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Tổng quan
Tại AWS, bảo mật là ưu tiên hàng
đầu của chúng tôi.
Bảo mật là khía cạnh được khắc sâu vào văn hóa và quy trình của
chúng tôi, và thấm nhuần trong mọi thứ mà chúng tôi làm. Điều này
có ý nghĩa gì với bạn? Là khách hàng của AWS, bạn được hưởng
lợi từ trung tâm dữ liệu và kiến trúc mạng lưới được thiết lập để đáp
ứng yêu cầu của những tổ chức nhạy cảm với bảo mật nhất trên
thế giới. Bạn cũng nhận được các dịch vụ bảo mật nâng cao được
thiết kế bởi những kỹ sư có hiểu biết sâu sắc về xu hướng bảo mật
toàn cầu, được thiết kế để hoạt động với nhau và với những sản
phẩm bạn đã biết và tin tưởng từ mạng lưới Đối tác AWS của chúng
tôi. Điều này có nghĩa là bạn có thể chọn bảo mật đáp ứng nhu cầu
của bạn khi bạn phát triển với khả năng hiển thị sâu và giám sát liên
tục cơ sở hạ tầng đám mây của bạn và khả năng tự động hóa các
tác vụ để giảm rủi ro.
Hướng dẫn tham khảo nhanh về Bảo mật và Tuân thủ (QRG) này
được tạo ra để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách
chúng tôi giữ cho cơ sở hạ tầng AWS an toàn và tuân thủ, cũng
như tổng quan về các dịch vụ tuân thủ và bảo mật sẵn có cho bạn.
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Lợi ích của Bảo mật với AWS
Kể từ khi hướng dẫn này được xuất bản lần đầu tiên cách đây vài năm, nhận thức về các nhà
cung cấp đám mây công cộng đã thay đổi.
Bảo mật không còn được xem như một yếu tố ngăn chặn hoặc làm giảm tốc di chuyển mà thay
vào đó, trở thành điểm khác biệt then chốt mà bạn có thể sử dụng để định hướng các quyết
định kinh doanh kỹ thuật số, lựa chọn nhà cung cấp và công nghệ cũng như chiến lược đầu tư
cho tổ chức của bạn. Nhiều khách hàng đã tự tin di chuyển khi biết rằng AWS được thiết kế để
trở thành môi trường điện toán đám mây linh hoạt và an toàn nhất hiện nay. Những khách
hàng này đã biến đổi cách thức vận hành để tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ
— đồng thời làm cho tổ chức của họ trở nên an toàn hơn. Là khách hàng của AWS, bạn có thể
nhận ra năm lợi ích chính của bảo mật với AWS.

Mở rộng quy mô một cách an toàn với khả năng hiển thị và kiểm
soát vượt trội
Với AWS, bạn kiểm soát nơi dữ liệu của mình được lưu trữ, ai có thể truy cập dữ liệu này và
loại tài nguyên mà tổ chức của bạn sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào. Kiểm soát truy cập và
nhận dạng chi tiết kết hợp với giám sát liên tục đối với thông tin bảo mật gần thời gian thực
giúp đảm bảo rằng bạn có thể truy cập các tài nguyên phù hợp vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi
nào mà bạn lưu trữ thông tin của mình. Giảm thiểu rủi ro khi mở rộng quy mô bằng cách sử
dụng dịch vụ giám sát hoạt động và tự động hoá bảo mật của chúng tôi nhằm phát hiện các sự
kiện bảo mật đáng ngờ, như là thay đổi cấu hình, trên toàn bộ hệ sinh thái của bạn. Bạn thậm
chí có thể tích hợp dịch vụ của chúng tôi với các giải pháp hiện có của bạn để hỗ trợ quy trình
công việc hiện có, hợp lý hóa hoạt động của bạn và giúp đơn giản hóa việc báo cáo tuân thủ.
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Tạo ra giải pháp với tiêu chuẩn cao
nhất cho quyền riêng tư và bảo mật
dữ liệu
Tự động hóa và giảm thiểu rủi ro
với các dịch vụ được tích hợp sâu
Việc tự động hóa tác vụ bảo mật trên AWS
mang đến sự an toàn hơn cho bạn bằng
cách giảm lỗi cấu hình gây ra bởi con người
và cho nhóm của bạn nhiều thời gian hơn để
tập trung vào những công việc quan trọng
khác của doanh nghiệp. Lựa chọn trong số
nhiều giải pháp tích hợp sâu và kết hợp để
tự động hóa các tác vụ theo những cách
mới, tạo điều kiện cho nhóm bảo mật của
bạn làm việc chặt chẽ hơn với nhóm phát
triển và nhóm vận hành để tạo cũng như
triển khai mã nhanh hơn và an toàn hơn. Ví
dụ: bằng cách sử dụng công nghệ như máy
học, AWS cho phép bạn tự động và liên tục
khám phá, phân loại và bảo vệ dữ liệu nhạy
cảm trong AWS chỉ với một vài cú nhấp
chuột trong bảng điều khiển AWS. Bạn cũng
có thể tự động hóa cơ sở hạ tầng và kiểm
tra bảo mật ứng dụng để liên tục thực thi các
biện pháp kiểm soát tuân thủ và bảo mật,
đồng thời giúp đảm bảo tính bảo mật, tính
toàn vẹn và tính khả dụng mọi lúc. Tự động
hóa trong môi trường lai với công cụ bảo
mật và quản lý thông tin của chúng tôi để
tích hợp AWS một cách liền mạch và an
toàn cho các môi trường tại chỗ và môi
trường cũ của bạn.
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Chúng tôi biết khách hàng của mình quan tâm
sâu sắc đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.
Bởi vì khách hàng của chúng tôi quan tâm sâu
sắc đến bảo mật dữ liệu, chúng tôi có một đội
ngũ chuyên gia bảo mật đẳng cấp thế giới giám
sát hệ thống của chúng tôi 24x7 để giúp bảo vệ
nội dung của bạn. Với AWS, bạn có thể xây
dựng trên cơ sở hạ tầng toàn cầu an toàn nhất,
khi biết rằng bạn luôn sở hữu dữ liệu của mình,
bao gồm khả năng mã hóa, di chuyển và quản
lý việc lưu giữ. Tất cả dữ liệu truyền qua mạng
lưới toàn cầu AWS kết nối các khu vực và trung
tâm dữ liệu của chúng tôi được tự động mã hóa
ở lớp vật lý trước khi rời khỏi cơ sở bảo mật.
Những lớp mã hóa khác cũng được áp dụng, ví
dụ: cho tất cả lượng truy cập ngang hàng VPC
giữa các khu vực, và các kết nối TLS cho dịch
vụ với dịch vụ hoặc cho khách khàng. Chúng tôi
cung cấp các công cụ để giúp bạn dễ dàng mã
hóa dữ liệu cả khi đang được lưu trữ trên thiết
bị và đang được truyền, đồng thời đảm bảo
rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới
có thể truy cập. Bạn có thể sử dụng các khóa
được quản lý bởi Hệ thống quản lý khóa AWS
(KMS) của chúng tôi, với Mô-đun bảo mật phần
cứng (HSM) đã được xác thực FIPS 140-2 Cấp
độ 2 hoặc quản lý các khóa mã hóa của riêng
bạn với AWS CloudHSM bằng cách sử dụng
HSM được FIPS 140-2 Cấp độ 3 xác thực.
Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn quyền kiểm
soát và khả năng hiển thị mà bạn cần để giúp
chứng minh rằng bạn tuân thủ các luật và quy
định về quyền riêng tư dữ liệu của khu vực và
địa phương. Thiết kế cơ sở hạ tầng toàn cầu
của chúng tôi cho phép bạn duy trì quyền kiểm
soát hoàn toàn đối với các khu vực lưu trữ nội
dung của bạn trong thực tế, giúp bạn đáp ứng
yêu cầu về nơi lưu trữ dữ liệu.

Hệ sinh thái lớn nhất với nhiều đối tác và giải pháp bảo mật
Mở rộng lợi ích của AWS bằng cách sử dụng công nghệ bảo mật và dịch vụ tư vấn từ các nhà cung
cấp giải pháp quen thuộc mà bạn đã biết và tin tưởng. Chúng tôi lựa chọn kỹ càng những nhà cung
cấp có chuyên môn sâu và thành công trong việc đảm bảo mọi giai đoạn áp dụng đám mây, từ quá
trình di chuyển ban đầu đến quản lý liên tục hàng ngày. Lựa chọn trong số Mạng lưới đối tác AWS
(APN) của chúng tôi, một chương trình toàn cầu gồm các Đối tác công nghệ và tư vấn với nhiều
người trong số họ chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ tập trung vào bảo mật tùy theo khối
lượng công việc và trường hợp sử dụng cụ thể của bạn. Các giải pháp của Đối tác APN mang đến
sự tự động hóa, tính linh hoạt và khả năng mở rộng quy mô với khối lượng công việc của bạn. Dễ
dàng tìm, mua, triển khai và quản lý các giải pháp phần mềm sẵn sàng cho đám mây này, bao gồm
các sản phẩm phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), chỉ trong vài phút từ AWS Marketplace. Các giải
pháp này đồng hành cùng nhau để giúp bạn bảo mật dữ liệu theo những cách không thể thực hiện
tại chỗ, với các giải pháp sẵn có cho đa dạng khối lượng công việc và trường hợp sử dụng.

Thừa hưởng sụ kiểm soát về bảo
mật và tuân thủ toàn diện nhất
Để hỗ trợ bạn trong các nỗ lực tuân thủ, AWS
thường xuyên đạt xác nhận từ bên thứ ba đối
với hàng nghìn yêu cầu tuân thủ toàn cầu mà
chúng tôi liên tục giám sát để giúp bạn đáp ứng
các tiêu chuẩn về bảo mật và tuân thủ đối với
tài chính, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, chính phủ
và nhiều ngành khác. Bạn được thừa hưởng
các biện pháp kiểm soát bảo mật tối tân nhất
do AWS vận hành, củng cố các chương trình
tuân thủ và chứng nhận của riêng bạn, đồng
thời nhận quyền truy cập vào các công cụ mà
bạn có thể sử dụng để giảm chi phí và thời gian
để chạy các yêu cầu đảm bảo bảo mật cụ thể
của riêng bạn. AWS hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn
bảo mật và chứng nhận tuân thủ hơn bất kỳ
dịch vụ nào khác, bao gồm SOC 2, PCI-DSS,
HIPAA / HITECH, FedRAMP, GDPR, FIPS
140-2 và NIST 800-171, giúp khách hàng đáp
ứng các yêu cầu tuân thủ đối với hầu hết mọi
cơ quan quản lý trên toàn cầu.
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Cách chúng tôi chia sẻ trách nhiệm

Tính bảo mật
CỦA đám mây
AWS chịu trách nhiệm bảo vệ

Trách nhiệm của khách hàng sẽ

cơ sở hạ tầng vận hành toàn

được xác định bởi Dịch vụ đám

bộ các dịch vụ được cung cấp

mây AWS mà khách hàng chọn

trên Đám mây AWS.

Khi chuyển cơ sở hạ tầng CNTT của mình sang AWS, bạn sẽ áp
dụng mô hình trách nhiệm chung. Mô hình chia sẻ này giúp giảm bớt
gánh nặng hoạt động cho bạn vì chúng tôi sẽ là người vận hành,
quản lý và kiểm soát các lớp thành phần CNTT từ hệ điều hành máy
chủ và lớp ảo hóa cho đến bảo mật cơ học của các cơ sở hạ tầng
nơi vận hành dịch vụ. Giống như cách bạn chia sẻ trách nhiệm vận
hành môi trường CNTT với chúng tôi, bạn cũng sẽ chia sẻ việc quản
lý, vận hành và xác minh các biện pháp kiểm soát CNTT.
Tóm lại, AWS chịu trách nhiệm về tính bảo mật “của” đám mây và
với tư cách là khách hàng, bạn chịu trách nhiệm về tính bảo mật
“trong” đám mây mà chúng tôi sẽ mô tả chi tiết hơn dưới đây.
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TRONG đám mây

H ƯỚ N G D Ẫ N THAM KHẢO NHANH VỀ BẢO M ẬT V À TU Â N TH Ủ

Tính bảo mật “của” Đám mây
AWS chịu trách nhiệm về tính bảo mật "của" đám mây. Bạn được hưởng lợi từ các trung tâm dữ
liệu AWS và một mạng lưới được thiết kế để bảo vệ thông tin, danh tính, ứng dụng và thiết bị
của bạn — và bạn thừa hưởng các biện pháp kiểm soát tuân thủ toàn diện nhất được thiết kế để
giúp đáp ứng yêu cầu tuân thủ đối với các cơ quan quản lý trên toàn cầu.

Đảm bảo bảo mật AWS
Thông qua mô hình trách nhiệm chung, chúng tôi giúp khách hàng quản lý rủi ro
một cách hiệu quả và năng suất trong môi trường CNTT, đồng thời đảm bảo việc
quản lý rủi ro hiệu quả thông qua việc tuân thủ các chương trình và khuôn khổ
được thiết lập và công nhận rộng rãi.
Để xác nhận rằng chúng tôi duy trì được một môi trường kiểm soát phổ biến đang
hoạt động hiệu quả trong các dịch vụ và cơ sở của chúng tôi trên toàn cầu, chúng
tôi đã nhờ tới các đánh giá độc lập từ bên thứ ba.
Môi trường kiểm soát của chúng tôi bao gồm các chính sách, quy trình và hoạt
động kiểm soát tận dụng các khía cạnh khác nhau của môi trường kiểm soát AWS
tổng thể.

Chứng chỉ của AWS, chương trình, báo cáo và chứng nhận từ bên thứ ba
AWS hợp tác với các tổ chức chứng nhận bên ngoài và các đánh giá viên độc lập để cung cấp
cho khách hàng nhiều thông tin về các chính sách, quy trình và kiểm soát được thiết lập và
vận hành bởi AWS.
Để có danh sách đầy đủ các chương trình, hãy truy cập::
aws.amazon.com/compliance/programs
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Môi trường kiểm soát tập thể bao gồm con
người, quy trình và công nghệ cần thiết để
thiết lập và duy trì một môi trường mà có thể
hỗ trợ cho khung kiểm soát của chúng tôi
hoạt động hiệu quả. Chúng tôi đã tích hợp
các biện pháp kiểm soát dành riêng cho đám
mây, xác định bởi các tổ chức hàng đầu
trong ngành điện toán đám mây cho môi
trường kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi
giám sát các nhóm ngành này để xác định
các phương pháp tốt nhất mà bạn có thể
thực hiện và để hỗ trợ bạn tốt hơn trong việc
quản lý môi trường kiểm soát của mình.

“Chúng tôi không có cách nào
đề đạt được các cấp chứng chỉ
bảo mật ở mức độ mà AWS có.
Chúng tôi rất tin tưởng vào sự
phân tách khách hàng hợp lý
trong Đám mây AWS, đặc biệt là
việc thông qua Amazon VPC
cho phép chúng tôi tùy chỉnh
môi trường mạng lưới ảo để đáp
ứng từng yêu cầu cụ thể.”
- Michael Lockhart
Giám đốc cơ sở hạ tầng CNTT

Chúng tôi chứng minh trạng thái tuân thủ
của mình để giúp bạn xác minh việc tuân
thủ theo các yêu cầu của ngành và chính
phủ. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức
chứng nhận bên ngoài và các đánh giá
viên độc lập để cung cấp cho khách hàng
thông tin chi tiết về các chính sách, quy
trình và kiểm soát mà chúng tôi thiết lập
và vận hành. Chúng tôi cung cấp chứng
chỉ tuân thủ, báo cáo và các tài liệu khác
trực tiếp cho bạn thông qua cổng tự phục
vụ với tên gọi là AWS Artifact. Bạn có thể
sử dụng thông tin này để thực hiện các
thủ tục đánh giá và xác minh kiểm soát
của mình, theo yêu cầu tiêu chuẩn tuân
thủ hiện hành.
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Bạn có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi
cung cấp về rủi ro và chương trình tuân
thủ của chúng tôi vào khung tuân thủ của
riêng bạn. Chúng tôi sử dụng hàng nghìn
biện pháp kiểm soát bảo mật để giám sát
việc chúng tôi duy trì tuân thủ các tiêu
chuẩn toàn cầu và áp dụng những phương
pháp tốt nhất.

Quyền riêng tư
AWS rất thận trọng về quyền riêng tư của bạn. Bạn sẽ luôn là người sở hữu nội
dung của mình, bao gồm khả năng mã hóa, di chuyển nội dung và quản lý lưu
giữ. Chúng tôi cung cấp các công cụ để giúp bạn dễ dàng mã hóa dữ liệu cả
khi đang được lưu trữ trên thiết bị và khi đang được truyền đi nhằm đảm bảo
rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập dữ liệu này.
AWS cung cấp cho bạn quyền kiểm soát trong việc giúp bạn tuân thủ luật và
quy định về quyền riêng tư dữ liệu áp dụng cho tổ chức của bạn theo khu vực
và theo địa phương. Thiết kế cơ sở hạ tầng toàn cầu của chúng tôi cho phép
bạn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các địa điểm lưu trữ dữ liệu của
bạn trong thực tế, giúp bạn đáp ứng yêu cầu về nơi lưu trữ dữ liệu.
Với AWS, bạn biết được là ai đang truy cập dữ liệu, và loại tài nguyên mà tổ chức
của bạn đang sử dụng vào bất cứ lúc nào.
Đảm bảo tài nguyên của bạn có đúng mức độ truy cập, bằng cách tận dụng
khả năng nhận dạng chi tiết, kiểm soát việc truy cập, và giám sát liên tục đối
với thông tin bảo mật gần thời gian thực - cho dù là thông tin của bạn được lưu
trữ ở đâu.
Giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ tăng trưởng bằng cách sử dụng các dịch vụ giám
sát hoạt động của chúng tôi nhằm phát hiện các thay đổi cấu hình và sự kiện
bảo mật trên toàn hệ thống của bạn, thậm chí tích hợp các dịch vụ của chúng
tôi với các giải pháp hiện có của bạn để giúp bạn đơn giản hóa các hoạt động
và báo cáo tuân thủ.
Tìm hiểu thêm tại: aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq
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Vùng sẵn sàng

Khu vực
Sắp ra mắt

Nơi lưu trữ nội dung của bạn
Các trung tâm dữ liệu AWS được thiết lập theo cụm ở nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới.
Chúng tôi gọi mỗi cụm trung tâm dữ liệu tại một địa điểm nhất định là Khu vực AWS.
Bạn có thể truy cập vào nhiều Khu vực AWS trên toàn cầu và có thể chọn sử dụng một Khu vực
AWS, tất cả các Khu vực AWS hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các Khu vực AWS.
Bạn có toàn quyền kiểm soát đối với việc chọn lựa khu vực AWS nào dùng để lưu trữ dữ liệu
của bạn, để giúp bạn đáp ứng yêu cầu về tuân thủ và nơi lưu trữ dữ liệu. Ví dụ: nếu bạn là
khách hàng Châu Âu, bạn có thể chọn triển khai các dịch vụ AWS của mình độc quyền tại Khu
vực Châu Âu (Frankfurt). Nếu bạn thực hiện lựa chọn này, nội dung của bạn sẽ được lưu trữ độc
quyền ở Đức trừ khi bạn chọn một Khu vực AWS khác.
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Tổng quan về Trung tâm Dữ liệu
AWS đi tiên phong trong lĩnh vực điện toán đám
mây vào năm 2006, tạo ra cơ sở hạ tầng đám mây
cho phép bạn xây dựng một cách an toàn và đổi
mới nhanh hơn. Chúng tôi liên tục đổi mới thiết kế
và hệ thống các trung tâm dữ liệu của mình để bảo
vệ dữ liệu khỏi những rủi ro tự nhiên và do con
người tạo ra. Sau đó, chúng tôi triển khai các biện
pháp kiểm soát, xây dựng hệ thống tự động và tiến
hành các cuộc kiểm tra bởi bên thứ ba để xác nhận
tính bảo mật và tuân thủ. Vì vậy, những tổ chức
được quản lý chặt chẽ nhất trên thế giới tin tưởng
AWS mỗi ngày.

Để biết thêm thông tin, truy cập:
aws.amazon.com/compliance/data-center/
controls/

Tính liên tục cho kinh doanh
Cơ sở hạ tầng của chúng tôi có mức độ sẵn sàng cao và chúng tôi cung cấp
cho bạn những tính năng cần thiết để triển khai cấu trúc CNTT với khả năng
chịu đựng tốt. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế để chịu được các lỗi hệ
thống hoặc phần cứng có tác động tối thiểu đến khách hàng.
Kế hoạch đảm bảo tính liên tục cho kinh doanh của AWS vạch ra các biện
pháp để phòng tránh và giảm thiểu sự gián đoạn môi trường. Bao gồm
thông tin hoạt động về các bước cần thực hiện trước, trong và sau một sự
kiện. Kế hoạch đảm bảo tính liên tục cho kinh doanh được hỗ trợ bởi việc
thử nghiệm bao gồm các tình huống mô phỏng khác nhau. Trong và sau khi
thử nghiệm, AWS lập hồ sơ về con người và hiệu suất của quy trình, hành
động khắc phục và bài học kinh nghiệm với mục đích cải thiện liên tục.
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"AWS cho phép chúng tôi lưu trữ
thông tin theo cách tiết kiệm chi
phí trong khi giảm bớt gánh nặng
hỗ trợ cơ sở hạ tầng cần thiết vì
đã có AWS đảm nhận việc đó.
Đây thực sự là một việc đôi bên
cùng có lợi cho chúng tôi và
khách hàng của chúng tôi."
- Michael Lockhart
Giám đốc cơ sở hạ tầng CNTT

Phục hồi sau thảm họa
Đám mây AWS hỗ trợ nhiều kiến trúc khôi phục thảm họa phổ biến, từ môi trường "ngọn đèn
dẫn" sẵn sàng mở rộng quy mô ngay tức thì cho đến môi trường "dự phòng nóng" cho phép sự
chuyển đổi dự phòng nhanh chóng.
Chúng tôi tạo điều kiện để bạn có thể phân phối ứng dụng trên nhiều Vùng sẵn sàng của AWS, vì
vậy bạn có thể duy trì khả năng chống chọi với hầu hết các chế độ lỗi, bao gồm cả thảm họa tự
nhiên hoặc lỗi hệ thống. Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các trung tâm dữ liệu đều trực tuyến và
đang phục vụ khách hàng, không có trung tâm dữ liệu nào đang "im lìm". Trong trường hợp hư
hỏng, các quy trình tự động sẽ di chuyển lưu lượng dữ liệu của bạn ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng.
Bạn có thể sử dụng cơ sở hạ tầng AWS để khôi phục thảm họa nhanh chóng cho hệ thống CNTT
quan trọng của mình mà không phải chịu chi phí cơ sở hạ tầng cho địa điểm thứ hai. Hãy nhớ rằng
bạn chịu trách nhiệm quản lý và kiểm tra việc sao lưu và phục hồi hệ thống thông tin được xây
dựng trên cơ sở hạ tầng AWS. AWS cung cấp CloudEndure Disaster Recovery, giúp giảm thiểu
thời gian ngừng hoạt động và mất dữ liệu bằng cách cung cấp khả năng khôi phục nhanh chóng,
đáng tin cậy cho các máy chủ vật lý, ảo và dựa trên đám mây vào AWS.
Để biết thêm thông tin, truy cập
aws.amazon.com/cloudendure-disaster-recovery/
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Tính bảo mật “trong” Đám mây

Trong khi AWS xử lý phần công việc nặng nhọc không tạo ra tính nổi bật “của”
đám mây, với tư cách là khách hàng AWS, bạn vẫn chịu trách nhiệm về bảo mật
“trong” đám mây. Bạn chịu trách nhiệm quản lý hệ điều hành khách, bao gồm
việc cài đặt các bản cập nhật và bản vá bảo mật. Bạn cũng chịu trách nhiệm
quản lý các phần mềm ứng dụng liên quan, cũng như cấu hình của tường lửa
bạn đã chọn. Trách nhiệm của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào dịch vụ AWS bạn
chọn, cách bạn tích hợp các dịch vụ đó vào môi trường CNTT của mình cũng
như các luật và quy định hiện hành.
Để quản lý bảo mật tài nguyên AWS, bạn cần thực hiện bốn việc sau:
1. Tự động hóa việc kiểm kê và quản lý tài nguyên để biết bạn có những gì,
sau đó bảo mật một cách thích hợp.
2. Cấu hình hệ điều hành và các ứng dụng khách một cách bảo mật trên
tài nguyên của bạn (bảo mật cài đặt cấu hình, bản vá và chống phần mềm
độc hại).
3. Kiểm soát sự thay đổi đối với các tài nguyên (quản lý thay đổi).
4. Tạo và tự động hóa các kế hoạch ứng phó sự cố và khắc phục thảm họa.
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Identity and Access Management
Dịch vụ nhận dạng AWS cho phép bạn quản lý bảo mật đối với danh tính,
tài nguyên và quyền trên quy mô lớn. Với AWS, bạn có thể cung cấp dịch
vụ nhận dạng cho lực lượng lao động của mình và các ứng dụng dành
cho khách hàng để nhanh chóng bắt đầu và quản lý quyền truy cập vào
các công việc và ứng dụng của bạn. AWS cũng mang đến cho bạn sự tự
do với các dịch vụ như IAM Access Analyzer để lựa chọn nơi nào để
quản lý nhận dạng và thông tin xác thực của nhân viên cũng như các
quyền chi tiết để cấp quyền truy cập phù hợp, cho đúng người, đúng thời
điểm. Các dịch vụ như AWS Identity & Access Management (IAM) cho
phép bạn quản lý quyền truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên AWS một
cách bảo mật, AWS Organizations mang đến cho bạn khả năng quản trị
và quản lý tập trung trên các tài khoản AWS và với AWS Single Sign-On
(SSO), bạn có thể kích hoạt dịch vụ đăng nhập một lần trên đám mây.

“Chúng tôi cho rằng bảo mật cũng như quản lý quyền truy
cập và nhận dạng được thực hiện đúng cách có thể giúp
các kỹ sư tập trung vào sản phẩm trong phạm vi rõ ràng
và đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi triển khai
nền tảng bảo mật tự phục vụ có thể kiểm tra được thông
qua AWS IAM.”
- Rob Witoff
Giám đốc

Dịch vụ nhận dạng và bảo mật AWS
Để giúp bạn thiết lập bảo mật “trong” đám mây, AWS cung cấp
nhiều lựa chọn dịch vụ bảo mật sáng tạo có thể giúp bạn đơn giản
hóa việc đáp ứng các yêu cầu về quy định và bảo mật riêng của
mình. Các giải pháp và dịch vụ bảo mật của chúng tôi tập trung vào
việc cung cấp các lợi ích chiến lược chính trong các lĩnh vực quan
trọng sau đây để giúp bạn triển khai tầm bao quát bảo mật tối ưu
cho tổ chức của mình.
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Bảo vệ dữ liệu
AWS cung cấp các dịch vụ giúp bạn bảo vệ dữ liệu, tài khoản và khối
lượng công việc của mình khỏi những truy cập trái phép.
Dịch vụ bảo vệ dữ liệu AWS cung cấp cách quản lý mã hóa và khóa để
giúp liên tục theo dõi và bảo vệ tài khoản và công việc của bạn. Khi sử
dụng dịch vụ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể khám phá và bảo
vệ dữ liệu nhạy cảm của mình trên quy mô lớn với Amazon Macie; dễ
dàng tạo và kiểm soát các khóa dùng để mã hóa hoặc ký điện tử vào
dữ liệu của bạn bằng AWS Key Management Service (KMS); luân
phiên, quản lý và truy xuất các khóa bí mật với AWS Secrets Manager;
dễ dàng tạo và sử dụng các khóa mã hóa của riêng bạn với AWS
CloudHSM; cũng như dễ dàng cung cấp, quản lý và triển khai các
chứng chỉ công khai và riêng tư bằng AWS Certificate Manager.

Bảo vệ mạng và biên
Khách hàng có thể bảo vệ các ứng dụng web của mình bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS để
lọc lưu lượng truy cập dựa trên các quy tắc do họ tạo ra. Ví dụ: bạn có thể lọc các yêu cầu web
dựa trên địa chỉ IP, tiêu đề HTTP, nội dung HTTP hoặc chuỗi URI, cho phép bạn chặn các kiểu
tấn công phổ biến, chẳng hạn như chèn đoạn SQL (SQL injection) hoặc chèn đoạn mã lệnh độc
hại (cross-site scripting). Bảo vệ ứng dụng web khỏi các hoạt động khai thác web thông thường
bằng AWS Web Application Firewall (WAF); quản lý bảo vệ DDoS bằng AWS Shield; cấu hình
và quản lý tập trung các quy tắc tường lửa trên các tài khoản và ứng dụng của bạn trong AWS
Organizations bằng AWS Firewall Manager; và triển khai bảo mật mạng trên các VPC Amazon
chỉ với một vài cú nhấp chuột bằng cách sử dụng AWS Network Firewall.
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Tuân thủ và quyền riêng tư về dữ
liệu, Amazon Security Hub,
Systems Manager và CloudWatch

Quản lý và phát hiện mối đe dọa
AWS giúp bạn xác định các mối đe dọa bằng
cách liên tục theo dõi hoạt động mạng và
hành vi của tài khoản trong môi trường đám
mây. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn
có thể có được khả năng hiển thị cần thiết để
phát hiện sự cố trước khi chúng ảnh hưởng
đến hoạt động kinh doanh, cải thiện vị thế bảo
mật và giảm thiểu rủi ro trong môi trường của
mình. Hãy sử dụng Amazon GuardDuty làm
dịch vụ phát hiện mối đe dọa được quản lý;
Amazon Detective để phân tích và trực quan
hóa dữ liệu bảo mật nhằm nhanh chóng tìm
ra nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề bảo
mật tiềm ẩn; Amazon Inspector để tự động
hóa các đánh giá bảo mật nhằm giúp cải thiện
tính bảo mật và tuân thủ của các ứng dụng
được triển khai trên AWS; và sử dụng AWS
Security Hub làm trung tâm tuân thủ và bảo
mật hợp nhất, nơi bạn có thể xem và quản lý
các cảnh báo bảo mật một cách tập trung và
tự động hóa các bài kiểm tra bảo mật.

Để biết thêm thông tin về Dịch vụ nhận
dạng và bảo mật AWS, truy cập:
aws.amazon.com/products/security

AWS cho bạn cái nhìn toàn diện về trạng thái
tuân thủ và liên tục giám sát môi trường của
bạn bằng cách sử dụng các bài kiểm tra tuân
thủ tự động dựa trên các phương pháp tốt
nhất của AWS và các tiêu chuẩn ngành mà tổ
chức của bạn tuân theo. Bạn có thể sử dụng
AWS Audit Manager để liên tục kiểm tra việc
sử dụng AWS của mình nhằm đơn giản hóa
cách bạn đánh giá rủi ro và tuân thủ; AWS
CloudTrail để theo dõi hoạt động của người
dùng và việc sử dụng API; AWS Config để
ghi lại và đánh giá cấu hình của các tài
nguyên AWS; và AWS Artifact như một cổng
tự phục vụ để truy cập theo nhu cầu vào các
báo cáo tuân thủ của AWS. Bạn cũng có thể
sử dụng tiêu chuẩn Phương thức tốt nhất
về bảo mật nền tảng của AWS Security
Hub để phát hiện khi tài khoản và tài nguyên
đã triển khai của bạn khác với các phương
pháp tốt nhất về bảo mật và Gói tuân thủ của
Config để đánh giá cài đặt cấu hình của các
tài nguyên AWS so với cài đặt cấu hình lý
tưởng của bạn.

Các dịch vụ AWS trong phạm vi
Chúng tôi đưa vào các dịch vụ trong phạm vi
của chương trình tuân thủ của mình dựa trên
trường hợp sử dụng, phản hồi và nhu cầu dự
kiến. Dựa trên bản chất của của những gì bạn
đang xây dựng trên AWS, bạn nên xác định
xem dịch vụ đó sẽ xử lý hay lưu trữ dữ liệu
khách hàng và dịch vụ sẽ ảnh hưởng hoặc
không ảnh hưởng như thế nào đến việc tuân
thủ môi trường dữ liệu khách hàng của bạn.
Vui lòng truy cập trang web về Dịch vụ trong
phạm vi của chúng tôi để biết thêm thông tin:
aws.amazon.com/compliance/services-in-scope
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Phương pháp tốt nhất về bảo
mật của AWS "trong" đám mây
Khi bạn tạo chiến lược di chuyển AWS hoặc nếu bạn đang xem lại
khối lượng công việc hiện có của mình trên AWS, có một số khung và
tiêu chuẩn được chấp nhận trong ngành có thể giúp bạn xây dựng
nền tảng bảo mật vững chắc.
Các khung như CIS, ISO 27001 và Khung bảo mật mạng NIST (CSF)
cung cấp phương pháp tiếp cận có cấu trúc để xây dựng hệ thống
quản lý bảo mật và quản trị CNTT, đồng thời AWS Security Hub cung
cấp các kiểm tra bảo mật tự động theo các tiêu chuẩn này. AWS cũng
cung cấp hướng dẫn về phương pháp tốt nhất của riêng chúng tôi
thông qua tiêu chuẩn Khung dịch chuyển sang đám mây AWS, Kiến
trúc tối ưu AWS và Phương pháp tốt nhất về bảo mật nền tảng AWS.
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Di chuyển sang AWS: Khung dịch chuyển sang đám
mây AWS
AWS Professional Services đã tạo Khung dịch chuyển sang đám mây
(CAF) dựa trên hàng nghìn lượt di chuyển của khách hàng để giúp các tổ
chức lập kế hoạch di chuyển trên đám mây thành công và bảo mật. Vì
con đường của mỗi tổ chức sẽ khác nhau, nên điều quan trọng là phải
lập kế hoạch trước và kết nối các mục tiêu kinh doanh cũng như kết quả
mong muốn với các quy trình và công nghệ phù hợp. CAF tập trung vào
sáu quan điểm được sử dụng để lập kế hoạch và cân nhắc chiến lược
dựa trên các nguyên tắc chung áp dụng cho hầu hết các tổ chức. Ba
quan điểm - Kinh doanh, Con người và Quản trị - tập trung vào khả năng
kinh doanh, trong khi các khía cạnh kỹ thuật được xem xét trong các
quan điểm về Nền tảng, Bảo mật và Vận hành. Tổng hợp lại, sáu quan
điểm này cho phép lãnh đạo tổ chức lập kế hoạch và chỉ đạo quá trình
chuyển đổi sang đám mây bằng cách xác định các bên liên quan phù hợp
và phát hiện ra những lỗ hổng trong các khả năng và quy trình hiện có.
Quan điểm bảo mật của CAF sẽ ghi lại trải nghiệm AWS làm việc với
khách hàng doanh nghiệp trong hành trình áp dụng đám mây của họ.
Quan điểm này trình bày chi tiết cách cấu trúc phương pháp tiếp cận dựa
trên rủi ro để kiểm soát việc xác định và lựa chọn (ví dụ: xây dựng bản đồ
bảo mật), cách xây dựng chương trình bảo mật cho phép hoàn thiện
thông qua việc lặp lại và cách AWS khuyến nghị khách hàng thiết lập mô
hình bảo mật trong Đám mây AWS.
Các tính năng của quan điểm bảo mật:
• Identity and Access Management (IAM) giúp khách hàng tích hợp AWS
vào vòng đời quản lý danh tính của họ cũng như các nguồn xác thực và ủy
quyền.
• Kiểm soát phát hiện cung cấp hướng dẫn để giúp xác định các sự cố bảo
mật tiềm ẩn trong môi trường AWS.
• Bảo mật cơ sở hạ tầng giúp khách hàng triển khai các phương pháp luận
kiểm soát có thể cần thiết để tuân thủ các phương pháp tốt nhất cũng như
đáp ứng các nghĩa vụ của ngành hoặc theo quy định.
• Bảo vệ dữ liệu giúp khách hàng thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp
để bảo vệ dữ liệu cả khi đang được lưu trữ trên thiết bị và đang được
truyền.
• Ứng phó sự cố giúp khách hàng xác định và thực thi biện pháp ứng phó
với các sự cố bảo mật.
Tìm hiểu thêm: Khung dịch chuyển sang Đám mây AWS: aws.amazon.com/professional-services/CAF/
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Phương pháp tốt nhất cho khối lượng công việc an
toàn và có khả năng phục hồi: Kiến trúc tối ưu AWS
Kiến trúc tối ưu AWS là một tập hợp các phương pháp tốt nhất và là
công cụ có sẵn trong Bảng điều khiển quản lý AWS giúp bạn trả lời câu
hỏi “Tôi có được kiến trúc tối ưu không?” Kiến trúc tối ưu tập trung vào
mức độ khối lượng công việc - cơ sở hạ tầng, hệ thống, dữ liệu và quy
trình của bạn - bằng cách kiểm tra năm trụ cột cốt lõi:
• Vận hành xuất sắc
• Bảo mật
• Độ tin cậy
• Hiệu quả năng suất
• Tối ưu hóa chi phí
Có năm thành phần của Trụ cột bảo mật:
• Quản lý danh tính và truy cập
• Phát hiện
• Bảo vệ hạ tầng
• Bảo vệ dữ liệu
• Ứng phó sự cố
Kiến trúc tối ưu cung cấp hướng dẫn để triển khai an toàn và các
cách tiếp cận để lựa chọn các dịch vụ AWS phù hợp để đảm bảo các
phương pháp bảo mật cốt lõi này được áp dụng trong khối lượng
công việc của bạn. Bạn có thể nhận thấy các thành phần này tương
tự như các thành phần trong Quan điểm bảo mật của CAF. Đó là vì
những khoảng trống năng lực đã được xác định ở cấp chiến lược
nên được giải quyết ở lớp kỹ thuật. Khả năng truy xuất nguồn gốc từ
yêu cầu kinh doanh đến kiến trúc kỹ thuật và vận hành là yếu tố quan
trọng để đảm bảo bảo mật được áp dụng ở tất cả các cấp trong tổ
chức của bạn và đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
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Công cụ kiến trúc tối ưu AWS (Công cụ AWS WA) là dịch vụ có sẵn
thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS cung cấp một quy trình nhất
quán để đo lường kiến trúc của bạn bằng cách sử dụng các phương
pháp tốt nhất của AWS. Công cụ AWS WA hỗ trợ bạn trong suốt vòng
đời sản phẩm bằng cách:
- Hỗ trợ ghi lại các quyết định mà bạn đưa ra
- Đưa ra các đề xuất để cải thiện khối lượng công việc của bạn
dựa trên các phương pháp tốt nhất
- Hướng dẫn bạn trong việc giúp khối lượng công việc của mình
trở nên đáng tin cậy, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí
Giờ đây, bạn có thể sử dụng Công cụ AWS WA để lập tài liệu và đo
lường khối lượng công việc của mình bằng cách sử dụng các
phương pháp tốt nhất từ Khung kiến trúc tối ưu AWS. Các phương
pháp tốt nhất này do các các Kiến trúc sư Giải pháp của AWS phát
triển dựa trên nhiều năm kinh nghiệm xây dựng giải pháp trên nhiều
loại hình doanh nghiệp. Khung này mang đến cách tiếp cận nhất
quán để đo lường kiến trúc và cung cấp hướng dẫn để triển khai các
thiết kế phù hợp với nhu cầu của bạn theo thời gian.
Tìm hiểu thêm:
Tổng quan về Khung kiến trúc tối ưu AWS:
aws.amazon.com/architecture/well-architected/
Trụ cột bảo mật của Khung kiến trúc tối ưu:
d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf
Công cụ kiến trúc tối ưu AWS:
aws.amazon.com/well-architected-tool/
Bắt đầu với Công cụ kiến trúc tối ưu:
docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/getting-started.html

22

H ƯỚ N G D Ẫ N THAM KHẢO NHANH VỀ BẢO M ẬT VÀ TU Â N TH Ủ

Các bài kiểm tra được tự động hóa đối với phương pháp
tốt nhất về bảo mật của AWS: Tiêu chuẩn phương pháp
tốt nhất về bảo mật nền tảng của AWS Security Hub
Tiêu chuẩn phương pháp tốt nhất về bảo mật nền tảng của AWS là một tập
hợp các biện pháp kiểm soát nhằm phát hiện khi nào tài khoản và tài nguyên
đã triển khai của bạn đi chệch hướng với các phương pháp tốt nhất về bảo
mật. Tiêu chuẩn này cho phép bạn liên tục đánh giá tất cả các tài khoản AWS
và khối lượng công việc của mình để nhanh chóng xác định các khu vực sai
lệch so với các phương pháp tốt nhất. Tiêu chuẩn cũng cung cấp hướng dẫn
có thể hành động và mang tính quy định về cách cải thiện và duy trì vị thế bảo
mật cho tổ chức bạn.
Tìm hiểu thêm:
Tiêu chuẩn phương pháp tốt nhất về bảo mật nền tảng của AWS:
docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp.html

“Khi bạn đang sử dụng dịch vụ khám bệnh từ xa
và chạm vào thông tin sức khỏe được bảo vệ, thì
bảo mật là điều tối quan trọng. AWS đóng vai trò
quan trọng trong việc thực hiện những việc chúng
tôi làm ngày hôm nay. Bảo mật và tuân thủ là yếu
tố then chốt. Nếu bạn không có những yếu tố này
thì các yếu tố khác cũng không có ý nghĩa.”
- Cory Costley
Giám đốc sản phẩm

Tìm thêm lời chứng thực của khách hàng trên trang web của chúng tôi:
aws.amazon.com/compliance/testimonials/
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Hướng dẫn bảo mật không gian
mạng ẩn thích hợp cho mọi nhà
cung cấp: Khung an ninh mạng
của NIST
Tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh, nghĩa vụ
tuân thủ quy định và yêu cầu công nghệ, chiến
lược bảo mật của bạn có thể thay đổi khi bạn
chuyển đổi sang mô hình trách nhiệm bảo mật
chung. Bạn nên điều chỉnh chương trình bảo
mật của mình cho phù hợp với khung của
ngành như Khung NIST về Cải thiện an ninh
mạng cơ sở hạ tầng quan trọng (CSF) để đảm
bảo bạn đã cân nhắc về bảo mật trên tất cả
các khía cạnh của doanh nghiệp. Điều này
cũng sẽ cho phép bạn đánh giá các công nghệ
mới và đang phát triển dựa trên các mục tiêu
bảo mật không thiên vị thay vì so sánh với các
giải pháp hiện có mà mọi người có quan hệ
cảm xúc (tích cực hoặc tiêu cực). Theo lý
tưởng, tổ chức của bạn đã và đang dùng một
khuôn khổ cho chương trình bảo mật của tổ
chức, nhưng nếu không, bạn có thể cân nhắc
về CSF.
Nhưng tại sao lại là CSF trong khi có các tiêu
chuẩn nổi tiếng khác như hệ thống quản lý an
ninh thông tin ISO 27001:2013 và COBIT?
Mặc dù bạn có thể áp dụng bất kỳ khung nào ở
đây, nhưng CSF cung cấp một phương pháp
miễn phí, đơn giản và hiệu quả để tìm hiểu và
thông báo về rủi ro an ninh mạng trong toàn bộ
tổ chức của bạn. Công nghệ và cách tiếp cận
bất khả tri trong ngành của CSF cho phép
phân loại chung có thể được sử dụng trong
toàn bộ doanh nghiệp từ cấp Hội đồng quản trị
xuống đến các nhóm DevSecOps của bạn.
Ngay cả khi bạn chọn không áp dụng phương
pháp CSF đầy đủ, năm chức năng cốt lõi - Xác
định, Bảo vệ, Phát hiện, Ứng phó và Phục hồi có thể dễ dàng hiểu và ánh xạ tới các tiêu
chuẩn hoặc yêu cầu kiểm soát khác theo yêu
cầu của doanh nghiệp bạn. CSF đã được áp
dụng trên toàn thế giới và trong các ngành
công nghiệp.
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Tìm hiểu thêm:
Tối ưu hóa việc quản trị đám mây trên AWS:
Tích hợp Khung bảo mật mạng NIST, Khung
dịch chuyển sang đám mây AWS và Kiến
trúc tối ưu AWS:
aws.amazon.com/blogs/security/optimizingcloud-governance-on-aws-integrating-thenist-cybersecurity-framework-aws-cloudadoption-framework-and-aws-wellarchitected/
Điều chỉnh với NIST CSF trong Đám mây AWS:
d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/NIST
_Cybersecurity_Framework_CSF.pdf

Tích hợp tất cả với nhau
Không có phương pháp tiếp cận nào mà có thể giải quyết được tất
cả mọi vấn đề bảo mật cho tổ chức của bạn, cũng như giải pháp
không nên chỉ giới hạn về mặt kỹ thuật. Bằng cách đánh giá các yêu
cầu và bối cảnh kinh doanh, việc tìm hiểu các lỗ hổng và rủi ro an
ninh mạng cũng như áp dụng các phương pháp đã thử và đúng cho
kiến trúc an toàn, bạn có thể đảm bảo rằng bảo mật được kết hợp
trong suốt các hoạt động tổ chức của bạn, từ quản trị đến vận hành.

Hướng dẫn bảo mật theo dịch vụ
Mỗi dịch vụ AWS đều có hướng dẫn bảo mật trên trang web Tài liệu
AWS của chúng tôi. Tài liệu này chỉ cho bạn cách cấu hình các dịch
vụ AWS để giúp đáp ứng các mục tiêu bảo mật và
tuân thủ của bạn.

docs.aws.amazon.com/security/
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Đối tác và Marketplace
Một trong những lợi ích mà bạn sẽ nhận ra với tư cách khách hàng của AWS
là quyền truy cập vào mạng lưới các giải pháp và đối tác bảo mật rộng lớn mà
bạn có thể đã quen thuộc. Các đối tác và giải pháp này hoạt động trơn tru với
các dịch vụ tuân thủ và bảo mật AWS của riêng chúng tôi.
Các giải pháp Mạng lưới đối tác AWS (APN) của chúng tôi cho phép tự động
hóa và linh hoạt, mở rộng quy mô theo khối lượng công việc của bạn và bạn
chỉ trả tiền cho những nội dung theo nhu cầu và sử dụng. Bạn có thể mở rộng
lợi ích của AWS bằng cách sử dụng công nghệ và dịch vụ tư vấn từ các đối
tác có năng lực bảo mật mà bạn đã biết và tin tưởng. Từ việc chuyển đổi ban
đầu đến việc vận hành hàng ngày, Đối tác APN của chúng tôi sẽ tận dụng kiến
thức chuyên môn sâu của họ để giúp khách hàng đảm bảo mọi giai đoạn trong
hành trình dịch chuyển sang đám mây.
Chọn từ danh sách toàn cầu của chúng tôi gồm các Đối tác tư vấn và công
nghệ APN với các Đối tác năng lực bảo mật AWS, nhiều người trong số họ
chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ tập trung vào bảo mật tùy theo khối
lượng công việc và trường hợp sử dụng cụ thể của bạn. Hưởng lợi từ tính linh
hoạt gia tăng, khả năng tự động hóa và mở rộng khối lượng công việc với các
giải pháp Đối tác APN và chuyển sang AWS Marketplace để dễ dàng và nhanh
chóng tìm, mua, triển khai và quản lý các giải pháp đám mây của đối tác, bao
gồm cả các sản phẩm phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS).
Để biết thêm thông tin, truy cập: aws.amazon.com/security/partner-solutions
and aws.amazon.com/marketplace/solutions/security
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Tài nguyên bổ sung
Blog bảo mật AWS và mạng xã hội

Trung tâm kiến trúc bảo mật, nhận
dạng & tuân thủ

Luôn cập nhật các bản cập nhật, khởi chạy và
giải pháp sáng tạo của dịch vụ Bảo mật AWS

Tìm hiểu cách đáp ứng các mục tiêu bảo mật và

bằng cách theo dõi Blog bảo mật AWS, có tại:

tuân thủ của bạn bằng cách sử dụng cơ sở hạ

aws.amazon.com/blogs/security.

tầng và dịch vụ AWS với các tài liệu, blog, video,
và các tài nguyên khác.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter:
twitter.com/awssecurityinfo and
twitter.com/awsidentity

Truy cập:
aws.amazon.com/architecture
/security-identity-compliance

AWS Đào tạo và chứng nhận
Dù bạn mới bắt đầu, đang xây dựng các kỹ
năng CNTT hiện có hay trau dồi kiến thức về
đám mây, AWS Training đều có thể giúp bạn và
nhóm của bạn nâng cao hiểu biết để bạn có
thể sử dụng đám mây hiệu quả hơn. Hãy truy
cập www.aws.training
AWS Chứng chỉ Bảo mật - Chuyên môn dành
cho những cá nhân đảm nhiệm vai trò bảo mật
với ít nhất hai năm kinh nghiệm thực hành đảm
bảo khối lượng công việc AWS.

Truy cập:
aws.amazon.com/certification/certified-security-specialty
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Học viện kiểm tra đám mây AWS
Học viện kiểm toán đám mây (CAA) được thiết kế cho những người có
vai trò kiểm tra, rủi ro và tuân thủ cũng như tham gia vào việc đánh giá
khối lượng công việc được quy định trên đám mây. Chương trình
giảng dạy CAA hình thành một lộ trình học tập theo cấp độ bắt đầu với
phạm vi rộng (đám mây và ngành bất khả tri) rồi thu hẹp dần khi người
học tiến bộ để tập trung vào AWS và nội dung theo ngành.
Truy cập: aws.amazon.com/compliance/auditor-learning-path

Các nguyên tắc cơ bản về bảo mật AWS
Một khóa học miễn phí theo nhịp độ cá nhân để tìm hiểu các khái niệm
cơ bản về bảo mật Đám mây AWS, bao gồm kiểm soát truy cập AWS,
phương pháp mã hóa dữ liệu và cách bảo mật quyền truy cập mạng
vào cơ sở hạ tầng AWS của bạn. Khóa học đề cập đến trách nhiệm
bảo mật của khách hàng trong Đám mây AWS cũng như các dịch vụ
định hướng bảo mật khác nhau có sẵn.
Truy cập:
aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-fundamentals

AWS Professional Services
Tổ chức AWS Professional Services là một nhóm chuyên gia toàn cầu
có thể giúp bạn hiện thực hóa các kết quả kinh doanh mong muốn khi
sử dụng Đám mây AWS. Nhóm sẽ cung cấp hướng dẫn tập trung
thông qua các hoạt động thực hành chuyên môn toàn cầu của chúng
tôi, bao gồm nhiều giải pháp, công nghệ và ngành. Nhiều dịch vụ tập
trung vào bảo mật có sẵn để giúp khách hàng thực hiện hành trình di
chuyển sang đám mây cũng như bảo mật tài khoản và khối lượng
công việc hiện có theo các phương pháp tốt nhất của ngành và AWS.
Truy cập: aws.amazon.com/professional-services/

Phòng thực hành thiết kế chuẩn của AWS
Phòng thực hành bảo mật là tài liệu và mã ở định dạng phòng thí
nghiệm thực hành để giúp bạn tìm hiểu, đo lường và xây dựng bằng
cách sử dụng các phương pháp tốt nhất về kiến trúc. Các phòng thực
hành được phân loại theo cấp độ: 100 là nhập môn, 200/300 là trung
cấp và 400 là cao cấp.
Truy cập: wellarchitectedlabs.com/security
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Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem lại Hướng dẫn tham
khảo nhanh về bảo mật và tuân thủ của AWS.
Bạn có thể tìm thêm thông tin tại trang web về Tuân thủ và bảo mật AWS:
aws.amazon.com/security/
và thông tin về các dịch vụ bảo mật của chúng tôi tại:
aws.amazon.com/products/security/
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