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(Consulte http://aws.amazon.com/whitepapers para a versão mais recente deste whitepaper) 

Resumo 
Políticas organizacionais, ou regulamentações governamentais ou do setor, podem exigir o uso de criptografia em 
repouso para proteger seus dados. A natureza flexível da Amazon Web Services (AWS) permite que você escolha entre 
uma variedade de opções diferentes que atendam às suas necessidades. Este whitepaper fornece uma visão geral dos 
diferentes métodos para criptografar seus dados em repouso que estão disponíveis hoje. 

Introdução 
O Amazon Web Services (AWS) oferece uma plataforma de computação em nuvem segura e escalável com alta 
disponibilidade, oferecendo a flexibilidade para criar uma ampla variedade de aplicativos. Se você precisar de uma 
camada adicional de segurança para os dados armazenados na nuvem, há várias opções para criptografar dados em 
repouso, desde soluções de criptografia totalmente automatizadas da AWS até opções manuais no lado do cliente. A 
escolha das soluções certas depende do serviço da AWS que você está usando e de seus requisitos para o 
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gerenciamento de chaves. Este whitepaper fornece uma visão geral de vários métodos para criptografar dados em 
repouso na AWS. Links para recursos adicionais são fornecidos para uma compreensão mais profunda de como 
implementar de fato os métodos de criptografia discutidos.  

A chave para criptografia: Quem controla as chaves? 

A criptografia em qualquer sistema requer três componentes: (i) dados para criptografar; (ii) um método para 
criptografar os dados usando um algoritmo criptográfico; e (iii) chaves de criptografia a serem usadas em conjunto com 
os dados e o algoritmo. A maioria das linguagens de programação modernas fornece bibliotecas com uma ampla 
variedade de algoritmos criptográficos disponíveis, como o Advanced Encryption Standard (AES). A escolha do algoritmo 
correto envolve a avaliação de requisitos de segurança, performance e conformidade específicos para seu aplicativo. 
Embora a seleção de um algoritmo de criptografia seja importante, é essencial proteger as chaves contra acesso não 
autorizado. O gerenciamento da segurança das chaves de criptografia geralmente é executado usando uma 
infraestrutura de gerenciamento de chaves (KMI). Uma KMI é composta por dois subcomponentes: a camada de 
armazenamento que protege as chaves de texto simples e a camada de gerenciamento que autoriza o uso das chaves. 
Uma maneira comum de proteger as chaves em uma KMI é usar um módulo de segurança de hardware (HSM). Um HSM 
é um dispositivo dedicado de armazenamento e processamento de dados que executa operações criptográficas usando 
chaves no dispositivo. Um HSM normalmente fornece evidência de violação ou resistência para proteger chaves contra 
o uso não autorizado. Uma camada de autorização baseada em software controla quem pode administrar o HSM e quais 
usuários ou aplicativos podem usar quais chaves no HSM.  

Conforme você implanta a criptografia para várias classificações de dados na AWS, é importante entender exatamente 
quem tem acesso às suas chaves ou dados de criptografia, e sob quais condições. Existem três modelos diferentes de 
como você e/ou AWS fornecem o método de criptografia e a KMI. 

A. Você controla o método de criptografia e 
toda a KMI. 

B. Você controla o método de criptografia; a 
AWS fornece o componente de 
armazenamento da KMI enquanto você 
fornece a camada de gerenciamento da KMI. 

C. A AWS controla o método de criptografia 
e toda a KMI. 

Modelo A: Você controla o método de criptografia e toda a KMI 
Neste modelo, você usa sua própria KMI para gerar, armazenar e gerenciar o acesso a chaves, bem como controlar todos 
os métodos de criptografia em seus aplicativos. Esse local físico da KMI e o método de criptografia podem estar fora da 
AWS ou em uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que você possua. O método de criptografia 
pode ser uma combinação de ferramentas de código aberto, AWS SDKs ou software e/ou hardware de terceiros. A 
importante propriedade de segurança desse modelo é que você tem controle total sobre as chaves de criptografia e o 
ambiente de execução que utiliza essas chaves no código de criptografia. A AWS não tem acesso às suas chaves e não 
pode executar criptografia ou descriptografia em seu nome. Você é responsável pelo armazenamento, gerenciamento e 
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uso adequados das chaves para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos seus dados. Os dados 
podem ser criptografados nos serviços da AWS, conforme descrito nas seções a seguir. 

Amazon S3  
 

Você pode criptografar dados usando qualquer método de criptografia desejado e, em seguida, carregar os dados 
criptografados usando as APIs do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os idiomas de aplicativos mais comuns 
incluem bibliotecas criptográficas que permitem a execução de criptografia em seus aplicativos. Duas ferramentas de 
código aberto comumente disponíveis são Bouncy Castle e OpenSSL. Depois de criptografar um objeto e armazenar com 
segurança a chave em sua KMI, o objeto criptografado pode ser carregado para o Amazon S3 diretamente com uma 
solicitação PUT. Para descriptografar esses dados, você emite a solicitação GET na API do Amazon S3 e depois passa os 
dados criptografados para o aplicativo local para descriptografia. 

A AWS fornece uma alternativa para essas ferramentas de criptografia de código aberto com o cliente de criptografia do 
Amazon S3; um conjunto de códigos abertos de APIs incorporadas aos SDKs da AWS. Esse cliente permite fornecer uma 
chave da sua KMI que pode ser usada para criptografar ou descriptografar seus dados como parte da chamada para o 
Amazon S3. O SDK utiliza o Java Cryptography Extensions (JCE) em seu aplicativo para obter sua chave simétrica ou 
assimétrica como entrada e criptografar o objeto antes de fazer o upload para o Amazon S3. O processo é invertido 
quando o SDK é usado para recuperar um objeto; o objeto criptografado obtido por download do Amazon S3 é passado 
para o cliente juntamente com a chave da sua KMI. O JCE subjacente em seu aplicativo descriptografa o objeto. O cliente 
de criptografia do Amazon S3 é integrado aos AWS SDKs para Java, Ruby e .NET e fornece uma substituição transparente 
para qualquer código criptográfico que você possa ter usado anteriormente com seu aplicativo que interage com o 
Amazon S3. Enquanto a Amazon fornece o método de criptografia, você controla a segurança de seus dados porque 
você controla as chaves para esse mecanismo utilizar. Se você estiver usando o cliente de criptografia do Amazon S3 no 
local, a AWS nunca terá acesso às suas chaves ou dados não criptografados. Se você estiver usando o cliente em um 
aplicativo em execução no Amazon EC2, uma melhor prática é passar as chaves para o cliente usando o transporte 
seguro (por exemplo, SSL ou SSH) da sua KMI para ajudar a garantir a confidencialidade. Para obter mais informações, 
consulte a documentação do AWS SDK for Java e Using Client-Side Encryption no Guia do desenvolvedor do Amazon S3. 
A Figura 1 mostra como esses dois métodos de criptografia do lado do cliente funcionam para dados do Amazon S3. 
  

  
Figura 1: Criptografia do lado do cliente do Amazon S3 a partir do sistema no local ou a partir de seu aplicativo do Amazon EC2 

http://www.bouncycastle.org/
http://www.bouncycastle.org/
http://www.bouncycastle.org/
http://www.bouncycastle.org/
http://www.openssl.org/
http://www.openssl.org/
http://aws.amazon.com/sdkforjava/
http://aws.amazon.com/sdkforjava/
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingClientSideEncryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingClientSideEncryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingClientSideEncryption.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingClientSideEncryption.html
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Existem soluções de terceiros disponíveis que podem simplificar o processo de gerenciamento de chaves ao criptografar 
dados para o Amazon S3. CloudBerry Explorer PRO para Amazon S3 e Backup do CloudBerry oferecem uma opção de 
criptografia do lado do cliente que aplica uma senha definida pelo usuário ao esquema de criptografia para proteger os 
arquivos armazenados no Amazon S3. Para necessidades de criptografia programática, o ProtectApp da SafeNet para 
Java se integra com a KMI SafeNet KeySecure para fornecer criptografia do lado do cliente em seu aplicativo. O 
KeySecure KMI oferece armazenamento seguro de chaves e imposição de políticas para chaves que são passadas para o 
cliente ProtectApp Java compatível com o AWS SDK. O KeySecure KMI pode ser executado como um dispositivo no local 
ou como um dispositivo virtual no Amazon EC2. A Figura 2 mostra como a solução SafeNet pode ser usada para 
criptografar dados armazenados no Amazon S3. 

  
Figura 2: Criptografia do lado do cliente do Amazon S3 a partir do sistema no local ou a partir do seu aplicativo no Amazon EC2 utilizando a KMI 

do SafeNet ProtectApp e do SafeNet KeySecure 

  

Amazon EBS 
 

O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece volumes de armazenamento em nível de bloco para uso com instâncias 
do Amazon EC2. Os volumes do Amazon EBS são conectados à rede e persistem independentemente da vida útil de uma 
instância. Como os volumes do Amazon EBS são apresentados a uma instância como um dispositivo de bloco, é possível 
aproveitar a maioria das ferramentas de criptografia padrão para criptografia em nível de sistema de arquivos ou em nível 
de bloco. Algumas soluções comuns de criptografia de código aberto em nível de bloco para Linux são LoopAES, dm-crypt 
(com ou sem) LUKS e TrueCrypt. Cada um deles opera abaixo da camada do sistema de arquivos usando drivers de 
dispositivo de espaço do kernel para executar criptografia e descriptografia de dados. Essas ferramentas são úteis quando 
você deseja que todos os dados gravados em um volume sejam criptografados, independentemente do diretório em que 
eles estão armazenados. Outra opção seria usar a criptografia no nível do sistema de arquivos, que funciona empilhando 
um sistema de arquivos criptografado em cima de um sistema de arquivos existente. Este método é normalmente usado 
para criptografar um diretório específico. eCryptfs e EncFs são as amostras de código aberto baseado em Linux de 
ferramentas de criptografia em nível de sistema de arquivos. Todas essas soluções exigem que você forneça chaves, 
manualmente ou a partir da sua KMI. Uma ressalva importante em relação às ferramentas de criptografia, em nível de 
bloco e em nível de sistema de arquivos, é que só podem ser usadas para criptografar volumes de dados que não sejam 

http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-cloud-desktop-backup.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-cloud-desktop-backup.aspx
http://www.safenet-inc.com/Products_V2/tier4.aspx?id=8589935277&terms=protectapp
http://www.safenet-inc.com/Products_V2/tier4.aspx?id=8589935277&terms=protectapp
http://www.safenet-inc.com/Products_V2/tier4.aspx?id=8589935277&terms=protectapp


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

This 
  paper 

  has been 
  archived 

  

  

For the latest  technical content, 
  refer t o 

  the AWS 
  

Wh i t epapers & 
  Guides 

  page: 
  

https://aws.amazon.com/whitepapers 
  

Amazon Web Services – Criptografando dados em repouso no AWS  Novembro de 2013  

Página 5 de 16 

volumes de inicialização do Amazon EBS. Isso ocorre porque essas ferramentas não permitem que você disponibilize 
automaticamente uma chave confiável para o volume de inicialização na inicialização. 
 
A criptografia de volumes do Amazon EBS associados a instâncias do Windows pode ser feita usando Sistema de 
Arquivos Criptografados (EFS) ou BitLocker bem como os aplicativos de código aberto como o TrueCrypt. Em ambos os 
casos, você ainda precisa fornecer chaves para esses métodos de criptografia e só pode criptografar volumes de dados. 

Existem soluções de parceiros da AWS que podem ajudar a automatizar o processo de criptografia de volumes do 
Amazon EBS, além de fornecer e proteger as chaves necessárias. O Trend Micro SecureCloud e o SafeNet ProtectV são 
dois produtos de parceiros que criptografam volumes do Amazon EBS e incluem uma KMI. Ambos os produtos podem 
criptografar volumes de inicialização além de volumes de dados. Essas soluções também suportam casos de uso nos 
quais os volumes do Amazon EBS se conectam a instâncias do Amazon EC2 em escala automática. A Figura 3 mostra 
como as soluções SafeNet e Trend Micro podem ser usadas para criptografar dados armazenados no Amazon EBS 
usando chaves gerenciadas no local, via SaaS ou em software executado no EC2. 

  
Figura 3: Criptografia no Amazon EBS usando o SafeNet ProtectV ou o Trend Micro SecureCloud  

  
AWS Storage Gateway  

 
O AWS Storage Gateway é um serviço que conecta um dispositivo de software no local ao Amazon S3. Ele pode ser 
exposto à sua rede como um disco iSCSI para facilitar a cópia de dados de outras fontes. Os dados nos volumes de disco 
conectados ao AWS Storage Gateway serão automaticamente enviados para o Amazon S3 com base na política. Você 
pode criptografar dados de origem nos volumes de disco usando qualquer um dos métodos de criptografia de arquivos 
descritos anteriormente (por exemplo, Bouncy Castle ou OpenSSL) antes de chegar ao disco. Você também pode usar 
uma ferramenta de criptografia no nível de bloco (por exemplo, BitLocker ou dm-crypt/LUKS), no ponto de extremidade 
iSCSI que o AWS Storage Gateway expõe para criptografar todos os dados no volume de disco. Como alternativa, duas 
soluções de parceiros da AWS, Trend Micro SecureCloud e SafeNet StorageSecure, podem executar tanto a criptografia 
quanto o gerenciamento de chaves para o volume de disco iSCSI exposto pelo AWS Storage Gateway. Esses parceiros 

http://www.trendmicro.com/us/enterprise/cloud-solutions/secure-cloud/index.html
http://www.safenet-inc.com/public-cloud-security/protectv-data-protection-for-the-cloud/
http://www.trendmicro.com/us/enterprise/cloud-solutions/secure-cloud/index.html
http://www.trendmicro.com/us/enterprise/cloud-solutions/secure-cloud/index.html
http://www.trendmicro.com/us/enterprise/cloud-solutions/secure-cloud/index.html
http://www.trendmicro.com/us/enterprise/cloud-solutions/secure-cloud/index.html
http://www.safenet-inc.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=8589948281
http://www.safenet-inc.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=8589948281
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fornecem uma solução fácil e de caixa de seleção para criptografar dados e gerenciar as chaves necessárias, que são 
semelhantes em design ao funcionamento de suas soluções de criptografia do Amazon EBS. 
 
Amazon RDS 

 
A criptografia de dados no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) usando a tecnologia do lado do cliente 
requer que você considere como deseja que as consultas de dados funcionem. Como o Amazon RDS não expõe o disco 
associado que ele usa para armazenamento de dados, a criptografia de disco transparente usando técnicas descritas na 
seção anterior do Amazon EBS não está disponível para você. No entanto, a criptografia seletiva de campos do banco de 
dados em seu aplicativo pode ser feita usando qualquer uma das bibliotecas de criptografia padrão mencionadas 
anteriormente (por exemplo, Bouncy Castle, OpenSSL) em seu aplicativo, antes que os dados sejam transmitidos para a 
instância do Amazon RDS. Embora esses dados de campo específicos não suportem facilmente as consultas de intervalo 
no banco de dados, as consultas baseadas em campos não criptografados ainda podem devolver resultados úteis. Os 
campos criptografados dos resultados devolvidos podem ser descriptografados pelo aplicativo local para apresentação. 
Para oferecer suporte a consultas mais eficientes de dados criptografados, você pode armazenar um código de 
autenticação de mensagem de hash com chave (HMAC) de um campo criptografado em seu esquema, além de fornecer 
uma chave para a função hash. Consultas subsequentes de campos protegidos que contêm o HMAC dos dados 
solicitados não revelariam os valores de texto sem formatação na consulta. Isso permite que o banco de dados execute 
uma consulta em relação aos dados criptografados em seu banco de dados sem divulgar os valores de texto simples na 
consulta. Qualquer um dos métodos de criptografia escolhidos deve ser executado em sua própria instância do 
aplicativo antes que os dados sejam enviados para a instância do Amazon RDS. 

CipherCloud e Voltage Secure são dois parceiros da AWS com soluções que simplificam a proteção da confidencialidade 
dos dados no Amazon RDS. Ambos os fornecedores têm a capacidade de criptografar dados usando a criptografia de 
preservação de formato (FPE) que permite que o texto cifrado seja inserido no banco de dados sem quebrar o esquema. 
Eles também suportam opções de tokenização com tabelas de pesquisa integradas. Em ambos os casos, seus dados são 
criptografados ou tokenizados no aplicativo antes de serem gravados na instância do Amazon RDS. Esses parceiros 
fornecem opções para indexar e pesquisar bancos de dados com campos criptografados ou tokenizados. Os dados não 
criptografados ou tokenizados podem ser lidos do banco de dados por outros aplicativos sem a necessidade de distribuir 
chaves ou tabelas de mapeamento para esses aplicativos, para desbloquear os campos criptografados ou tokenizados. 
Por exemplo, você pode mover dados do Amazon RDS para a solução de data warehousing do Amazon Redshift e 
executar consultas nos campos não sensíveis, mantendo os campos confidenciais criptografados ou tokenizados. A 
Figura 4 mostra como a solução Voltage pode ser usada no Amazon EC2 para criptografar dados antes de serem 
gravados na instância do Amazon RDS. As chaves de criptografia são extraídas da Voltage KMI localizada em seu 
datacenter pelo cliente Voltage em execução nos seus aplicativos no Amazon EC2. 

http://www.ciphercloud.com/
http://www.ciphercloud.com/
http://www.voltage.com/products/securedata-enterprise/
http://www.voltage.com/products/securedata-enterprise/
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Figura 4: Criptografando dados em seus aplicativos do Amazon EC2 antes de gravar no Amazon RDS usando o Voltage SecureData 

  

CipherCloud para a Amazon Web Services é uma solução que funciona de maneira semelhante à que o cliente Voltage 
faz para aplicativos executados no Amazon EC2 que precisam enviar dados criptografados para Amazon RDS. O 
CipherCloud fornece um driver JDBC que pode ser instalado no aplicativo, independentemente de estar em execução no 
EC2 ou no datacenter. Além disso, a solução CipherCloud para qualquer aplicativo pode ser implantada como um 
gateway interno para interceptar dados conforme eles são enviados para e de sua instância do Amazon RDS. A Figura 5 
mostra como a solução CipherCloud pode ser implementada dessa maneira para criptografar ou tokenizar dados que 
saem do datacenter antes de serem gravados na instância do Amazon RDS. 

 
Figura 5: Criptografando dados em seu datacenter antes de gravar no Amazon RDS usando o gateway de criptografia CipherCloud 

http://www.ciphercloud.com/aws-encryption-ciphercloud.aspx
http://www.ciphercloud.com/aws-encryption-ciphercloud.aspx
http://www.ciphercloud.com/ciphercloud-connect-anyapp.aspx
http://www.ciphercloud.com/ciphercloud-connect-anyapp.aspx
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Amazon EMR  
 

Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) fornece uma implementação do Hadoop fácil de usar em execução no 
Amazon EC2. A execução de criptografia em toda a operação do MapReduce envolve criptografia e gerenciamento de 
chaves em quatro pontos distintos: 

1. Os dados de origem 

2. Hadoop Distributed File System (HDFS) 

3. Fase de ordem aleatória 

4. Dados de saída 

Se os dados de origem não estiverem criptografados, essa etapa poderá ser ignorada e o SSL poderá ser usado para 
ajudar a proteger os dados em trânsito para o cluster do Amazon EMR. Se os dados de origem estiverem criptografados, 
seu trabalho MapReduce precisará descriptografar os dados conforme forem ingeridos. Se o seu fluxo de trabalho usar 
Java e os dados de origem estiverem no Amazon S3, você poderá usar qualquer um dos métodos de descriptografia do 
cliente descritos nas seções anteriores do Amazon S3. 

O armazenamento usado para o ponto de montagem do HDFS é o armazenamento efêmero dos nós do cluster. 
Dependendo do tipo de instância, pode haver mais de uma montagem. Criptografar esses pontos de montagem requer 
o uso de um script de bootstrap do Amazon EMR que irá: 

• parar o serviço do Hadoop; 

• instalar uma ferramenta de criptografia do sistema de arquivos na instância; 

• criar um diretório criptografado para montar o sistema de arquivos criptografado na parte superior dos pontos 

de montagem existentes;  

 reiniciar o serviço do Hadoop. 

  

Você poderia, por exemplo, executar essas etapas usando o pacote eCryptfs de código aberto e uma chave efêmera gerada 
em seu código, em cada uma das montagens do HDFS. Você não precisa se preocupar com o armazenamento persistente 
dessa chave de criptografia, pois os dados criptografados não persistem além da vida útil da instância do HDFS. 

A fase de ordem aleatória envolve a passagem de dados entre os nós do cluster antes da etapa de redução. Para 
criptografar esses dados em trânsito, você pode ativar o SSL com uma opção de configuração bootstrap do Hadoop ao 
criar seu cluster. 

Finalmente, para habilitar a criptografia dos dados de saída, seu trabalho MapReduce deve criptografar a saída 
usando uma chave originada da sua KMI. Esses dados podem ser enviados para o Amazon S3 para armazenamento 
em formato criptografado. 

O parceiro da AWS, Gazzang, simplifica o gerenciamento da criptografia e a KMI fornece criptografia de ponta a ponta 
dos dados por meio de um trabalho do Amazon EMR. A solução Gazzang CloudEncrypt™ deles permite fazer upload de 
dados para o Amazon S3 usando sua criptografia integrada no lado do cliente e, em seguida, adiciona um script de 

http://www.gazzang.com/products/cloudencrypt
http://www.gazzang.com/products/cloudencrypt
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bootstrap ao seu cluster do Amazon EMR. O CloudEncrypt criptografará os dados usados por todos os pontos de 
montagem do HDFS, bem como tratará do gerenciamento de chaves para dados de entrada recuperados e dados de 
saída gravados no Amazon S3. A Figura 6 mostra como a solução Gazzang pode ser usada para executar a criptografia de 
ponta a ponta dos dados usados no Amazon EMR.  

  

  

Figura 6: Criptografia de ponta a ponta de dados no Amazon EMR usando o Gazzang CloudEncrypt™ 

  
Modelo B: Você controla o método de criptografia; a AWS fornece o 
componente de armazenamento da KMI enquanto você fornece a 
camada de gerenciamento da KMI 
Esse modelo é semelhante ao Modelo A em que você gerencia o método de criptografia, mas difere na medida em que 
as chaves são armazenadas em um dispositivo AWS CloudHSM em vez de em um sistema de armazenamento de chaves 
gerenciado no local. Enquanto as chaves são armazenadas no ambiente da AWS, elas ficam inacessíveis a qualquer 
funcionário da AWS. Isso ocorre porque somente você tem acesso às partições criptográficas dentro do HSM dedicado 
para usar as chaves. O dispositivo AWS CloudHSM possui mecanismos de detecção e resposta de violação física e lógica 
que acionam a zeragem do dispositivo. A zeragem apaga a memória volátil do HSM onde todas as chaves no processo de 
descriptografia foram armazenadas, e destrói a chave que criptografa os objetos armazenados, efetivamente fazendo 
com que todas as chaves no HSM fiquem inacessíveis e irrecuperáveis. 
 
Ao determinar se o uso do AWS CloudHSM é adequado para sua implantação, é importante entender a função que um 
HSM desempenha na criptografia de dados. Um HSM pode ser usado para gerar e armazenar material de chave e pode 
executar operações de criptografia e descriptografia, mas não executa nenhuma função principal de gerenciamento do 
ciclo de vida útil (por exemplo, política de controle de acesso, rotação de chaves). Isso significa que uma KMI compatível 

https://aws.amazon.com/cloudhsm/
https://aws.amazon.com/cloudhsm/
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pode ser necessária, além do dispositivo AWS CloudHSM, antes de implantar seu aplicativo. A KMI que você fornece 
pode ser implantada no local ou no Amazon EC2, e pode se comunicar com segurança com a instância do 
AWS CloudHSM por SSL, para ajudar a proteger os dados e as chaves de criptografia. Como o serviço AWS CloudHSM usa 
dispositivos SafeNet Luna, qualquer servidor de gerenciamento de chaves que suporte a plataforma SafeNet Luna 
também pode ser usado com o AWS CloudHSM. Qualquer uma das opções de criptografia descritas para os serviços da 
AWS no Modelo A pode funcionar com o AWS CloudHSM, desde que a solução suporte a plataforma SafeNet Luna. Isso 
permite que você execute sua KMI no ambiente de computação da AWS, mantendo uma fonte de confiança em um 
dispositivo de hardware ao qual só você tem acesso. 
 
Os aplicativos devem poder acessar seu dispositivo AWS CloudHSM em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). 
O cliente AWS CloudHSM, fornecido pela SafeNet, interage com o dispositivo AWS CloudHSM para criptografar dados do 
seu aplicativo. Os dados criptografados podem então ser enviados para qualquer serviço da AWS para armazenamento. 
Os aplicativos de banco de dados, volume de disco e criptografia de arquivos podem ser suportados com o 
AWS CloudHSM e seu aplicativo personalizado. A Figura 7 mostra como a solução AWS CloudHSM funciona com seus 
aplicativos em uma instância do Amazon VPC, Amazon EC2. 

  
Figura 7: O AWS CloudHSM implantado no Amazon VPC 

Para obter a mais alta disponibilidade e durabilidade de chaves em seu dispositivo AWS CloudHSM, recomendamos 
implantar vários aplicativos do AWS CloudHSM em zonas de disponibilidade ou em conjunto com um dispositivo 
SafeNet Luna no local gerenciado por você. A solução SafeNet Luna suporta a replicação segura de material de chaves 
entre dispositivos. Para obter mais informações, consulte AWS CloudHSM no site da AWS.  

https://aws.amazon.com/cloudhsm/
https://aws.amazon.com/cloudhsm/
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Modelo C: A AWS controla o método de criptografia e toda a KMI 
Nesse modelo, a AWS fornece criptografia do lado do servidor dos seus dados, gerenciando de maneira transparente o 
método de criptografia e as chaves. A criptografia de envelope é usada na AWS para criptografia no lado do servidor. A 
Figura 8 descreve a criptografia de envelope. 

1. Uma chave de dados é gerada pelo serviço da AWS no momento em que você solicita que seus dados 
sejam criptografados. 

 
 

2. A chave de dados é usada para criptografar seus dados. 

 
 

3. A chave de dados é então criptografada com uma chave de criptografia exclusiva do serviço que armazena 
seus dados. 

 
  

4. A chave de dados criptografados e os dados criptografados são armazenados pelo serviço de armazenamento da 
AWS em seu nome. 

 
Figura 8: Criptografia de envelope 

As chaves de criptografia de chaves usadas para criptografar chaves de dados são armazenadas e gerenciadas de 
forma segura separadamente dos dados e das chaves de dados. Controles estritos de acesso são colocados nas 
chaves de criptografia criadas para impedir o uso não autorizado pelos funcionários da AWS. Quando você precisa 
acessar seus dados em texto simples, esse processo é revertido. A chave de dados criptografados é descriptografada 
usando a chave de criptografia de chaves; a chave de dados é usada para descriptografar seus dados.  
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Os seguintes serviços da AWS oferecem criptografia no lado do servidor: 

Amazon S3 
 

Você pode definir um sinalizador de API ou marcar uma caixa no Console de Gerenciamento da AWS para que os dados 
sejam criptografados antes de serem gravados no disco no Amazon S3. Cada objeto é criptografado com uma chave 
exclusiva. Como uma proteção adicional, essa chave em si é criptografada com uma chave mestra periodicamente 
rotacionada, exclusiva do Amazon S3, que é armazenada com segurança em sistemas separados sob o controle da AWS. 
A criptografia do lado do servidor do Amazon S3 usa chaves Advanced Encryption Standard (AES) de 256 bits para 
chaves mestras e de objeto. Esse recurso é oferecido sem custo adicional além do que você paga pelo uso do Amazon S3. 
  

Amazon Glacier 
 

Os dados são sempre criptografados automaticamente antes de serem gravados no disco usando chaves AES de 256 bits 
exclusivas do serviço Amazon Glacier, que são armazenadas com segurança em sistemas separados sob o controle da 
AWS. Esse recurso é oferecido sem custo adicional além do que você paga pelo uso do Amazon Glacier. 

AWS Storage Gateway 
 

O AWS Storage Gateway transfere com segurança seus dados para a AWS através de SSL e armazena dados criptografados 
em repouso no Amazon S3 ou no Amazon Glacier, usando seus respectivos esquemas de criptografia do lado do servidor. 

Amazon EMR  
 

S3DistCp é um recurso do Amazon EMR que move grandes quantidades de dados do Amazon S3 para o HDFS, do HDFS 
para o Amazon S3 e entre os buckets do Amazon S3. S3DistCp suporte a capacidade de solicitar ao Amazon S3 o uso de 
criptografia do lado do servidor ao gravar dados EMR em um bucket do Amazon S3 que você gerencia. Esse recurso é 
oferecido sem custo adicional além do que você paga pelo uso do Amazon S3 para armazenar seus dados do Amazon EMR. 

Oracle no Amazon RDS 
 

Você pode optar por licenciar a opção Oracle Advanced Security para Oracle no Amazon RDS para aproveitar os recursos 
nativos de criptografia de dados transparente (TDE) e criptografia de rede nativa (NNE). O módulo de criptografia do 
Oracle cria chaves de criptografia de chaves e dados para criptografar o banco de dados. As chaves de criptografia de 
chaves específicas para sua instância do Oracle no Amazon RDS são criptografadas por uma chave mestra AES de 256 
bits com rotação periódica. Essa chave mestra é exclusiva do serviço Amazon RDS e é armazenada com segurança em 
sistemas separados sob o controle da AWS. 

Microsoft SQL Server no Amazon RDS 
 

Você pode optar por provisionar a criptografia de dados transparentes (TDE) para o Microsoft SQL Server no Amazon 
RDS. O módulo de criptografia do SQL Server cria dados e chaves de criptografia de chaves para criptografar o banco de 
dados. As chaves de criptografia de chaves específicas para a instância do SQL Server no Amazon RDS são criptografadas 
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por uma chave mestra AES de 256 bits com rotação periódica. Essa chave mestra é exclusiva do serviço Amazon RDS e é 
armazenada com segurança em sistemas separados sob o controle da AWS. . Esse recurso é oferecido sem custo 
adicional além do que você paga pelo uso do Microsoft SQL Server no Amazon RDS. 
 
Amazon Redshift 

 
Ao criar um cluster do Amazon Redshift, você pode optar por criptografar todos os dados nas tabelas criadas pelo 
usuário. Há duas opções para escolher a criptografia do lado do servidor de um cluster do Amazon Redshift. 

1. Na primeira opção, os blocos de dados (backups incluídos) são criptografados usando chaves AES aleatórias de 256 
bits. Essas chaves são criptografadas usando uma chave aleatória de banco de dados AES de 256 bits. Essa chave do 
banco de dados é criptografada por uma chave mestra de cluster de 256 bits do AES que é exclusiva do seu cluster. 
A chave mestra do cluster é criptografada com uma chave mestra regional rotacionada periodicamente e exclusiva 
do serviço Amazon Redshift, a qual é armazenada com segurança em sistemas separados sob o controle da AWS. 
Esse recurso é oferecido sem custo adicional além do que você paga pelo uso do Amazon Redshift. 

2. Com a segunda opção, a chave mestra de cluster AES de 256 bits usada para criptografar as chaves do banco 
de dados é gerada em seu AWS CloudHSM ou usando um dispositivo HSM SafeNet Luna no local. Essa chave 
mestra do cluster é então criptografada por uma chave mestra que nunca sai do seu HSM. Quando o cluster 
do Amazon Redshift é inicializado, a chave mestra do cluster é descriptografada no HSM e usada para 
descriptografar a chave do banco de dados, que é enviada com segurança aos hosts do Amazon Redshift para 
residir apenas na memória durante a vida útil do cluster. Se o cluster for reiniciado, a chave mestra do cluster 
será novamente recuperada com segurança do seu HSM. Ela nunca é armazenada no disco em texto sem 
formatação. Essa opção permite controlar mais de perto a hierarquia e o ciclo de vida útil das chaves usadas 
para criptografar seus dados. Esse recurso é oferecido sem custo adicional além do valor pago pelo 
Amazon Redshift (e o AWS CloudHSM, se você escolher essa opção para armazenar as chaves). 
  

Além de criptografar os dados gerados em seu cluster do Amazon Redshift, você também pode carregar dados 
criptografados no Amazon Redshift do Amazon S3, anteriormente criptografado, usando o cliente de criptografia do 
Amazon S3 e as chaves fornecidas. O Amazon Redshift oferece suporte à descriptografia e nova criptografia de dados 
entre o Amazon S3 e o Amazon Redshift a fim de proteger todo o ciclo de vida útil de seus dados. 

Esses recursos de criptografia do lado do servidor em vários serviços da AWS permitem que você criptografe facilmente 
seus dados, simplesmente definindo uma configuração no Console de Gerenciamento da AWS, na CLI ou na solicitação 
da API para o serviço da AWS determinado. O uso autorizado de chaves de criptografia é gerenciado de maneira 
automática e segura pela AWS. Como o acesso não autorizado a essas chaves pode levar à divulgação de seus dados, 
criamos sistemas e processos que minimizam as chances de acesso não autorizado. 

Conclusão 
Apresentamos três modelos diferentes de como as chaves de criptografia são gerenciadas e onde são usadas. Se você 
assumir toda a responsabilidade pelo método de criptografia e pela KMI, poderá ter um controle granular sobre como 
seus aplicativos criptografam dados. No entanto, esse controle granular tem um custo, tanto em termos de esforço de 
implantação quanto na incapacidade de ter serviços da AWS totalmente integrados aos métodos de criptografia dos 
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seus aplicativos. Por outro lado, a AWS oferece criptografia de caixa de seleção totalmente integrada para vários 
serviços que armazenam seus dados. 
  
A Tabela 1 abaixo resume as opções disponíveis para criptografar dados em repouso na AWS. Recomendamos que você 
determine qual modelo de criptografia e gerenciamento de chaves é mais adequado para suas classificações de dados 
no contexto do serviço da AWS que você está usando. 

   
  

Método de criptografia e KMI  
Modelo A  Modelo B  Modelo C  

Serviço da AWS 

Soluções do lado do 
cliente usando chaves 

gerenciadas pelo cliente 

Soluções de parceiros do 
lado do cliente com a KMI 
para chaves gerenciadas 

pelo cliente 

Soluções do lado do cliente 
para chaves gerenciadas 

pelo cliente no AWS 
CloudHSM 

Criptografia do lado do 
servidor usando chaves 
gerenciadas pela AWS 

Amazon S3 Bouncy Castle, OpenSSL, 
cliente de criptografia do 
Amazon S3 no AWS SDK 
para Java 

ProtectApp da SafeNet 
para Java 

Aplicativo personalizada 
Amazon VPC-EC2 integrado 
ao cliente do AWS 
CloudHSM 

Criptografia do lado do 
servidor do Amazon S3 

Amazon Glacier N/A N/A Aplicativo personalizada 
Amazon VPC-EC2 integrado 
ao cliente do AWS 
CloudHSM 

Todos os dados são 
automaticamente 
criptografados usando 
criptografia do lado do 
servidor 

AWS Storage Gateway Nível de bloqueio do 
Linux: 
- Loop-AES, dm-
crypt (com ou sem LUKS) 
e sistema de arquivos 
TrueCrypt Linux:  
- Nível de 
bloqueio de eCryptfs e 
EncFs do Windows:  
-TrueCrypt 
Sistema de arquivos do 
Windows: - BitLocker 

Trend Micro SecureCloud, 
SafeNet StorageSecure  

N/A Criptografia do lado do 
servidor do Amazon S3 

Amazon EBS Nível de bloqueio do 
Linux: 
 - Loop-AES, dmcrypt+LUKS 
e o sistema de arquivos 
Linux TrueCrypt: 
- Nível de bloco Windows 
eCryptfs e EncFs: 
-Sistema de arquivos do 
Windows TrueCrypt:  
- BitLocker, EFS  

Trend Micro SecureCloud, 
SafeNet ProtectV 

Aplicativo personalizada 
Amazon VPC-EC2 integrado 
ao cliente do AWS 
CloudHSM 

N/A 

Oracle no Amazon RDS Bouncy Castle, OpenSSL  Gateway de banco de 
dados CipherCloud e 
tensão SecureData  

Aplicativo personalizada 
Amazon VPC-EC2 integrado 
ao cliente do AWS 
CloudHSM  

Criptografia de dados 
transparentes (TDE) e 
criptografia de rede nativa 
(NNE) com licença opcional 
do Oracle Advanced Security  
 
TDE para o Microsoft SQL 
Server 
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Microsoft SQL Server no 
Amazon RDS 

Bouncy Castle, OpenSSL  Gateway de banco de 
dados CipherCloud e 
tensão SecureData 

Aplicativo personalizada 
Amazon VPC-EC2 integrado 
ao cliente do AWS 
CloudHSM 

N/A 

Amazon Redshift N/A N/A Clusters criptografados do 
Amazon Redshift com sua 
chave mestra gerenciada no 
AWS CloudHSM ou no 
Safenet Luna HSM no local 

Clusters criptografados do 
Amazon Redshift com 
chave mestra gerenciada 
pela AWS 

Amazon EMR eCryptfs Gazzang CloudEncrypt Aplicativo personalizada 
Amazon VPC-EC2 integrado 
ao cliente do AWS 
CloudHSM 

S3DistCp usando a 
criptografia do lado do 
servidor do Amazon S3 para 
proteger dados 
armazenados 
persistentemente 

          
Tabela 1: Resumo das opções de criptografia de dados em repouso 

    

Referências e leitura complementar 
Recursos da AWS 

 
• Criptografia de dados do lado do cliente com o AWS SDK para Java e Amazon S3 

http://aws.amazon.com/articles/2850096021478074 

• AWS CloudHSM https://aws.amazon.com/cloudhsm/ 

• Amazon EMR S3DistCp para criptografar dados no Amazon S3 
http://docs.aws.amazon.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/UsingEMR_s3distcp.html 

• Criptografia transparente de dados para Oracle no Amazon RDS 
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Appendix.Oracle.Options.html#Appendix.Oracle.O 
ptions.AdvSecurity 

• Criptografia de dados transparente para o Microsoft SQL Server no Amazon RDS 
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_SQLServer.html#SQLServer.Concepts.Gener 
al.Options 

• Criptografia do Amazon Redshift http://aws.amazon.com/redshift/faqs/#0210 

• Blog de segurança da AWS http://blogs.aws.amazon.com/security 

Recursos para parceiros 
 

• Biblioteca de criptografia Java Bouncy Castle http://www.bouncycastle.org/ 

• Biblioteca de criptografia OpenSSL http://www.openssl.org/ 

• CloudBerry Explorer PRO para criptografia do Amazon S3 
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx 

http://aws.amazon.com/articles/2850096021478074
https://aws.amazon.com/cloudhsm/
http://docs.aws.amazon.com/ElasticMapReduce/latest/DeveloperGuide/UsingEMR_s3distcp.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Appendix.Oracle.Options.html#Appendix.Oracle.Options.AdvSecurity
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Appendix.Oracle.Options.html#Appendix.Oracle.Options.AdvSecurity
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Appendix.Oracle.Options.html#Appendix.Oracle.Options.AdvSecurity
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_SQLServer.html#SQLServer.Concepts.General.Options
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_SQLServer.html#SQLServer.Concepts.General.Options
http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_SQLServer.html#SQLServer.Concepts.General.Options
http://aws.amazon.com/redshift/faqs/#0210
http://blogs.aws.amazon.com/security
http://www.bouncycastle.org/
http://www.bouncycastle.org/
http://www.bouncycastle.org/
http://www.bouncycastle.org/
http://www.openssl.org/
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
http://www.cloudberrylab.com/amazon-s3-explorer-pro-cloudfront-IAM.aspx
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• Produtos de criptografia SafeNet para Amazon S3, Amazon EBS e AWS CloudHSM 
http://www.safenet-inc.com/ 

• Trend Micro SecureCloud http://www.trendmicro.com/us/enterprise/cloud-
solutions/secure-cloud/index.html 

• CipherCloud para AWS e CipherCloud para qualquer aplicativo 
http://www.ciphercloud.com/ 

• Voltage Security SecureData Enterprise 
http://www.voltage.com/products/securedata-enterprise/ 

• Gazzang CloudEncrypt http://www.gazzang.com/products/cloudencrypt 

http://www.safenet-inc.com/
http://www.safenet-inc.com/
http://www.safenet-inc.com/
http://www.trendmicro.com/us/enterprise/cloud-solutions/secure-cloud/index.html
http://www.trendmicro.com/us/enterprise/cloud-solutions/secure-cloud/index.html
http://www.trendmicro.com/us/enterprise/cloud-solutions/secure-cloud/index.html
http://www.trendmicro.com/us/enterprise/cloud-solutions/secure-cloud/index.html
http://www.trendmicro.com/us/enterprise/cloud-solutions/secure-cloud/index.html
http://www.ciphercloud.com/
http://www.voltage.com/products/securedata-enterprise/
http://www.voltage.com/products/securedata-enterprise/
http://www.voltage.com/products/securedata-enterprise/
http://www.gazzang.com/products/cloudencrypt
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