนเอง
ที่เขารหัสขอมูลออบเจ็กตบนฝงไคลเอ็นตกอนที่จะอัปโหลดไปยัง Amazon S3 AWS SDK for Java ยัง
สามารถเขารหัสขอมูลโดยอัตโนมัติกอนที่จะอัปโหลดไปยัง Amazon S3 ไดดวย เรียนรูเพิ่มเติม

Amazon S3 Server-Side

เสนอการเขารหัสออบเจ็กตที่จัดเก็บและคียที่จัดการโดย AWS ดวยการใชการเขารหัส AES 256
บิตสําหรับขอมูล Amazon S3 เรียนรูเพิ่มเติม

Encryption
Amazon VPC

เสนอเครือขายเสมือนซึ่งแทบจะเหมือนกับเครือขายแบบเดิมที่ใชงานภายในองคกร แตมีขอดีในการใช
โครงสรางพื้นฐานที่สามารถปรับขยายไดของ AWS คุณจึงสามารถสรางเชกชันที่แยกกันทางลอจิคัล
ของ AWS ที่จะเปดใชงานทรัพยากรของ AWS ในเครือขายเสมือนที่คุณกําหนดได เรียนรูเพิ่มเติม

การแยกสวนทางลอจิคัลของ Amazon VPC

มีการแยกสวนแบบเสมือนของทรัพยากรโดยสามารถแยกสวนอิมเมจของเครื่องออกจากทรัพยากรบน
เครือขายอื่นๆ ได เรียนรูเพิ่มเติม

ACL เครือขายของ Amazon VPC

เสนอการแยกสวน ‘แบบไฟรวอลล’ สําหรับซับเน็ตที่เชื่อมโยงกันโดยการควบคุมการใชงาน
เครือขายขาเขาและขาออกที่ระดับซับเน็ต เรียนรูเพิ่มเติม

ที่อยู IP สวนตัวของ Amazon VPC

ชวยปองกันที่อยู IP สวนตัวจากความสุมเสี่ยงบนอินเทอรเน็ตโดยการกําหนดเสนทางการรับสงขอมูล
ผานทางอินสแตนซ Network Address Translation (NAT) ในซับเน็ตสาธารณะ
เรียนรูเพิ่มเติม

กลุมความปลอดภัยของ Amazon VPC

มีการแยกสวน ‘แบบไฟรวอลล’ สําหรับAmazon EC2 Instance ที่เชื่อมโยงกันโดยการควบคุมการใช
งานเครือขายขาเขาและขาออกที่ระดับอินสแตนซ เรียนรูเพิ่มเติม

เทมเพลต AWS CloudFormation

เสนอความสามารถในการใชอิมเมจของเครื่องเฉพาะรวมกับทรัพยากรอื่นๆ อยางสอดคลองกัน
และมีการกําหนดคาโดยการเตรียมใชงานโครงสรางพื้นฐานดวยสคริปตตางๆ เรียนรูเพิ่มเติม

AWS Direct Connect

ขจัดความจําเปนในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตสาธารณะกับ AWS โดยการกําหนดการเชื่อมตอเครือขาย
เฉพาะจากสถานที่ตั้งไปยังศูนยขอมูลของ AWS เรียนรูเพิ่มเติม

การเชื่อมตอ VPN สําหรับฮารดแวร/
ซอฟตแวรภายในองคกร

เสนอการควบคุมความปลอดภัยของเครือขายแบบมีรายละเอียดแยกยอยโดยการอนุญาตใหมี
การเชื่อมตอที่ปลอดภัยจากเครือขายที่มีอยูกับ AWS เรียนรูเพิ่มเติม

เกตเวยสวนตัวแบบเสมือน

เสนอการควบคุมความปลอดภัยของเครือขายแบบมีรายละเอียดแยกยอยโดยการสรางการเชื่อมตอ VPN
สําหรับฮารดแวรกับ VPC เรียนรูเพิ่มเติม

หนา 10 จาก 16

Amazon Web Services – ความปลอดภัยตามขนาดที่เหมาะสม: การกํากับดูแลใน AWS

ตุลาคม 2015

จัดการกับการบันทึกล็อกทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องมือสนับสนุนหลักในการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศคือ การบันทึกล็อกทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบันทึกล็อกมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับกรณีการใชงานลักษณะตางๆ รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ: การตรวจสอบ/การติดตาม
พฤติกรรมที่นาสงสัย การสนับสนุนการวิเคราะหเพื่อการพิสูจนหลักฐาน การตอบสนองตอขอกําหนดการปฏิบัติตาม การสนับสนุนการดูแลรักษาและการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบเครือขาย การจัดการ/การลดตนทุนในการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบระดับการ
บริการ และการสนับสนุนกระบวนการภายในของธุรกิจ องคกรตางๆ พึ่งพาการจัดการล็อกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสนับสนุนการทํางานดานการ
ควบคุมดูแลหลักๆ รวมถึงการจัดการตนทุน ระดับการบริการ และการตรวจสอบแอปพลิเคชันสําหรับธุรกิจ และกิจกรรมที่ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตาม
และการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ SANS Log Management Survey แสดงใหเห็นอยางสอดคลองกันวาองคกรตางๆ ตองการใช
ประโยชจากล็อกของตนเองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตก็ตองเจอปญหาเกี่ยวกับความสามารถในการใชกรณีการใชงานกับทรัพยากรภายในองคกรที่จะรวบรวม
และวิเคราะหล็อกเหลานั้น เมื่อมีการรวบรวมและวิเคราะหล็อกหลากหลายประเภทมากขึ้นจากแหลงขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางกัน องคกร
ตองรับภาระตนทุนในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการปรับขอมูลล็อกใหเปนรูปแบบตางๆ ที่มีการใชงานกันอยางกวางขวาง พรอมกับมีฟงกชันการคนหา
การรวบรวม และการรายงาน การจัดการล็อกเปนความสามารถสําคัญในการตรวจสอบความปลอดภัย การปฏิบัติตามขอกําหนด และการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับกิจกรรมนับหมื่นนับแสนรายการในแตละวัน
เมื่อใช AWS ทําใหมีคุณสมบัติการบันทึกล็อกมากมายที่ชวยใหคุณบันทึกล็อกและติดตามการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
โปรดดูคุณสมบัติเหลานั้น คําแนะนําเกี่ยวกับ ‘วิธีการ’ ที่เกี่ยวของ และลิงกตางๆ เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดานลาง:
คุณสมบัติที่สนับสนุนการกํากับดูแลของ
AWS

การไดรับความปลอดภัยตามขนาดที่เหมาะสม

ล็อกการเขาถึงของ Amazon CloudFront

จัดทําไฟลล็อกที่มีขอมูลเกี่ยวกับการเขาถึงออบเจ็กตตางๆ ของผูใช ล็อกสามารถกระจายไปยังบัคเก็ต
Amazon S3 เฉพาะไดโดยตรง เรียนรู เพิ่มเติม

ล็อกของฐานขอมูล Amazon RDS

เสนอวิธีในการตรวจสอบจํานวนของไฟลล็อกที่สรางโดยอินสแตนซฐานขอมูล Amazon RDS
ใชเพื่อวิเคราะห แกไขปญหา และแกไขปญหาการกําหนดคาฐานขอมูลหรือประสิทธิภาพการ
ทํางาน เรียนรูเพิ่มเติม

Amazon S3 Object Expiration

เสนอการหมดอายุของล็อกแบบอัตโนมัติโดยการจัดกําหนดเวลาเอาออบเจ็กตออกหลังจากชวงเวลาที่
กําหนด เรียนรูเพิ่มเติม

ล็อกการเขาถึงเซิรฟเวอร Amazon S3

จัดทําล็อกของคําขอเขาถึงที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับคําขอ เชน ประเภทคําขอ ทรัพยากรที่ตองการรองขอ
และเวลาและวันที่ที่มีการดําเนินการกับคําขอ เรียนรูเพิ่มเติม

AWS CloudTrail

จัดทําล็อกของการดําเนินการดานความปลอดภัยที่เสร็จสิ้นแลวผานทาง AWS Management Console
หรือ API เรียนรูเพิ่มเติม
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จัดการกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสอบและตอบสนองตอเหตุการณ
การจัดการประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบกลายเปนสวนสําคัญเชิงกลยุทธของโปรแกรมการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนองคประกอบสําคัญของการกํากับดูแลที่จะชวยคุณปองกัน ตรวจสอบ และแกไขปญหาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่อาจสงผลกระทบกับประสิทธิภาพและ/หรือความปลอดภัย ความทาทายสําคัญของการกํากับดูแลสภาพแวดลอมภายในองคกรสําหรับการจัดการ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศคือ คุณตองเผชิญกับการตรวจสอบหลายระบบเพื่อจัดการกับทุกระดับชั้นของทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการผสมกันของเครื่องมือการจัดการที่มีกรรมสิทธิ์และกระบวนการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทําใหเกิดความซับซอนของระบบ ถาโชคดีระบบอาจแค
ตอบสนองชา แตในกรณีเลวรายที่สดุ คือมีผลกระทบกับประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการจัดการกับการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งไปกวานั้น
รูปแบบการคุกคามความปลอดภัยที่มีความซับซอนและทันสมัยมากขึ้น ทําใหความสามารถในการตรวจสอบเหตุการณและการตอบสนองตองพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและรวดเร็วทันกับการจัดการภัยคุกคามตางๆ ซึ่งทําใหการจัดการกับประสิทธิภาพภายในองคกรกําลังเผชิญกับความทาทายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เกี่ยวกับการจัดหาโครงสรางพื้นฐาน ความสามารถในการปรับขยาย ความสามารถในการจําลองเงื่อนไขการทดสอบในหลายพื้นที่ทางภูมิศาสตร ฯลฯ
เมื่อใช AWS ทําใหมีคุณสมบัติการตรวจสอบหลายอยางที่จะชวยตรวจสอบและจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดงายและมีประสิทธิภาพ โปรดดู
คุณสมบัติเหลานั้น คําแนะนําเกี่ยวกับ ‘วิธีการ’ ที่เกี่ยวของ และลิงกตางๆ เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดานลาง:
คุณสมบัติที่สนับสนุนการกํากับดูแลของ
AWS

การไดรับความปลอดภัยตามขนาดที่เหมาะสม

Amazon CloudWatch

เสนอขอมูลทางสถิติที่คุณสามารถดู วิเคราะห กําหนดการแจงเตือนเกี่ยวกับลักษณะการทํางานของ
อินแสตนซ ตัววัดผลเหลานี้ ไดแก การใช CPU, ปริมาณการใชงานเครือขาย, I/O และเวลาแฝง
เรียนรูเพิ่มเติม

การแจงเตือนของ Amazon CloudWatch

เสนอการแจงเตือนอยางสม่ําเสมอสําหรับเหตุการณสําคัญโดยการกําหนดตัววัดผลแบบกําหนด
เอง การแจงเตือน และการแจงขอมูลเหตุการณ เรียนรูเพิ่มเติม

สถานะ Amazon EC2 Instance

เสนอการตรวจสอบสถานะของอินสแตนซที่สรุปผลของการทดสอบแบบอัตโนมัติและใหขอมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมบางอยางที่ไดรับการจัดกําหนดการสําหรับอินสแตนซ ใชการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
เพื่อตรวจดูวาปญหาเฉพาะนั้นๆ มีผลกระทบกับอินสแตนซหรือไม เรียนรูเพิ่มเติม

ทีมการจัดการกับการเกิดเหตุของ Amazon

เสนอการตรวจหาการเกิดเหตุอยางตอเนื่อง การตรวจสอบและการจัดการที่มีพนักงานปฏิบัติงาน
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อสนับสนุนการตรวจหา การวิเคราะห และการแกไขเหตุการณดา นความ
ปลอดภัยบางอยาง เรียนรูเพิ่มเติม

การยอมรับทางเลือกของ Amazon
S3 TCP

เสนอความสามารถในการปรับปรุงเวลาในการกูคืนหลังมีการสูญหายของแพคเก็ตจํานวนมาก
เรียนรูเพิ่มเติม

Amazon Simple Notification Service

เสนอการแจงเตือนอยางสม่ําเสมอสําหรับเหตุการณสําคัญโดยการจัดการกับการสงขอความไปยัง
ปลายทางที่บอกรับการใชงานหรือไคลเอ็นต เรียนรูเพิ่มเติม

AWS Elastic Beanstalk

เสนอความสามารถในการตรวจสอบรายละเอียดการใชงานแอปพลิเคชันสําหรับการจัดเตรียมความจุ
โหลดบาลานซ การปรับขยายอัตโนมัติ และการตรวจสอบสถานะของแอปพลิเคชัน เรียนรูเพิ่มเติม
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เสนอความสามารถในการกระจายปริมาณการใชงานแอปพลิเคชันขาเขาไปยังหลาย Amazon EC2
Instance โดยอัตโนมัติดวยการตรวจหา อินสแตนซที่ใชงานและการกําหนดเสนทางรับสงขอมูล
ใหมไปยังอินสแตนซที่ไมไดใช เรียนรูเพิ่มเติม

สรางความยืดหยุน
การวางแผนสําหรับการปองกันขอมูลและการกูคืนจากความเสียหายควรเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ทุกองคกร ถึงจะบอกวาประโยชนของ DR ไมเปนที่นาสงสัย แตทุกองคกรก็กังวลเกี่ยวกับความสามารถในการสํารองขอมูลและกลับมาทํางานหลังจากการเกิด
เหตุการณหรือความเสียหาย การใชการกํากับดูแลเกี่ยวกับความยืดหยุนของทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีราคาสูงและซับซอน รวมทั้งยังยุงยาก
และเสียเวลามาก องคกรตางๆ จึงตองเจอกับเหตุการณตางๆ ซึ่งทําใหเกิดการหยุดทํางานที่ไมคาดคิดและเปนอุปสรรคในการดําเนินงานมากขึน้ เรื่อยๆ
เหตุการณเหลานี้สามารถเกิดจากปญหาทางเทคนิค (เชน ไวรัส การเสียหายของขอมูล ความผิดพลาดของบุคคล ฯลฯ) หรือภัยทางธรรมชาติ (เชน ไฟไหม น้ํา
ทวม ไฟฟาขัดของ ไฟฟาดับที่เกี่ยวของกับสภาพอากาศ ฯลฯ) ซึ่งทําใหองคกรตองรับภาระดานตนทุนที่เพิ่มขึ้นและมีความซับซอนในการวางแผน การ
ทดสอบ และการดําเนินการสําหรับไซตที่มีการปองกันความผิดพลาดภายในองคกรเนื่องจากการเติบโตของขอมูลอยางตอเนื่อง
การรับมือกับความทาทายเหลานี้ การจําลองเสมือนเซิรฟเวอรของระบบประมวลผลแบบคลาวดทําใหโปรแกรมความยืดหยุนที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมและ
คุมคา เมื่อใช AWS ทําใหมีคุณสมบัติหลายอยางที่ใหคุณสามารถสรางความยืดหยุนสําหรับทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดงายและมีประสิทธิภาพ
โปรดดูคุณสมบัติเหลานั้น คําแนะนําเกี่ยวกับ ‘วิธีการ’ ที่เกี่ยวของ และลิงกตางๆ เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดานลาง:
คุณสมบัติที่สนับสนุนการกํากับดูแลของ
AWS

การไดรับความปลอดภัยตามขนาดที่เหมาะสม

สแนปช็อตของ Amazon EBS

มีความพรอมใชงานสูง ความนาเชื่อถือสูง ไดรฟจัดเก็บขอมูลที่คาดการณไดดวยการควบคุมการ
สํารองขอมูลที่มีการเพิ่มจุดเวลาของเซิรฟเวอร เรียนรูเพิ่มเติม

การใชงานแบบหลาย AZ ของ
Amazon RDS

มีความสามารถในการปองกันขอมูลในกรณีที่เกิดปญหาดวยการควบคุมพรอมใชงานแบบ
อัตโนมัติ สถาปตยกรรมที่มีความยืดหยุนแบบเดียวกัน เรียนรูเพิ่มเติม

AWS Import/Export

เสนอความสามารถในการยายขอมูลจํานวนมากในสถานที่โดยการสรางการนําเขาและสงออกงาน
อยางรวดเร็วดวยเครือขายภายในความเร็วสูงของ Amazon เรียนรูเพิ่มเติม

AWS Storage Gateway

เสนอการผนวกรวมที่ราบรื่นและปลอดภัยระหวางสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
ภายในองคกรและโครงสรางพื้นฐานในการจัดเก็บขอมูลของ AWS โดยการจัดกําหนดเวลาสแนปช็อต
ที่เกตเวยจัดเก็บใน Amazon S3 ในรูปแบบสแนปช็อต Amazon EBS เรียนรูเพิ่มเติม

AWS Trusted Advisor

เสนอการจัดการประสิทธิภาพแบบอัตโนมัติและการควบคุมความพรอมใชงานดวยการระบุทางเลือกใน
การเพิ่มความพรอมใชงานและระบบการสํารองของแอปพลิเคชัน AWS เรียนรูเพิ่มเติม

โซลูชันของบริษทั อื่นที่ครอบคลุม

เสนอการจัดเก็บขอมูลที่ปลอดภัยและการควบคุมความพรอมใชงานแบบอัตโนมัติดวยการใหคุณ
เชื่อมตอกับตลาดของแอปพลิเคชันเครื่องมือไดงายๆ เรียนรูเพิ่มเติม

บริการฐานขอมูล AWS No-SQL/SQL ที่
ไดรับการจัดการ

เสนอการจัดเก็บขอมูลที่ปลอดภัยและคงทนพรอมกับมีการจําลองขอมูลโดยอัตโนมัติไปยัง
Availability Zone หลายแหงในภูมิภาคเพื่อใหความพรอมใชงานสูงและความคงทนของขอมูลไปดวย
ในตัว เรียนรูเพิ่มเติม:
• ฐานขอมูล Amazon Dynamo
• Amazon RDS
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การใชงานแบบหลายภูมิภาค

เสนอความหลากหลายทางภูมิศาสตรของสถานที่ตั้งคอมพิวเตอร การเชื่อมโยงระบบไฟฟา สายดวน
แกไขปญหา ฯลฯ เพื่อใหมีสถานที่ตั้งหลากหลาย เรียนรูเพิ่มเติม

การตรวจสอบสภาพการทํางาน Route 53 และ
DNS Failover

ตรวจสอบความพรอมใชงานของขอมูลสํารองที่จัดเก็บดวยการใหคุณกําหนดคา DNS Failover
เปนแบบ active-active, active-passive และการกําหนดคาแบบผสมเพื่อปรับปรุงความพรอมใชงานของ
แอปพลิเคชันได เรียนรูเพิ่มเติม

ดัชนีของคุณสมบัติที่สนับสนุนการกํากับดูแลบริการ
ขอมูลขางตนมีการนําเสนอตามหลักการกํากับดูแล เพื่อการอางอิงของคุณ สรุปขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการกํากับดูแลโดยบริการสวนใหญของ AWS
มีการอธิบายไวในตารางดานลาง:
บริการ AWS

คุณสมบัติการกํากับดูแล

Amazon EC2

การเปดใชอินสแตนซการตรวจสอบความถูกตามจริงของ Amazon EC2
การติดแท็กทรัพยากรของ Amazon EC2
Amazon Linux AMIs
Amazon EC2 Dedicated Instances
วิซารดการเปดใชงาน Amazon EC2 Instance
กลุมความปลอดภัยของ Amazon EC2

Elastic Load Balancing

การกระจายปริมาณการใชงานของ Elastic Load Balancing

Amazon VPC

Amazon VPC
การแยกทางลอจิคัลของ Amazon VPC ACL
เครือขาย Amazon VPC
ที่อยู IP สวนตัวของ Amazon VPC
กลุมความปลอดภัยของ Amazon VPC
การเชื่อมตอ VPN สําหรับฮารดแวร/ซอฟตแวรภายในองคกร

Amazon Route 53

ชุดเรกคอรดทรัพยากรที่มีเวลาแฝงของ Amazon Route 53
การตรวจสอบสภาพการทํางานของ Route 53 และ DNS Failover

AWS Direct Connect

AWS Direct Connect

Amazon S3

รายการควบคุมการเขาถึง Amazon S3 (ACL)
นโยบายบัคเก็ต Amazon S3
Amazon S3 Query String Authentication
Amazon S3 Client-Side Encryption
Amazon S3 Server-Side Encryption
Amazon S3 Object Expiration
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ล็อกการเขาถึงเซิรฟเวอร Amazon S3
การยอมรับทางเลือกของ Amazon S3 TCP
การปรับขยายกรอบเวลาของ Amazon S3 TCP
Amazon Glacier

คลังชุดเก็บขอมูลประจําตัวของ Amazon Glacier
ที่เก็บถาวรของ Amazon Glacier

Amazon EBS

สแนปช็อตของ Amazon EBS

AWS Import/Export

AWS Import/Export bulk datano…

AWS Storage Gateway

การผนวกรวม AWS Storage Gateway
AWS Storage Gateway APIs

Amazon CloudFront

Amazon CloudFront
ล็อกการเขาถึงของ Amazon CloudFront

Amazon RDS

ล็อกของฐานขอมูล Amazon RDS
การใชงานแบบหลาย AZ ของ Amazon RDS
บริการฐานขอมูล AWS No-SQL/SQL ที่ไดรับการจัดการ

ฐานขอมูล Amazon Dynamo

บริการฐานขอมูล AWS No-SQL/SQL ที่ไดรับการจัดการ

AWS Management Console

เพจ Account Activity
AWS Account Billing
การกําหนดราคาบริการ AWS การเรียกเก็บเงิน
AWS Trusted Advisor
Billing Alarms
การเรียกเก็บเงินรวม การกําหนดราคาคาบริการที่ใชตามจริง AWS CloudTrail
Amazon Incident Management Team
Amazon Simple Notification Service
การใชงานแบบหลายภูมิภาค

AWS Identity and Access Management
(IAM)

AWS IAM Multi-Factor Authentication (MFA)
นโยบายรหัสผาน AWS IAM
สิทธิ์ของ AWS IAM
นโยบายของ AWS IAM
บทบาทของ AWS IAM

Amazon CloudWatch

AWS CloudWatch Dashboard
การแจงเตือนของ Amazon CloudWatch

AWS Elastic Beanstalk

การตรวจสอบ AWS Elastic Beanstalk
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AWS CloudFormation

เทมเพลต AWS CloudFormation

AWS Data Pipeline

AWS Data Pipeline Task Runner

AWS CloudHSM

การจัดเก็บขอมูลคีย CloudHSM

AWS Marketplace

โซลูชันของบริษทั อื่นที่ครอบคลุม

ศูนยขอมูล

การควบคุมการเขาถึงทางกายภาพของ AWS SOC 1
การควบคุมการเขาถึงทางกายภาพของ AWS SOC 2-Security
การควบคุมการเขาถึงทางกายภาพของ AWS PCI DSS
การควบคุมการเขาถึงทางกายภาพของ AWS ISO 27001
การควบคุมการเขาถึงทางกายภาพของ AWS FedRAMP

ตุลาคม 2015

บทสรุป
ความสําคัญหลักของการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การจัดการทรัพยากร ความปลอดภัย และประสิทธิภาพเพื่อมอบคุณคาเชิงกลยุทธที่
สอดคลองกับเปาหมายของธุรกิจ เมื่อพิจารณาจากการเติบโตของอัตราและความซับซอนที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี มีความทาทายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สําหรับ
สภาพแวดลอมแบบภายในองคกรทีจ่ ะปรับขยายเพื่อใหมีการควบคุมแบบละเอียด และคุณสมบัติที่จําเปนในการมอบการกํากับดูแลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณภาพและคุมคา การกํากับดูแลในระบบคลาวดมีคาใชจายในการเริ่มใชงานต่ํากวา สามารถทํางานไดงายกวา และมีความคลองตัวมากขึ้นดวย
การใชระบบอัตโนมัติที่มีการเฝาติดตาม การควบคุมความปลอดภัย และทํางานจากสวนกลางมากขึ้น ซึ่งเปนเหตุผลเดียวกับที่การใหบริการโครงสรางพื้นฐาน
ในระบบคลาวดมีขอดีมากกวาการใหบริการแบบภายในองคกร
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ขอมูลอางอิงและแหลงขอมูลเพิ่มเติม
ฉันสามารถทําอะไรไดบางดวย AWS http://aws.amazon.com/solutions/aws-solutions/
ฉันจะเริ่มตนใชงาน AWS ไดอยางไร http://docs.aws.amazon.com/gettingstarted/latest/awsgsg-intro/gsg-aws-intro.html
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