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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดที่สําคัญ
ประเภท

คําถามเกีย
่ วกับการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด

ขอมูลของ AWS

ความเปน
เจาของใน
การควบคุม

ใครเปนเจาของการควบคุม
สําหรับโครงสรางพื้นฐาน
ที่ใชระบบคลาวด

สําหรับสวนที่ใชงานใน AWS นั้น AWS จะควบคุมสวนประกอบ
ทางกายภาพของเทคโนโลยีนั้น ลูกคาเปนเจาของและควบคุม
สวนอื่นๆ ที่เหลือ รวมถึงการควบคุมจุดเชื่อมตอและการสงผาน เพื่อ
ชวยใหลูกคาเขาใจไดดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการควบคุมทีเ่ รามีอยูและ
การควบคุมเหลานั้นสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพเพียงใด
เราเผยแพรรายงาน SOC 1 Type II พรอมการควบคุมทีก
่ ําหนดไว
สําหรับ EC2, S3 และ VPC รวมทัง้ การควบคุมความปลอดภัย
ทางกายภาพและทางสภาพแวดลอมอยางละเอียด การควบคุม
เหลานี้กําหนดความจําเพาะที่ระดับสูงซึ่งควรตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาไดมากที่สุด ลูกคา AWS ที่ลงนามในขอตกลง
ที่จะไมเปดเผยขอมูลกับ AWS สามารถขอรับสําเนาของรายงาน
SOC 1 Type II ได

การ
ตรวจสอบ
ดานไอที

การตรวจสอบของผูใหบริการ
ระบบคลาวดสามารถทําได
อยางไร

การตรวจสอบเลเยอรและการควบคุมสวนใหญที่อยูเหนือการควบคุม
ทางกายภาพจะยังคงเปนหนาที่ของลูกคา ขอกําหนดของการควบคุม
แบบลอจิคัลและกายภาพที่กําหนดโดย AWS มีการบันทึกไวใน
รายงาน SOC 1 Type II และทีมตรวจสอบและการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดสามารถทบทวนรายงานนั้นได นอกจากนี้ยังมี AWS ISO
27001 และการรับรองอื่นๆ ใหผูตรวจสอบทบทวนดวยเชนกัน

การ
ปฏิบต
ั ต
ิ าม
ขอกําหนด
Sarbanes
-Oxley

การปฏิบัติตามขอกําหนด
SOX ทําไดอยางไร หากมีการ
ใชระบบที่อยูใน
ขอบเขตในสภาพแวดลอม
ของผูใหบริการระบบคลาวด

หากลูกคาประมวลผลขอมูลทางการเงินใน AWS Cloud ผูตรวจสอบ
ของลูกคาสามารถตรวจสอบดูวาระบบ AWS บางสวนอยูภายใน
ขอบเขตของขอกําหนด Sarbanes-Oxley (SOX) หรือไม ผู
ตรวจสอบของลูกคาตองตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการ
นํามาใชสําหรับ SOX ดวยตนเอง เนื่องจากการควบคุมการเขาถึง
แบบลอจิคัลสวนใหญมีการจัดการโดยลูกคา ลูกคาจึงเปนผูท่ี
เหมาะสมที่สุดในการตัดสินวากิจกรรมการควบคุมตรงกับมาตรฐาน
ที่เกี่ยวของกันหรือไม หากผูตรวจสอบ SOX รองขอเปนการเฉพาะ
เกีย
่ วกับการควบคุมทางกายภาพของ AWS พวกเขาสามารถอางอิง
รายงาน AWS SOC 1 Type II ทีร่ ะบุรายละเอียดการควบคุมที่
AWS จัดหาใหได

การ
ปฏิบต
ั ต
ิ าม
ขอกําหนด
ของ
HIPAA

การปฏิบัติตามขอกําหนดของ
HIPAA สามารถทําไดขณะมี
การใชงานในสภาพแวดลอม
ของผูใหบริการระบบคลาวด
หรือไม

ขอกําหนดของ HIPAA นํามาใชกบ
ั และไดรับการควบคุมโดยลูกคา
ของ AWS แพลตฟอรม AWS รองรับการใชงานโซลูชันตางๆ ที่ตรง
กับขอกําหนดการรับรองเฉพาะอุตสาหกรรม เชน HIPAA ลูกคา
สามารถใชบริการของ AWS เพื่อดูแลระดับการรักษาความ
ปลอดภัยที่เทียบเทาหรือสูงกวาระดับที่กําหนดไวเพื่อปกปองบันทึก
ขอมูลดานสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส ลูกคาไดสรางแอปพลิเคชัน
ดานการดูแลสุขภาพที่สอดคลองกับกฎดานความปลอดภัยและความ
เปนสวนตัวของ HIPAA บน AWS AWS มีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การปฏิบต
ั ต
ิ ามขอกําหนดของ HIPAA บนเว็บไซต รวมถึงเอกสาร
เกี่ยวกับหัวขอนี้
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ประเภท

คําถามเกีย
่ วกับการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด

ขอมูลของ AWS

การ
ปฏิบต
ั ต
ิ าม
ขอกําหนด
ของ
GLBA

การปฏิบัติตามขอกําหนด
การรับรองของ GLBA
สามารถทําไดขณะมีการ
ใชงานในสภาพแวดลอมของ
ผูใหบริการระบบคลาวดหรือไม

ขอกําหนดของ GLBA สวนใหญนาํ มาใชกับและไดรับการควบคุม
โดยลูกคาของ AWS AWS มีวิธก
ี ารใหลูกคาใชปกปองขอมูล จัดการ
สิทธิ์ และสรางแอปพลิเคชันที่เปนไปตามมาตรฐานของ GLBA บน
โครงสรางพื้นฐาน AWS หากลูกคาตองการการรับประกัน
คุณภาพทีเ่ ฉพาะเจาะจงวามีการใชงานการควบคุมความปลอดภัย
ทางกายภาพอยางมีประสิทธิภาพ พวกเขาสามารถดูไดทรี่ ายงาน
AWS SOC 1 Type II ตามทีเ่ กี่ยวของ

การ
ปฏิบต
ั ต
ิ าม
ระเบียบ
ขอบังคับ
ของรัฐบาล
กลาง

หนวยงานรัฐบาลสหรัฐฯ
สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับดานความปลอดภัย
และความเปนสวนตัวขณะ
ใชงานในสภาพแวดลอมของ
ผูใหบริการระบบคลาวดหรือไม

หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดจํานวนมาก รวมถึงกฎหมายวาดวยการจัดการความ
ปลอดภัยดานสารสนเทศของรัฐบาลกลาง (FISMA) ฉบับป 2002,
โปรแกรมการจัดการความเสีย
่ งและการอนุญาตของรัฐบาลกลาง
(FedRAMP), เอกสารมาตรฐานการประมวลผลขอมูลของ
รัฐบาลกลาง (FIPS) 140-2 และระเบียบขอบังคับวาดวยการควบคุม
การขนสงอาวุธนานาชาติ (ITAR) การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับอื่นๆ ยังอาจนํามาปรับใหเหมาะสมได ขึ้นอยูกับขอกําหนดที่
ระบุไวในขอกฎหมายที่บังคับใช

ตําแหนง
ทีต
่ ั้งขอมูล

ขอมูลของลูกคาอยูที่ไหน

ลูกคาของ AWS เปนผูกําหนดวาเนื้อหาและเซิรฟเวอรของพวกเขา
จะถูกระบุไวภายในภูมิภาคทางกายภาพใด การทําซ้ําขอมูลสําหรับ
ออบเจ็กตขอมูล S3 ดําเนินการภายในกลุมศูนยขอมูลที่อยูในภูมิภาค
ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูลและไมมีการทําซ้ําไปยังกลุมของศูนยขอมูลอื่น
ในภูมภ
ิ าคอื่นๆ ลูกคาของ AWS เปนผูกําหนดวาเนื้อหาและ
เซิรฟเวอร
ของพวกเขาจะถูกระบุไวภายในภูมิภาคทางกายภาพใด AWS จะไม
เคลื่อนยายเนื้อหาของลูกคาจากภูมิภาคทีล
่ ูกคาเลือกโดยไมแจงให
ลูกคาทราบ ยกเวนจะไดรับการระบุใหปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีการ
รองขอจากหนวยงานของรัฐ สําหรับรายการภูมภ
ิ าคทั้งหมดที่มี
ใหบริการ โปรดดูที่
aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure

การคนหา
ทางอิเล็ก
ทรอนิกส

ผูใหบริการระบบคลาวด
ตอบสนองความตองการของ
ลูกคาในการทําใหไดตาม
ขั้นตอนและขอกําหนดของ
การคนหาทางอิเล็กทรอนิกส
หรือไม

AWS จัดหาโครงสรางพื้นฐาน และลูกคาจัดการสวนทีเ่ หลือทั้งหมด
รวมถึงระบบปฏิบัติการ การกําหนดคาเครือขาย และแอปพลิเคชันทีม
่ ี
การติดตั้ง ลูกคามีหนาทีป
่ ฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการระบุตัวตน การเก็บรวบรวม การประมวลผล
การวิเคราะห และการจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ม
ี ก
ี ารจัดเก็บและ
ประมวลผลโดยใช AWS อยางเหมาะสม หากมีการรองขอ AWS
สามารถทํางานกับลูกคาทีต
่ องการความขวยเหลือจาก AWS ใน
กระบวนพิจารณาตามกฎหมาย

การ
เยีย
่ มชม
ศูนยขอมูล

ผูใหบริการระบบคลาวด
อนุญาตใหลูกคาเยี่ยมชม
ศูนยขอมูลหรือไม

ไม เนื่องจากศูนยขอมูลของเราใหบริการลูกคาหลายราย AWS ไม
อนุญาตใหลูกคาเยี่ยมชมศูนยขอมูล เนื่องจากจะเปนการเปดเผย
ขอมูลของลูกคาหลายรายตอบุคคลที่สามที่เขาถึงขอมูล เพื่อ
ตอบสนองความตองการนี้ของลูกคา ผูตรวจสอบอิสระและเชี่ยวชาญ
จะตรวจสอบการมีอยูและการทํางานของการควบคุมในลักษณะเปน
สวนหนึ่งของรายงาน SOC 1 Type II ของเรา การตรวจสอบความ
ถูกตองจากหนวยงานภายนอกที่มีการยอมรับอยางแพรหลายนี้จะนํา
เสนอขอมูลที่เปนกลางเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการควบคุม
ที่มีอยู ลูกคา AWS ที่ลงนามในขอตกลงที่จะไมเปดเผยขอมูลกับ
AWS สามารถขอรับสําเนาของรายงาน SOC 1 Type II ได การ
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คําถามเกีย
่ วกับการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด

ขอมูลของ AWS
ตรวจสอบจากหนวยงานอิสระสําหรับความปลอดภัยทางกายภาพของ
ศูนยขอมูลยังเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบตามาตรฐาน ISO
27001, การประเมินของ PCI, การตรวจสอบ ITAR และโปรแกรม
การทดสอบ FedRAMPsm

การเขาถึง
โดยบุคคล
ทีส
่ าม

บุคคลที่สามไดรับอนุญาต
ใหเขาถึงศูนยขอมูลของผู
ใหบริการระบบคลาวดหรือไม

AWS ควบคุมการเขาถึงศูนยขอมูลอยางเขมงวด แมแตกบ
ั พนักงาน
ภายในก็ตาม บุคคลที่สามไมไดรับอนุญาตใหเขาถึงศูนยขอมูลของ
AWS ยกเวนเมื่อไดรบ
ั อนุมัติอยางชัดแจงโดยผูจัดการศูนยขอมูล
AWS ที่เหมาะสม ตามนโยบายการเขาถึงของ AWS ดูทรี่ ายงาน
SOC 1 Type II สําหรับการควบคุมเฉพาะที่เกี่ยวของกับการเขาถึง
ทางกายภาพ การรับรองความถูกตองในการเขาถึงศูนยขอมูล และ
การควบคุมที่เกี่ยวของอื่นๆ

การ
ดําเนินการ
ทีไ
่ ดรบ
ั
สิทธิพเิ ศษ

การดําเนินการที่ไดรับสิทธิ
พิเศษไดรับการตรวจสอบและ
ควบคุมหรือไม

การควบคุมที่มีอยูจะจํากัดการเขาถึงระบบและขอมูล และการเขาถึง
ระบบและขอมูลยังถูกจํากัดและตรวจสอบอีกดวย นอกจากนี้ ขอมูล
และอินสแตนซเซิรฟเวอรของลูกคายังมีการแยกจากกันแบบลอจิคล
ั
ออกจากของลูกคารายอื่นๆ โดยคาเริ่มตน การควบคุมการเขาถึงของ
ผูใชงานที่ไดรับสิทธิพิเศษจะมีการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอิสระ
ระหวางการตรวจสอบของ AWS SOC 1, ISO 27001, PCI, ITAR
และ FedRAMPsm

การเขาถึง
ของบุคคล
ภายใน

ผูใหบริการะบบคลาวดจด
ั การ
กับภัยคุกคามจากการเขาถึง
แบบไมเหมาะสมของบุคคล
ภายในตอขอมูลและ
แอปพลิเคชันของลูกคาหรือไม

AWS มีการควบคุม SOC 1 แบบเฉพาะเพือ
่ จัดการกับภัยคุกคาม
จากการเขาถึงแบบไมเหมาะสมของบุคคลภายใน และแผนริเริ่ม
การรับรองแบบสาธารณะและการปฏิบัติตามขอกําหนดทีก
่ ลาวถึงใน
เอกสารฉบับนี้ เพื่อจัดการกับการเขาถึงของบุคคลภายใน การรับรอง
และการยืนยันจากหนวยงานภายนอกทั้งหมดจะประเมินผลการ
ควบคุมเชิงปองกันและเชิงตรวจสอบของการเขาถึงแบบลอจิคัล
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเสี่ยงเปนประจํา ซึ่งมุงเนนเกี่ยวกับ
วิธก
ี ารควบคุมและติดตามการเขาถึงของบุคคลภายใน

ระบบผูเ ชา
หลายราย

การแบงแยกลูกคามีการ
ดําเนินการอยางปลอดภัย
หรือไม

สภาพแวดลอม AWS เปนสภาพแวดลอมหลายผูเชาแบบเสมือน
AWS ดําเนินกระบวนการในการจัดการดานความปลอดภัย การ
ควบคุมของ PCI และการควบคุมดานความปลอดภัยอื่นๆ ที่ออกแบบ
มาเพื่อแยกลูกคาแตละรายออกจากลูกคารายอื่นๆ ระบบ AWS ไดรบ
ั
การออกแบบมาเพื่อปองกันมิใหลก
ู คาเขาถึงโฮสตหรือ
อินสแตนซทางกายภาพที่ไมไดกําหนดใหกับพวกเขาโดยการกรอง
ผานซอฟตแวรการจําลองเสมือน สถาปตยกรรมนี้ไดรับการ
ตรวจสอบโดยผูตรวจประเมินความปลอดภัยอิสระที่ผานการรับรอง
(QSA) ของ PCI และพบวามีอยูในการปฏิบัติตามขอกําหนดทั้งหมด
ของ PCI DSS เวอรชัน 3.1 ทีเ่ ผยแพรในเดือนเมษายน 2015
หมายเหตุ: AWS ยังมีตัวเลือกการเชาแบบรายเดียวดวย อินสแตนซ
เฉพาะคือ Amazon EC2 Instance ที่เปดใชงานภายใน Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) โดยรันฮารดแวรเฉพาะ
สําหรับลูกคารายเดียว อินสแตนซเฉพาะใหคุณไดรับประโยชนจาก
ขอดีของ Amazon VPC และ AWS Cloud อยางเต็มที่ขณะที่มี
การแยกอินสแตนซการประมวลผล Amazon EC2 ที่ระดับฮารดแวร

ชองโหว
ไฮเปอร
ไวเซอร

หนา 3

ผูใหบริการระบบคลาวดจัดการ
กับชองโหวไฮเปอรไวเซอรที่
รูจักหรือไม

ปจจุบัน Amazon EC2 ใชไฮเปอรไวเซอร Xen เวอรชันที่มก
ี าร
ปรับแตงระดับสูง ไฮเปอรไวเซอรไดรับการประเมินสําหรับชองโหว
และเสนทางการโจมตีใหมๆ และทีม
่ ีอยูเดิมโดยทีมเจาะระบบภายนอก
และภายใน และเหมาะอยางยิ่งสําหรับการดูแลการแยกสวนอยาง

Amazon Web Services – คําตอบของ AWS สําหรับคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัตต
ิ ามขอกําหนดทีส
่ าํ คัญ

ประเภท

คําถามเกีย
่ วกับการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด

ขอมูลของ AWS
ชัดเจนระหวางเครื่องเสมือนแบบ Guest การรักษาความปลอดภัย
ไฮเปอรไวเซอร Xen ของ AWS ไดรับการประเมินผลโดย
ผูตรวจสอบอิสระในระหวางการประเมินและการตรวจสอบอยูเปน
ประจํา ดูที่รายงานความปลอดภัยของ AWS สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับไฮเปอรไวเซอร Xen และการแยกอินสแตนซ

การจัดการ
ชองโหว

ระบบไดรบ
ั การแกไข
ขอบกพรองอยางเหมาะสม
หรือไม

AWS มีหนาที่ในการแกไขขอบกพรองของระบบที่สนับสนุนการให
บริการกับลูกคา เชน บริการไฮเปอรไวเซอรและการเชือ
่ มตอระบบ
เครือขาย โดยมีการดําเนินการตามที่กําหนดในนโยบาย AWS และ
เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 27001, NIST และ PCI
ลูกคาเปนผูควบคุมระบบปฏิบัติการเยือน ซอฟตแวร และ
แอปพลิเคชันของตนเอง รวมถึงมีหนาที่รับผิดชอบในการแกไข
ขอบกพรองของระบบของตนเอง

การ
เขารหัส

บริการที่จัดหาใหรองรับการ
เขารหัสใชหรือไม

ใช AWS อนุญาตใหลูกคาใชระบบกลไกการเขารหัสของตนเอง
สําหรับบริการแทบทุกประเภท รวมถึงการเขารหัสแบบ S3, EBS,
SimpleDB และ EC2 ชองทาง IPSec ไปยัง VPC ไดรบ
ั การ
เขารหัสเชนกัน Amazon S3 ยังเสนอ Server Side Encryption ให
เปนตัวเลือกสําหรับลูกคาดวย ลูกคายังสามารถใชเทคโนโลยีการ
เขารหัสของบุคคลที่สามไดเชนกัน โปรดดูขอมูลเพิม
่ เติมจากรายงาน
ความปลอดภัยของ AWS

ความเปน
เจาของ
ขอมูล

สิทธิ์ตอขอมูลของลูกคาของ
ผูใหบริการระบบคลาวดเปน
แบบใด

ลูกคา AWS ยังคงเปนผูควบคุมและเปนเจาของขอมูลของตนเอง
AWS เห็นชอบกับการปกปองความเปนสวนตัวของลูกคา และ
ระมัดระวังในการวิเคราะหวาควรปฏิบัติตามขอเรียกรองการบังคับใช
กฎหมายใด AWS ไมลังเลที่จะทาทายตอคําสั่งจากการบังคับใช
กฎหมายหากเราคิดวาคําสั่งนั้นขาดความสมเหตุสมผล

การแยก
ขอมูล

ผูใหบริการระบบคลาวดแยก
ขอมูลของลูกคาอยางเหมาะสม
หรือไม

ขอมูลทั้งหมดของลูกคาที่จัดเก็บโดย AWS มีความสามารถดานความ
ปลอดภัยและการควบคุมการแยกสวนผูเชาที่มีประสิทธิภาพ
Amazon S3 มีการควบคุมการเขาถึงขอมูลขั้นสูง โปรดดูขอ
 มูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบริการขอมูลเฉพาะจาก
รายงานความปลอดภัยของ AWS

บริการแบบ
ผสมรวม

ผูใหบริการระบบคลาวดใช
บริการระบบคลาวดของผู
ใหบริการรายอื่นเพื่อใหบริการ
หรือไม

AWS ไมใชผูใหบริการระบบคลาวดของบุคคลที่สามเพื่อการ
ใหบริการตางๆ ของ AWS กับลูกคา

การควบคุม
ทาง
กายภาพ
และทาง
สภาพ
แวดลอม

การควบคุมเหลานี้มก
ี าร
ดําเนินงานโดยผูใหบริการ
ระบบคลาวดทรี่ ะบุหรือไม

ใช การควบคุมเหลานี้มีการระบุไวโดยเฉพาะในรายงาน SOC 1
Type II นอกจากนี้ การรับรองอื่นๆ ที่ AWS สนับสนุน เชน ISO
27001 และ FedRAMPsm กําหนดใหมีการควบคุมทางกายภาพและ
ทางสภาพแวดลอมที่เปนแนวทางปฏิบัติเชนกัน

การปองกัน
ฝง
ไคลเอ็นต

ผูใหบริการระบบคลาวดให
ลูกคาสามารถรักษาความ
ปลอดภัยและจัดการการเขาถึง
จากไคลเอ็นต เชน พีซีและ
อุปกรณเคลื่อนที่หรือไม

ใช AWS ใหลูกคาสามารถจัดการแอปพลิเคชันบนไคลเอ็นตและบน
อุปกรณเคลื่อนที่ตามความตองการของพวกเขาเอง
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คําถามเกีย
่ วกับการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด

ขอมูลของ AWS

ความ
ปลอดภัย
ของ
เซิรฟ
 เวอร

ผูใหบริการระบบคลาวดให
ลูกคาสามารถรักษาความ
ปลอดภัยเซิรฟ
 เวอรเสมือนของ
ตนเองไดหรือไม

ใช AWS ใหลูกคาสามารถใชสถาปตยกรรมการรักษาความ
ปลอดภัยของตนเองได ดูที่รายงานความปลอดภัยของ AWS สําหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยของเซิรฟเวอรและ
เครือขาย

Identity and

บริการนี้มีความสามารถ
ของ IAM หรือไม

AWS มีขอเสนอการจัดการขอมูลประจําตัวและการเขาถึงทรัพยากร
ซึ่งใหลูกคาสามารถจัดการกับขอมูลตนของผูใช กําหนดขอมูล
ประจําตัวในการรักษาความปลอดภัย จัดการผูใชในแบบกลุม และ
จัดการสิทธิ์สําหรับผูใชในแบบรวมศูนย โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมจาก
เว็บไซตของ AWS

การหยุด
ทํางานเพือ
่
บํารุงรักษา
ตาม
กําหนดการ

ผูใหบริการระบุเวลาทีร่ ะบบจะ
ถูกปดสําหรับการบํารุงรักษา
หรือไม

AWS ไมไดกําหนดใหระบบออฟไลนสําหรับการดําเนินการบํารุง
รักษาปกติและการแกไขขอบกพรองระบบ โดยปกติแลว การ
บํารุงรักษาและการแกไขขอบกพรองของระบบของ AWS เองจะไม
สงผลกระทบกับลูกคา สวนการบํารุงรักษาอินสแตนซ
มีการควบคุมโดยลูกคา

ความ
สามารถใน
การปรับ
ขนาด

ผูใหบริการใหลูกคาสามารถ
ปรับขนาดนอกเหนือจาก
ขอตกลงดั้งเดิมหรือไม

AWS Cloud เปนแบบกระจาย มีการรักษาความปลอดภัยและ
มีการยืดหยุนสูง ซึ่งใหลูกคาสามารถปรับขนาดไดอยางตองการ
ลูกคาสามารถปรับเพิ่มลดขนาดได โดยมีการจายเงินสําหรับสวนที่
พวกเขาใชเทานั้น

ความพรอม
ใหบริการ

ผูใหบริการยืนยันถึงความ
พรอมใหบริการระดับสูงหรือไม

AWS ยืนยันถึงความพรอมใหบริการระดับสูงในขอตกลงระดับ
การบริการ (SLA) ตัวอยางเชน Amazon EC2 ยืนยันถึงเปอรเซ็นต
อัพไทมรายปอยางนอยที่สุด 99.95% ระหวางปทม
ี่ ีการใชงาน
Amazon S3 ยืนยันถึงเปอรเซ็นตอัพไทมรายเดือนอยางนอยที่สุด
99.9% โดยจะมีการใหเครดิตบริการสําหรับกรณีที่ตัววัดผลความ
พรอมใชงานไมตรงตามที่กําหนด

การโจมตี
แบบ
Distributed
Denial of
Service
(DDoS)

ผูใหบริการปองกันบริการของ
ตนเองจากการโจมตีแบบ
DDoS หรือไม

เครือขาย AWS มีการปกปองใหปลอดภัยจากปญหาดานการรักษา
ความปลอดภัยเครือขายแบบดั้งเดิม และลูกคายังสามารถดําเนินการ
ปองกันเพิ่มเติมตอไปได ดูทรี่ ายงานความปลอดภัยของ AWS
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวขอนี้ รวมถึงการพูดคุยถึงการโจมตี
แบบ DDoS

การ
เคลือ
่ นยาย
ขอมูล

ขอมูลที่จัดเก็บโดยผูใหบริการ
สามารถสงออกตามคําขอของ
ลูกคาไดหรือไม

AWS อนุญาตใหลูกคาเคลื่อนยายขอมูลตามที่ตองการทั้งภายในและ
ออกนอกพื้นที่จัดเก็บของ AWS บริการ AWS Import/Export
สําหรับ S3 จะชวยยายขอมูลขนาดใหญไปยังและออกจาก AWS
โดยใชอุปกรณเก็บขอมูลแบบพกพาในการโอนยายได

ความ
ตอเนือ
่ ง
ทางธุรกิจ
ของ
ผูใ
 หบริการ

ผูใหบริการดําเนินโปรแกรม
ความตอเนื่องทางธุรกิจหรือไม

AWS ดําเนินโปรแกรมความตอเนือ
่ งทางธุรกิจ ขอมูลรายละเอียด
มีการระบุอยูในรายงานความปลอดภัยของ AWS

ความ
ตอเนือ
่ ง
ทางธุรกิจ
ของลูกคา

ผูใหบริการใหลูกคาสามารถ
ดําเนินแผนความตอเนื่องทาง
ธุรกิจหรือไม

AWS ใหลูกคาสามารถดําเนินแผนความตอเนื่องที่ชัดเจน รวมถึง
การใชการสํารองขอมูลอินสแตนซของเว็บเซิรฟเวอรประจํา การ
ทําซ้าํ ของระบบสํารองขอมูล สถาปตยกรรมในการใชงานแบบหลาย
ภูมิภาค/Availability Zone

Access
Management
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ประเภท

คําถามเกีย
่ วกับการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด

ขอมูลของ AWS

ความคงทน
ของขอมูล

บริการระบุความคงทนของ
ขอมูลหรือไม

Amazon S3 มีโครงสรางพื้นฐานการจัดเก็บขอมูลที่มค
ี วามคงทนสูง
ออบเจ็กตจะไดรบ
ั การจัดเก็บบนหลายอุปกรณในสถานที่ตั้งตางๆ ที่
อยูในภูมิภาคของ Amazon S3 เมือ
่ จัดเก็บแลว Amazon S3 จะ
รักษาความคงทนของออบเจ็กตดวยการตรวจหาและแกไข
ความซ้ําซอนที่สูญหายใดๆ อยางรวดเร็ว และ Amazon S3 ยัง
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บเปนประจําโดยใช
checksum หากตรวจพบความเสียหาย ระบบจะซอมแซมโดยใช
ขอมูลซ้ํา ขอมูลที่จัดเก็บใน S3 ไดรับการออกแบบมาใหมีความ
คงทน 99.999999999% และมีออบเจ็กตที่พรอมใชงาน 99.99%
ตลอดชวงปที่ระบุ

การสํารอง
ขอมูล

บริการมีการสํารองขอมูล
ไปยังเทปหรือไม

AWS ใหลูกคาสามารถสํารองขอมูลไปยังเทปของตนไดโดยใช
ผูใหบริการสํารองขอมูลเทปของตนเอง อยางไรก็ตาม การสํารอง
ขอมูลเทปไมใชบริการที่มีการจัดหาใหโดย AWS บริการ Amazon
S3 ออกแบบมาเพื่อลดโอกาสเกิดการสูญหายของขอมูลลงจนเกือบ
จะเปนศูนย รวมถึงเพิม
่ ระดับความคงทนเทียบเทากับการทําสําเนา
ออบเจ็กตขอมูลแบบหลายไซตดวยการทําซ้ําการจัดเก็บขอมูล
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคงทนของขอมูลและการทําซ้ํา
โปรดดูทเี่ ว็บไซตของ AWS

การเพิม
่
ราคา

ผูใหบริการจะเพิม
่ ราคา
โดยไมคาดคิดหรือไม

AWS มีประวัติการลดราคาบอยครัง้ เนื่องจากราคาในการจัดหา
บริการเหลานี้ลดลงเมื่อเวลาผานไป AWS มีการลดราคาอยาง
ตอเนื่องในชวงหลายปที่ผานมา

ความยัง่ ยืน

บริษัทของผูใหบริการมี
ความสามารถในการรักษา
ความยั่งยืนในระยะยาวหรือไม

AWS เปนผูใหบริการระบบคลาวดระดับชั้นนําและเปนกลยุทธ
ทางธุรกิจในระยะยาวของ Amazon.com AWS มีความสามารถ
ในการรักษาความยั่งยืนในระยะยาวอยางแนนอน
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แหลงขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูที่แหลงขอมูลตอไปนี้:
•

ภาพรวมของความเสี่ยงและการปฏิบัติตามขอกําหนดของ AWS

•

การรับรอง โปรแกรม รายงานของ AWS และการยืนยันจากหนวยงานภายนอก

•

ชุดคําถาม CSA Consensus Assessments Initiative Questionnaire

การปรับปรุงเอกสาร
วันที่

คําอธิบาย

มกราคม 2017

ยายไปใชเทมเพลตใหม

มกราคม 2016

เผยแพรครั้งแรกเมื่อ
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