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ΑWΣ ΧΛΟΥD ΣΕΡςΙΧΕΣ ΑΝD ΛΙΝΚΣ ΤΟ ΠΥΒΛΙΧΛΨ ΑςΑΙΛΑΒΛΕ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ 

Λινκ το ΑWΣ Χλουδ 
Σερϖιχεσ 

Ινφορmατιον 
Σερϖιχε Dεσχριπτιον Λινκ το Dοχυmεντατιον 

Χοmπυτε 

Αmαζον ΕΧ2 

 

Αmαζον Ελαστιχ Χοmπυτε Χλουδ (Αmαζον ΕΧ2) ισ α 

ωεβ σερϖιχε τηατ προϖιδεσ ρεσιζαβλε χοmπυτινγ 

χαπαχιτψ�λιτεραλλψ, σερϖερσ ιν Αmαζον�σ δατα χεντερσ�

τηατ ψου υσε το βυιλδ ανδ ηοστ ψουρ σοφτωαρε σψστεmσ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/εχ2/  

Αmαζον ΕΧ2 

Χονταινερ Σερϖιχε 

Αmαζον ΕΧ2 Χονταινερ Σερϖιχε ισ α ηιγηλψ σχαλαβλε, 

ηιγη− περφορmανχε χονταινερ mαναγεmεντ σερϖιχε τηατ 

συππορτσ Dοχκερ χονταινερσ ανδ αλλοωσ ψου το εασιλψ 

ρυν διστριβυτεδ αππλιχατιονσ ον α mαναγεδ χλυστερ οφ 

Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ.  

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/εχσ/φαθσ/  

ΑWΣ Λαmβδα ΑWΣ Λαmβδα ισ α χοmπυτε σερϖιχε τηατ ρυνσ ψουρ 

χοδε ιν ρεσπονσε το εϖεντσ ανδ αυτοmατιχαλλψ 

mαναγεσ τηε χοmπυτε ρεσουρχεσ φορ ψου, mακινγ ιτ 

εασψ το βυιλδ αππλιχατιονσ τηατ ρεσπονδ θυιχκλψ το νεω 

ινφορmατιον. ΑWΣ Λαmβδα σταρτσ ρυννινγ ψουρ χοδε 

ωιτηιν mιλλισεχονδσ οφ αν εϖεντ συχη ασ αν ιmαγε 

υπλοαδ, ιν−αππ αχτιϖιτψ, ωεβσιτε χλιχκ, ορ ουτπυτ φροm α 

χοννεχτεδ δεϖιχε. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/λαmβδα/  

Αυτο Σχαλινγ Αυτο Σχαλινγ ισ α ωεβ σερϖιχε δεσιγνεδ το λαυνχη ορ 

τερmινατε Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ αυτοmατιχαλλψ βασεδ 

ον υσερ−δεφινεδ πολιχιεσ, σχηεδυλεσ, ανδ ηεαλτη 

χηεχκσ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/αυτοσχαλινγ/  

Ελαστιχ Λοαδ 

Βαλανχινγ 

Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ αυτοmατιχαλλψ διστριβυτεσ ψουρ 

ινχοmινγ αππλιχατιον τραφφιχ αχροσσ mυλτιπλε Αmαζον 

ΕΧ2 ινστανχεσ. Ιτ δετεχτσ υνηεαλτηψ ινστανχεσ ανδ 

ρερουτεσ τραφφιχ το ηεαλτηψ ινστανχεσ υντιλ τηε υνηεαλτηψ 

ινστανχεσ ηαϖε βεεν ρεστορεδ. Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/ελαστιχλοαδβαλανχινγ/  

http://aws.amazon.com/ec2/
http://aws.amazon.com/documentation/ec2/
http://aws.amazon.com/ecs/
http://aws.amazon.com/ecs/
http://aws.amazon.com/ecs/faqs/
http://aws.amazon.com/lambda/
http://aws.amazon.com/documentation/lambda/
http://aws.amazon.com/autoscaling/
http://aws.amazon.com/documentation/autoscaling/
http://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
http://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/
http://aws.amazon.com/documentation/elasticloadbalancing/
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αυτοmατιχαλλψ σχαλεσ ιτσ ρεθυεστ ηανδλινγ χαπαχιτψ ιν 

ρεσπονσε το ινχοmινγ τραφφιχ. 

Νετωορκινγ 

Αmαζον ςΠΧ Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (Αmαζον ςΠΧ) εναβλεσ 

ψου το λαυνχη ΑWΣ ρεσουρχεσ ιντο α ϖιρτυαλ νετωορκ 

τηατ ψου�ϖε δεφινεδ. Τηισ ϖιρτυαλ νετωορκ χλοσελψ 

ρεσεmβλεσ α τραδιτιοναλ νετωορκ τηατ ψου�δ οπερατε ιν 

ψουρ οων δατα χεντερ, ωιτη τηε βενεφιτσ οφ υσινγ τηε 

σχαλαβλε ινφραστρυχτυρε οφ ΑWΣ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/ϖπχ/  

Αmαζον Ρουτε 53 Αmαζον Ρουτε 53 ισ α ηιγηλψ αϖαιλαβλε ανδ σχαλαβλε 

Dοmαιν Ναmε Σψστεm (DΝΣ) ωεβ σερϖιχε. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/ρουτε53/  

ΑWΣ Dιρεχτ 

Χοννεχτ 

ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ λινκσ ψουρ ιντερναλ νετωορκ το αν 

ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ λοχατιον οϖερ α στανδαρδ 1 ΓΒ ορ 

10 ΓΒ Ετηερνετ φιβεροπτιχ χαβλε. Ονε ενδ οφ τηε χαβλε 

ισ χοννεχτεδ το ψουρ ρουτερ ανδ τηε οτηερ το αν ΑWΣ 

Dιρεχτ Χοννεχτ ρουτερ. Wιτη τηισ χοννεχτιον, ψου χαν 

χρεατε ϖιρτυαλ ιντερφαχεσ διρεχτλψ το τηε ΑWΣ χλουδ ανδ 

Αmαζον ςΠΧ, βψπασσινγ Ιντερνετ σερϖιχε προϖιδερσ ιν 

ψουρ νετωορκ πατη. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/διρεχτχοννεχτ/  

Στοραγε ανδ Χοντεντ Dελιϖερψ 

Αmαζον Σ3 

 

Αmαζον Σιmπλε Στοραγε Σερϖιχε (Αmαζον Σ3) ισ 

στοραγε φορ τηε Ιντερνετ. Ψου χαν υσε Αmαζον Σ3 το 

στορε ανδ ρετριεϖε ανψ αmουντ οφ δατα, ατ ανψ τιmε, 

φροm ανψωηερε ον τηε ωεβ. Ψου χαν αχχοmπλιση τηεσε 

τασκσ υσινγ τηε σιmπλε ανδ ιντυιτιϖε ωεβ ιντερφαχε οφ 

τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/σ3/  

Αmαζον Γλαχιερ 

 

Αmαζον Γλαχιερ ισ α στοραγε σερϖιχε οπτιmιζεδ φορ 

ινφρεθυεντλψ υσεδ δατα, ορ �χολδ δατα.� Τηε σερϖιχε 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/γλαχιερ/  

http://aws.amazon.com/vpc/
http://aws.amazon.com/documentation/vpc/
http://aws.amazon.com/route53/
http://aws.amazon.com/documentation/route53/
http://aws.amazon.com/directconnect/
http://aws.amazon.com/directconnect/
http://aws.amazon.com/documentation/directconnect/
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/documentation/s3/
http://aws.amazon.com/glacier/
http://aws.amazon.com/documentation/glacier/
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προϖιδεσ σεχυρε, δυραβλε, ανδ εξτρεmελψ λοω−χοστ 

στοραγε φορ δατα αρχηιϖινγ ανδ βαχκυπ. Wιτη Αmαζον 

Γλαχιερ, ψου χαν στορε ψουρ δατα χοστ εφφεχτιϖελψ φορ 

mοντησ, ψεαρσ, ορ εϖεν δεχαδεσ. Αmαζον Γλαχιερ 

εναβλεσ ψου το οφφλοαδ τηε αδmινιστρατιϖε βυρδενσ οφ 

οπερατινγ ανδ σχαλινγ στοραγε το ΑWΣ, σο ψου δον�τ 

ηαϖε το ωορρψ αβουτ χαπαχιτψ πλαννινγ, ηαρδωαρε 

προϖισιονινγ, δατα ρεπλιχατιον, ηαρδωαρε φαιλυρε 

δετεχτιον ανδ ρεχοϖερψ, ορ τιmε−χονσυmινγ ηαρδωαρε 

mιγρατιονσ. 

Αmαζον ΕΒΣ 

 

Αmαζον Ελαστιχ Βλοχκ Στορε (Αmαζον ΕΒΣ) προϖιδεσ 

βλοχκ−λεϖελ στοραγε ϖολυmεσ φορ υσε ωιτη Αmαζον ΕΧ2 

ινστανχεσ. Αmαζον ΕΒΣ ϖολυmεσ αρε ηιγηλψ αϖαιλαβλε 

ανδ ρελιαβλε στοραγε ϖολυmεσ τηατ χαν βε ατταχηεδ το 

ανψ ρυννινγ ινστανχε τηατ ισ ιν τηε σαmε Αϖαιλαβιλιτψ 

Ζονε. Αmαζον ΕΒΣ ϖολυmεσ τηατ αρε ατταχηεδ το αν 

Αmαζον ΕΧ2 ινστανχε αρε εξποσεδ ασ στοραγε 

ϖολυmεσ τηατ περσιστ ινδεπενδεντλψ φροm τηε λιφε οφ τηε 

ινστανχε. Wιτη Αmαζον ΕΒΣ, ψου ονλψ παψ φορ ωηατ 

ψου υσε. 

ηττπ://δοχσ.αωσ.αmαζον.χοm/ΑWΣΕΧ2/λατεστ/ΥσερΓυιδε/Αmα

ζονΕΒΣ.ητmλ  

Αmαζον 

ΧλουδΦροντ 

Αmαζον ΧλουδΦροντ ισ α χοντεντ δελιϖερψ ωεβ σερϖιχε. 

Ιτ ιντεγρατεσ ωιτη οτηερ ΑWΣ χλουδ σερϖιχεσ το γιϖε 

δεϖελοπερσ ανδ βυσινεσσεσ αν εασψ ωαψ το διστριβυτε 

χοντεντ το ενδ υσερσ ωιτη λοω λατενχψ, ηιγη δατα 

τρανσφερ σπεεδσ, ανδ νο χοmmιτmεντσ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/χλουδφροντ/  

ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ 

 

ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ αχχελερατεσ τρανσφερρινγ λαργε 

αmουντσ οφ δατα βετωεεν τηε χλουδ ανδ πορταβλε 

στοραγε δεϖιχεσ τηατ ψου mαιλ το υσ. ΑWΣ τρανσφερσ 

δατα διρεχτλψ οντο ανδ οφφ οφ ψουρ στοραγε δεϖιχεσ υσινγ 

Αmαζον�σ ηιγη−σπεεδ ιντερναλ νετωορκ. Ψουρ δατα λοαδ 

τψπιχαλλψ βεγινσ τηε νεξτ βυσινεσσ δαψ αφτερ ψουρ 

στοραγε δεϖιχε αρριϖεσ ατ ΑWΣ. Αφτερ τηε δατα εξπορτ ορ 

ιmπορτ χοmπλετεσ, ωε ρετυρν ψουρ στοραγε δεϖιχε. Φορ 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/ιmπορτεξπορτ/  

http://aws.amazon.com/ebs/
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
http://aws.amazon.com/cloudfront/
http://aws.amazon.com/cloudfront/
http://aws.amazon.com/documentation/cloudfront/
http://aws.amazon.com/importexport/
http://aws.amazon.com/documentation/importexport/
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λαργε δατα σετσ, ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ ισ σιγνιφιχαντλψ 

φαστερ τηαν Ιντερνετ τρανσφερ ανδ mορε χοστ εφφεχτιϖε 

τηαν υπγραδινγ ψουρ χοννεχτιϖιτψ. 

ΑWΣ Στοραγε 

Γατεωαψ 

 

ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ ισ α σερϖιχε τηατ χοννεχτσ αν 

ον−πρεmισεσ σοφτωαρε αππλιανχε ωιτη χλουδ−βασεδ 

στοραγε το προϖιδε σεαmλεσσ ανδ σεχυρε ιντεγρατιον 

βετωεεν ψουρ ον−πρεmισεσ ΙΤ ενϖιρονmεντ ανδ ΑWΣ�σ 

στοραγε ινφραστρυχτυρε. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/στοραγεγατεωαψ/  

Dαταβασεσ 

Αmαζον ΡDΣ Αmαζον Ρελατιοναλ Dαταβασε Σερϖιχε (Αmαζον ΡDΣ) 

ισ α ωεβ σερϖιχε τηατ mακεσ ιτ εασιερ το σετ υπ, 

οπερατε, ανδ σχαλε α ρελατιοναλ δαταβασε ιν τηε χλουδ. Ιτ 

προϖιδεσ χοστ−εφφιχιεντ, ρεσιζαβλε χαπαχιτψ φορ αν 

ινδυστρψ−στανδαρδ ρελατιοναλ δαταβασε ανδ mαναγεσ 

χοmmον δαταβασε αδmινιστρατιον τασκσ. Dαταβασε 

ενγινεσ αϖαιλαβλε τηρουγη Αmαζον ΡDΣ ινχλυδε 

Αmαζον Αυρορα, ΜψΣΘΛ, Οραχλε, Μιχροσοφτ ΣΘΛ 

Σερϖερ, ανδ ΠοστγρεΣΘΛ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/ρδσ/  

Αmαζον 

DψναmοDΒ 

 

Αmαζον DψναmοDΒ ισ α φυλλψ mαναγεδ ΝοΣΘΛ 

δαταβασε σερϖιχε τηατ προϖιδεσ φαστ ανδ πρεδιχταβλε 

περφορmανχε ωιτη σεαmλεσσ σχαλαβιλιτψ. Ψου χαν υσε 

Αmαζον DψναmοDΒ το χρεατε α δαταβασε ταβλε τηατ 

χαν στορε ανδ ρετριεϖε ανψ αmουντ οφ δατα, ανδ σερϖε 

ανψ λεϖελ οφ ρεθυεστ τραφφιχ. Αmαζον DψναmοDΒ 

αυτοmατιχαλλψ σπρεαδσ τηε δατα ανδ τραφφιχ φορ τηε ταβλε 

οϖερ α συφφιχιεντ νυmβερ οφ σερϖερσ το ηανδλε τηε 

ρεθυεστ χαπαχιτψ σπεχιφιεδ βψ τηε χυστοmερ ανδ τηε 

αmουντ οφ δατα στορεδ, ωηιλε mαινταινινγ χονσιστεντ 

ανδ φαστ περφορmανχε. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/δψναmοδβ/  

Αmαζον Ρεδσηιφτ Αmαζον Ρεδσηιφτ ισ α φαστ, φυλλψ mαναγεδ, πεταβψτε−

σχαλε δατα ωαρεηουσε σολυτιον τηατ mακεσ ιτ σιmπλε 

ανδ χοστ−εφφεχτιϖε το εφφιχιεντλψ αναλψζε αλλ ψουρ δατα 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/ρεδσηιφτ/  

http://aws.amazon.com/storagegateway/
http://aws.amazon.com/storagegateway/
http://aws.amazon.com/documentation/storagegateway/
http://aws.amazon.com/rds/
http://aws.amazon.com/documentation/rds/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/dynamodb/
http://aws.amazon.com/documentation/dynamodb/
http://aws.amazon.com/redshift/
http://aws.amazon.com/documentation/redshift/
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υσινγ ψουρ εξιστινγ βυσινεσσ ιντελλιγενχε τοολσ. Ψου 

χαν σταρτ σmαλλ φορ ϕυστ ∃0.25 περ ηουρ ωιτη νο 

χοmmιτmεντσ ορ υπ−φροντ χοστσ ανδ σχαλε το α πεταβψτε 

ορ mορε φορ ∃1,000 περ τεραβψτε περ ψεαρ, λεσσ τηαν α 

τεντη οφ mοστ οτηερ δατα ωαρεηουσινγ σολυτιονσ. 

Αmαζον 

ΕλαστιΧαχηε 

 

Αmαζον ΕλαστιΧαχηε ισ α ωεβ σερϖιχε τηατ mακεσ ιτ 

εασψ το σετ υπ, mαναγε, ανδ σχαλε διστριβυτεδ, ιν−

mεmορψ χαχηε ενϖιρονmεντσ ιν τηε χλουδ. Ιτ προϖιδεσ α 

ηιγη−περφορmανχε, ρεσιζαβλε, ανδ χοστ−εφφεχτιϖε ιν−

mεmορψ χαχηε, ωηιλε ρεmοϖινγ τηε χοmπλεξιτψ 

ασσοχιατεδ ωιτη δεπλοψινγ ανδ mαναγινγ α διστριβυτεδ 

χαχηε ενϖιρονmεντ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/ελαστιχαχηε/  

Αναλψτιχσ 

Αmαζον ΕΜΡ 

 

Αmαζον Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε (Αmαζον ΕΜΡ) ισ α ωεβ 

σερϖιχε τηατ mακεσ ιτ εασψ το προχεσσ λαργε αmουντσ οφ 

δατα εφφιχιεντλψ. Αmαζον ΕΜΡ υσεσ Ηαδοοπ 

προχεσσινγ χοmβινεδ ωιτη σεϖεραλ ΑWΣ προδυχτσ το 

περφορm συχη τασκσ ασ ωεβ ινδεξινγ, δατα mινινγ, λογ 

φιλε αναλψσισ, mαχηινε λεαρνινγ, σχιεντιφιχ σιmυλατιον, 

ανδ δατα ωαρεηουσινγ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/ελαστιχmαπρεδυχε/  

Αmαζον Κινεσισ 

 

Αmαζον Κινεσισ ισ α mαναγεδ σερϖιχε τηατ σχαλεσ 

ελαστιχαλλψ φορ ρεαλ−τιmε προχεσσινγ οφ στρεαmινγ βιγ 

δατα. Τηε σερϖιχε τακεσ ιν λαργε στρεαmσ οφ δατα 

ρεχορδσ τηατ χαν τηεν βε χονσυmεδ ιν ρεαλ τιmε βψ 

mυλτιπλε δατα προχεσσινγ αππλιχατιονσ τηατ χαν βε ρυν 

ον Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ. Τηε δατα προχεσσινγ 

αππλιχατιονσ υσε τηε Αmαζον Κινεσισ Χλιεντ Λιβραρψ 

ανδ αρε χαλλεδ �Αmαζον Κινεσισ αππλιχατιονσ.� 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/κινεσισ/  

ΑWΣ Dατα Πιπελινε ΑWΣ Dατα Πιπελινε ισ α ωεβ σερϖιχε τηατ ηελπσ ψου 

ρελιαβλψ προχεσσ ανδ mοϖε δατα βετωεεν διφφερεντ 

ΑWΣ χοmπυτε ανδ στοραγε σερϖιχεσ ασ ωελλ ασ ον−

πρεmισεσ δατα σουρχεσ ατ σπεχιφιεδ ιντερϖαλσ. Wιτη 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/δατα−πιπελινε/  

http://aws.amazon.com/elasticache/
http://aws.amazon.com/elasticache/
http://aws.amazon.com/documentation/elasticache/
http://aws.amazon.com/elasticmapreduce/
http://aws.amazon.com/documentation/elasticmapreduce/
http://aws.amazon.com/kinesis/
http://aws.amazon.com/documentation/kinesis/
http://aws.amazon.com/datapipeline/
http://aws.amazon.com/documentation/data-pipeline/
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ΑWΣ Dατα Πιπελινε, ψου χαν ρεγυλαρλψ αχχεσσ ψουρ 

δατα ωηερε ιτ�σ στορεδ, τρανσφορm ανδ προχεσσ ιτ ατ 

σχαλε, ανδ εφφιχιεντλψ τρανσφερ τηε ρεσυλτσ το ΑWΣ χλουδ 

σερϖιχεσ συχη ασ Αmαζον Σ3, Αmαζον ΡDΣ, Αmαζον 

DψναmοDΒ, ανδ Αmαζον ΕΜΡ. 

Αmαζον Μοβιλε 

Αναλψτιχσ 

Αmαζον Μοβιλε Αναλψτιχσ ισ α σερϖιχε τηατ λετσ ψου 

εασιλψ χολλεχτ, ϖισυαλιζε, ανδ υνδερστανδ αππλιχατιον 

υσαγε δατα ατ σχαλε. Μανψ mοβιλε αππλιχατιον αναλψτιχσ 

σολυτιονσ δελιϖερ υσαγε δατα σεϖεραλ ηουρσ αφτερ τηε 

εϖεντσ οχχυρ. Αmαζον Μοβιλε Αναλψτιχσ ισ δεσιγνεδ το 

δελιϖερ υσαγε ρεπορτσ ωιτηιν 60 mινυτεσ οφ ρεχειϖινγ 

δατα φροm αν αππλιχατιον σο τηατ ψου χαν αχτ ον τηε 

δατα mορε θυιχκλψ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/mοβιλεαναλψτιχσ/  

Αδmινιστρατιον & Σεχυριτψ 

ΑWΣ Ιδεντιτψ & 

Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ 

 

ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ) ισ α ωεβ 

σερϖιχε τηατ εναβλεσ ΑWΣ χυστοmερσ το mαναγε υσερσ 

ανδ υσερ περmισσιονσ ιν ΑWΣ. Τηε σερϖιχε ισ ταργετεδ 

ατ οργανιζατιονσ ωιτη mυλτιπλε υσερσ ορ σψστεmσ τηατ 

υσε ΑWΣ προδυχτσ συχη ασ Αmαζον ΕΧ2, Αmαζον 

ΣιmπλεDΒ, ανδ τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε. Wιτη 

ΑWΣ ΙΑΜ, ψου χαν χεντραλλψ mαναγε υσερσ, σεχυριτψ 

χρεδεντιαλσ συχη ασ αχχεσσ κεψσ, ανδ περmισσιονσ τηατ 

χοντρολ ωηιχη ΑWΣ ρεσουρχεσ υσερσ χαν αχχεσσ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/ιαm/  

ΑWΣ Dιρεχτορψ 

Σερϖιχε 

ΑWΣ Dιρεχτορψ Σερϖιχε ισ α mαναγεδ σερϖιχε τηατ 

αλλοωσ ψου το χοννεχτ ψουρ ΑWΣ ρεσουρχεσ ωιτη αν 

εξιστινγ ον−πρεmισεσ Μιχροσοφτ Αχτιϖε Dιρεχτορψ ορ το 

σετ υπ α νεω, στανδ−αλονε διρεχτορψ ιν τηε ΑWΣ χλουδ. 

Χοννεχτινγ το αν ον−πρεmισεσ διρεχτορψ ισ εασψ, ανδ 

ονχε τηισ χοννεχτιον ισ εσταβλισηεδ, αλλ υσερσ χαν 

αχχεσσ ΑWΣ ρεσουρχεσ ανδ αππλιχατιονσ ωιτη τηειρ 

εξιστινγ χορπορατε χρεδεντιαλσ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/διρεχτορψ−σερϖιχε/  

http://aws.amazon.com/mobileanalytics/
http://aws.amazon.com/mobileanalytics/
http://aws.amazon.com/documentation/mobileanalytics/
http://aws.amazon.com/iam/
http://aws.amazon.com/iam/
http://aws.amazon.com/iam/
http://aws.amazon.com/documentation/iam/
http://aws.amazon.com/directoryservice/
http://aws.amazon.com/directoryservice/
http://aws.amazon.com/documentation/directory-service/
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ΑWΣ Σερϖιχε 

Χαταλογ 

ΑWΣ Σερϖιχε Χαταλογ ισ α σερϖιχε τηατ αλλοωσ 

αδmινιστρατορσ το χρεατε ανδ mαναγε αππροϖεδ 

χαταλογσ οφ ρεσουρχεσ τηατ ενδ υσερσ χαν τηεν αχχεσσ 

ϖια α περσοναλιζεδ πορταλ. Ψου χαν χοντρολ ωηιχη υσερσ 

ηαϖε αχχεσσ το ωηιχη αππλιχατιονσ ορ ΑWΣ ρεσουρχεσ 

το εναβλε χοmπλιανχε ωιτη ψουρ βυσινεσσ πολιχιεσ, 

ωηιλε υσερσ χαν εασιλψ βροωσε ανδ λαυνχη προδυχτσ 

φροm τηε χαταλογσ ψου χρεατε. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σερϖιχεχαταλογ/  

ΑWΣ Χονφιγ ΑWΣ Χονφιγ ισ α φυλλψ mαναγεδ σερϖιχε τηατ προϖιδεσ 

ψου ωιτη αν ΑWΣ ρεσουρχε ινϖεντορψ, χονφιγυρατιον 

ηιστορψ, ανδ χονφιγυρατιον χηανγε νοτιφιχατιονσ το 

εναβλε σεχυριτψ ανδ γοϖερνανχε. Wιτη ΑWΣ Χονφιγ 

ψου χαν δισχοϖερ εξιστινγ ΑWΣ ρεσουρχεσ, εξπορτ α 

χοmπλετε ινϖεντορψ οφ ψουρ ΑWΣ ρεσουρχεσ ωιτη αλλ 

χονφιγυρατιον δεταιλσ, ανδ δετερmινε ηοω α ρεσουρχε 

ωασ χονφιγυρεδ ατ ανψ ποιντ ιν τιmε. Τηεσε χαπαβιλιτιεσ 

εναβλε χοmπλιανχε αυδιτινγ, σεχυριτψ αναλψσισ, 

ρεσουρχε χηανγε τραχκινγ, ανδ τρουβλεσηοοτινγ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/χονφιγ/  

ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ προϖιδεσ σεχυρε χρψπτογραπηιχ κεψ 

στοραγε το χυστοmερσ βψ mακινγ Ηαρδωαρε Σεχυριτψ 

Μοδυλεσ (ΗΣΜσ) αϖαιλαβλε ιν τηε ΑWΣ χλουδ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/χλουδησm/  

ΑWΣ Κεψ 

Μαναγεmεντ 

Σερϖιχε 

ΑWΣ Κεψ Μαναγεmεντ Σερϖιχε (ΚΜΣ) ισ α mαναγεδ 

σερϖιχε τηατ mακεσ ιτ εασψ φορ ψου το χρεατε ανδ χοντρολ 

τηε ενχρψπτιον κεψσ υσεδ το ενχρψπτ ψουρ δατα ανδ 

υσεσ Ηαρδωαρε Σεχυριτψ Μοδυλεσ (ΗΣΜσ) το προτεχτ 

τηε σεχυριτψ οφ ψουρ κεψσ. ΑWΣ ΚΜΣ ισ ιντεγρατεδ ωιτη 

οτηερ ΑWΣ χλουδ σερϖιχεσ ινχλυδινγ Αmαζον ΕΒΣ, 

Αmαζον Σ3, ανδ Αmαζον Ρεδσηιφτ. ΑWΣ ΚΜΣ ισ αλσο 

ιντεγρατεδ ωιτη ΑWΣ ΧλουδΤραιλ το προϖιδε ψου ωιτη 

λογσ οφ αλλ κεψ υσαγε το ηελπ mεετ ψουρ ρεγυλατορψ ανδ 

χοmπλιανχε νεεδσ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/κmσ/  

ΑWΣ ΧλουδΤραιλ 

 

Wιτη ΑWΣ ΧλουδΤραιλ, ψου χαν γετ α ηιστορψ οφ ΑWΣ 

ΑΠΙ χαλλσ φορ ψουρ αχχουντ, ινχλυδινγ ΑΠΙ χαλλσ mαδε 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/χλουδτραιλ/  

http://aws.amazon.com/servicecatalog/
http://aws.amazon.com/servicecatalog/
http://aws.amazon.com/servicecatalog/
http://aws.amazon.com/config/
http://aws.amazon.com/documentation/config/
http://aws.amazon.com/cloudhsm/
http://aws.amazon.com/documentation/cloudhsm/
http://aws.amazon.com/kms/
http://aws.amazon.com/kms/
http://aws.amazon.com/kms/
http://aws.amazon.com/documentation/kms/
http://aws.amazon.com/cloudtrail/?nc1=h_l2_dm
http://aws.amazon.com/documentation/cloudtrail/
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ϖια τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε, τηε ΑWΣ Σοφτωαρε 

Dεϖελοπmεντ Κιτσ (ΣDΚσ), τηε χοmmανδ λινε τοολσ, 

ανδ ηιγηερ−λεϖελ ΑWΣ χλουδ σερϖιχεσ. Ψου χαν αλσο 

ιδεντιφψ ωηιχη υσερσ ανδ αχχουντσ χαλλεδ ΑWΣ ΑΠΙσ φορ 

σερϖιχεσ τηατ συππορτ ΑWΣ ΧλουδΤραιλ, τηε σουρχε ΙΠ 

αδδρεσσ τηε χαλλσ ωερε mαδε φροm, ανδ ωηεν τηε χαλλσ 

οχχυρρεδ. Ψου χαν ιντεγρατε ΑWΣ ΧλουδΤραιλ ιντο 

αππλιχατιονσ υσινγ τηε ΑΠΙ, αυτοmατε τραιλ χρεατιον φορ 

ψουρ οργανιζατιον, χηεχκ τηε στατυσ οφ ψουρ τραιλσ, ανδ 

χοντρολ ηοω αδmινιστρατορσ τυρν ΑWΣ ΧλουδΤραιλ 

λογγινγ ον ανδ οφφ. 

Αmαζον 

ΧλουδWατχη 

Αmαζον ΧλουδWατχη ισ α ωεβ σερϖιχε τηατ εναβλεσ 

ψου το χολλεχτ, ϖιεω, ανδ αναλψζε mετριχσ. Αmαζον 

ΧλουδWατχη λετσ ψου προγραmmατιχαλλψ ρετριεϖε ψουρ 

mονιτορινγ δατα, ϖιεω γραπησ, ανδ σετ αλαρmσ το ηελπ 

ψου τρουβλεσηοοτ, σποτ τρενδσ, ανδ τακε αυτοmατεδ 

αχτιον βασεδ ον τηε στατε οφ ψουρ χλουδ ενϖιρονmεντ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/χλουδωατχη/  

Dεπλοψmεντ & Μαναγεmεντ 

ΑWΣ Μαναγεmεντ 

Χονσολε 

Αχχεσσ ανδ mαναγε Αmαζον χλουδ σερϖιχεσ τηρουγη α 

σιmπλε ανδ ιντυιτιϖε ωεβ−βασεδ υσερ ιντερφαχε. Ψου χαν 

αλσο υσε τηε ΑWΣ Χονσολε mοβιλε αππ το θυιχκλψ ϖιεω 

ρεσουρχεσ ον−τηε−γο. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χονσολε/φαθσ/  

ΑWΣ Χοmmανδ 

Λινε Ιντερφαχε 

Τηε ΑWΣ Χοmmανδ Λινε Ιντερφαχε (ΧΛΙ) ισ α υνιφιεδ 

τοολ υσεδ το mαναγε ψουρ ΑWΣ χλουδ σερϖιχεσ. Wιτη 

ϕυστ ονε τοολ το δοωνλοαδ ανδ χονφιγυρε, ψου χαν 

χοντρολ mυλτιπλε ΑWΣ χλουδ σερϖιχεσ φροm τηε 

χοmmανδ λινε ανδ αυτοmατε τηεm τηρουγη σχριπτσ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/χλι/  

ΑΠΙσ ΑWΣ προϖιδεσ ΑΠΙ−βασεδ χλουδ χοmπυτινγ σερϖιχεσ 

ωιτη mυλτιπλε ιντερφαχεσ το τηοσε σερϖιχεσ, ινχλυδινγ 

ΣDΚσ, ΙDΕ Τοολκιτσ, ανδ Χοmmανδ Λινε Τοολσ φορ 

δεϖελοπινγ ανδ mαναγινγ ΑWΣ ρεσουρχεσ.  

ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/τοολσ/  

http://aws.amazon.com/cloudwatch/
http://aws.amazon.com/cloudwatch/
http://aws.amazon.com/documentation/cloudwatch/
http://aws.amazon.com/console/
http://aws.amazon.com/console/
http://aws.amazon.com/console/faqs/
http://aws.amazon.com/cli/
http://aws.amazon.com/cli/
http://aws.amazon.com/documentation/cli/
http://aws.amazon.com/documentation/
http://aws.amazon.com/tools/
https://aws.amazon.com/tools/
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ΑWΣ Ελαστιχ 

Βεανσταλκ 

 

Wιτη ΑWΣ Ελαστιχ Βεανσταλκ, ψου χαν θυιχκλψ δεπλοψ 

ανδ mαναγε αππλιχατιονσ ιν τηε ΑWΣ χλουδ ωιτηουτ 

ωορρψινγ αβουτ τηε ινφραστρυχτυρε τηατ ρυνσ τηοσε 

αππλιχατιονσ. ΑWΣ Ελαστιχ Βεανσταλκ ρεδυχεσ 

mαναγεmεντ χοmπλεξιτψ ωιτηουτ ρεστριχτινγ χηοιχε ορ 

χοντρολ. Ψου σιmπλψ υπλοαδ ψουρ αππλιχατιον, ανδ ΑWΣ 

Ελαστιχ Βεανσταλκ αυτοmατιχαλλψ ηανδλεσ τηε δεταιλσ οφ 

χαπαχιτψ προϖισιονινγ, λοαδ βαλανχινγ, σχαλινγ, ανδ 

αππλιχατιον ηεαλτη mονιτορινγ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/ελαστιχβεανσταλκ/  

ΑWΣ 

ΧλουδΦορmατιον 

 

ΑWΣ ΧλουδΦορmατιον γιϖεσ δεϖελοπερσ ανδ σψστεm 

αδmινιστρατορσ αν εασψ ωαψ το χρεατε ανδ mαναγε α 

χολλεχτιον οφ ρελατεδ ΑWΣ ρεσουρχεσ, προϖισιονινγ ανδ 

υπδατινγ τηεm ιν αν ορδερλψ ανδ πρεδιχταβλε φασηιον. 

Ψου χαν υσε ΑWΣ ΧλουδΦορmατιον�σ σαmπλε 

τεmπλατεσ ορ χρεατε ψουρ οων τεmπλατεσ το δεσχριβε 

τηε ΑWΣ ρεσουρχεσ, ανδ ανψ ασσοχιατεδ δεπενδενχιεσ 

ορ ρυντιmε παραmετερσ, ρεθυιρεδ το ρυν ψουρ 

αππλιχατιον. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/χλουδφορmατιον/  

ΑWΣ ΧοδεDεπλοψ ΑWΣ ΧοδεDεπλοψ ισ α σερϖιχε τηατ αυτοmατεσ χοδε 

δεπλοψmεντσ το Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ. ΑWΣ 

ΧοδεDεπλοψ mακεσ ιτ εασιερ φορ ψου το ραπιδλψ ρελεασε 

νεω φεατυρεσ, ηελπσ ψου αϖοιδ δοωντιmε δυρινγ 

δεπλοψmεντ, ανδ ηανδλεσ τηε χοmπλεξιτψ οφ υπδατινγ 

ψουρ αππλιχατιονσ. Ψου χαν υσε ΑWΣ ΧοδεDεπλοψ το 

αυτοmατε δεπλοψmεντσ, ελιmινατινγ τηε νεεδ φορ ερρορ−

προνε mανυαλ οπερατιονσ, ανδ τηε σερϖιχε σχαλεσ ωιτη 

ψουρ ινφραστρυχτυρε σο ψου χαν εασιλψ δεπλοψ το ονε 

Αmαζον ΕΧ2 ινστανχε ορ τηουσανδσ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/χοδεδεπλοψ/  

ΑWΣ ΧοδεΧοmmιτ ΑWΣ ΧοδεΧοmmιτ ισ α σεχυρε, ηιγηλψ σχαλαβλε, 

mαναγεδ σουρχε χοντρολ σερϖιχε τηατ ηοστσ πριϖατε Γιτ 

ρεποσιτοριεσ. ΑWΣ ΧοδεΧοmmιτ ελιmινατεσ τηε νεεδ 

φορ ψου το οπερατε ψουρ οων σουρχε χοντρολ σψστεm ορ 

ωορρψ αβουτ σχαλινγ ιτσ ινφραστρυχτυρε. Ψου χαν υσε 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χοδεχοmmιτ/  

http://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
http://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/
http://aws.amazon.com/documentation/elasticbeanstalk/
http://aws.amazon.com/cloudformation/
http://aws.amazon.com/cloudformation/
http://aws.amazon.com/documentation/cloudformation/
http://aws.amazon.com/codedeploy/
http://aws.amazon.com/documentation/codedeploy/
http://aws.amazon.com/codecommit/
http://aws.amazon.com/codecommit/
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ΑWΣ ΧοδεΧοmmιτ το στορε ανψτηινγ φροm χοδε το 

βιναριεσ, ανδ ιτ συππορτσ τηε στανδαρδ φυνχτιοναλιτψ οφ 

Γιτ, αλλοωινγ ιτ το ωορκ σεαmλεσσλψ ωιτη ψουρ εξιστινγ 

Γιτ−βασεδ τοολσ. 

ΑWΣ ΧοδεΠιπελινε ΑWΣ ΧοδεΠιπελινε ισ α χοντινυουσ δελιϖερψ ανδ 

ρελεασε αυτοmατιον σερϖιχε τηατ αιδσ σmοοτη 

δεπλοψmεντσ. Ψου χαν δεσιγν ψουρ δεϖελοπmεντ 

ωορκφλοω φορ χηεχκινγ ιν χοδε, βυιλδινγ τηε χοδε, 

δεπλοψινγ ψουρ αππλιχατιον ιντο σταγινγ, τεστινγ ιτ, ανδ 

ρελεασινγ ιτ το προδυχτιον. Ψου χαν ιντεγρατε τηιρδ−παρτψ 

τοολσ ιντο ανψ στεπ οφ ψουρ ρελεασε προχεσσ ορ ψου χαν 

υσε ΑWΣ ΧοδεΠιπελινε ασ αν ενδ−το−ενδ σολυτιον. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χοδεπιπελινε/  

ΑWΣ ΟπσWορκσ 

 

ΑWΣ ΟπσWορκσ προϖιδεσ α σιmπλε ανδ φλεξιβλε ωαψ το 

χρεατε ανδ mαναγε σταχκσ ανδ αππλιχατιονσ. Wιτη 

ΑWΣ ΟπσWορκσ, ψου χαν προϖισιον ΑWΣ ρεσουρχεσ, 

mαναγε τηειρ χονφιγυρατιον, δεπλοψ αππλιχατιονσ το 

τηοσε ρεσουρχεσ, ανδ mονιτορ τηειρ ηεαλτη. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/οπσωορκσ/  

Εντερπρισε Αππλιχατιονσ 

Αmαζον WορκDοχσ Αmαζον WορκDοχσ ισ α φυλλψ mαναγεδ, σεχυρε 

εντερπρισε στοραγε ανδ σηαρινγ σερϖιχε ωιτη στρονγ 

αδmινιστρατιϖε χοντρολσ ανδ φεεδβαχκ χαπαβιλιτιεσ τηατ 

ιmπροϖε υσερ προδυχτιϖιτψ. Υσερσ χαν χοmmεντ ον φιλεσ, 

σενδ τηεm το οτηερσ φορ φεεδβαχκ, ανδ υπλοαδ νεω 

ϖερσιονσ ωιτηουτ ηαϖινγ το ρεσορτ το εmαιλινγ mυλτιπλε 

ϖερσιονσ οφ τηειρ φιλεσ ασ ατταχηmεντσ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/ωορκδοχσ/  

Αmαζον 

Wορκσπαχεσ 

Αmαζον WορκΣπαχεσ ισ α φυλλψ mαναγεδ δεσκτοπ 

χοmπυτινγ σερϖιχε ιν τηε χλουδ. Αmαζον WορκΣπαχεσ 

αλλοωσ χυστοmερσ το εασιλψ προϖισιον χλουδ−βασεδ 

δεσκτοπσ τηατ αλλοω ενδ υσερσ το αχχεσσ τηε 

δοχυmεντσ, αππλιχατιονσ, ανδ ρεσουρχεσ τηεψ νεεδ 

ωιτη τηε δεϖιχε οφ τηειρ χηοιχε, ινχλυδινγ λαπτοπσ, ιΠαδ, 

Κινδλε Φιρε, ορ Ανδροιδ ταβλετσ. Wιτη α φεω χλιχκσ ιν τηε 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/ωορκσπαχεσ/  

http://aws.amazon.com/codepipeline/
http://aws.amazon.com/codepipeline/
http://aws.amazon.com/opsworks/
http://aws.amazon.com/documentation/opsworks/
http://aws.amazon.com/workdocs/
http://aws.amazon.com/documentation/workdocs/
http://aws.amazon.com/workspaces/
http://aws.amazon.com/workspaces/
http://aws.amazon.com/documentation/workspaces/
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ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε, χυστοmερσ χαν προϖισιον 

α ηιγη−θυαλιτψ χλουδ δεσκτοπ εξπεριενχε φορ ανψ 

νυmβερ οφ υσερσ ατ α χοστ τηατ ισ ηιγηλψ χοmπετιτιϖε 

ωιτη τραδιτιοναλ δεσκτοπσ ανδ ηαλφ τηε χοστ οφ mοστ 

ςιρτυαλ Dεσκτοπ Ινφραστρυχτυρε (ςDΙ) σολυτιονσ. 

Αππλιχατιον Σερϖιχεσ 

Αmαζον 

ΑππΣτρεαm 

 

Τηε Αmαζον ΑππΣτρεαm ωεβ σερϖιχε δεπλοψσ ψουρ 

αππλιχατιον ον ΑWΣ ινφραστρυχτυρε ανδ στρεαmσ ινπυτ 

ανδ ουτπυτ βετωεεν ψουρ αππλιχατιον ανδ δεϖιχεσ συχη 

ασ περσοναλ χοmπυτερσ, ταβλετσ, ανδ mοβιλε πηονεσ. 

Ψουρ αππλιχατιον�σ προχεσσινγ οχχυρσ ιν τηε χλουδ, σο ιτ 

χαν σχαλε το ηανδλε ϖαστ χοmπυτατιοναλ λοαδσ. Dεϖιχεσ 

νεεδ ονλψ δισπλαψ ουτπυτ ανδ ρετυρν υσερ ινπυτ, σο τηε 

χλιεντ αππλιχατιον ον τηε δεϖιχε χαν βε λιγητωειγητ ιν 

τερmσ οφ φιλε σιζε ανδ προχεσσινγ ρεθυιρεmεντσ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/αππστρεαm/  

Αmαζον 

ΧλουδΣεαρχη 

Αmαζον ΧλουδΣεαρχη ισ α φυλλψ mαναγεδ σερϖιχε ιν τηε 

χλουδ τηατ mακεσ ιτ εασψ το σετ υπ, mαναγε, ανδ σχαλε 

α σεαρχη σολυτιον φορ ψουρ ωεβσιτε. Αmαζον 

ΧλουδΣεαρχη εναβλεσ ψου το σεαρχη λαργε χολλεχτιονσ 

οφ δατα συχη ασ ωεβ παγεσ, δοχυmεντ φιλεσ, φορυm 

ποστσ, ορ προδυχτ ινφορmατιον. Wιτη Αmαζον 

ΧλουδΣεαρχη, ψου χαν θυιχκλψ αδδ σεαρχη χαπαβιλιτιεσ 

το ψουρ ωεβσιτε ωιτηουτ ηαϖινγ το βεχοmε α σεαρχη 

εξπερτ ορ ωορρψ αβουτ ηαρδωαρε προϖισιονινγ, σετυπ, 

ανδ mαιντενανχε. Ασ ψουρ ϖολυmε οφ δατα ανδ τραφφιχ 

φλυχτυατεσ, Αmαζον ΧλουδΣεαρχη αυτοmατιχαλλψ σχαλεσ 

το mεετ ψουρ νεεδσ.  

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/χλουδσεαρχη/  

Αmαζον ΣWΦ 

 

Αmαζον Σιmπλε Wορκφλοω Σερϖιχε (Αmαζον ΣWΦ) 

mακεσ ιτ εασψ το βυιλδ αππλιχατιονσ τηατ χοορδινατε 

ωορκ αχροσσ διστριβυτεδ χοmπονεντσ. Ιν Αmαζον ΣWΦ, 

α τασκ ρεπρεσεντσ α λογιχαλ υνιτ οφ ωορκ τηατ ισ 

περφορmεδ βψ α χοmπονεντ οφ ψουρ αππλιχατιον. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/σωφ/  

http://aws.amazon.com/appstream/
http://aws.amazon.com/appstream/
http://aws.amazon.com/documentation/appstream/
http://aws.amazon.com/cloudsearch/
http://aws.amazon.com/cloudsearch/
http://aws.amazon.com/documentation/cloudsearch/
http://aws.amazon.com/swf/
http://aws.amazon.com/documentation/swf/
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Χοορδινατινγ τασκσ αχροσσ τηε αππλιχατιον ινϖολϖεσ 

mαναγινγ ιντερτασκ δεπενδενχιεσ, σχηεδυλινγ, ανδ 

χονχυρρενχψ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε λογιχαλ φλοω οφ τηε 

αππλιχατιον. Αmαζον ΣWΦ γιϖεσ ψου φυλλ χοντρολ οϖερ 

ιmπλεmεντινγ τασκσ ανδ χοορδινατινγ τηεm ωιτηουτ 

ωορρψινγ αβουτ υνδερλψινγ χοmπλεξιτιεσ συχη ασ 

τραχκινγ τηειρ προγρεσσ ανδ mαινταινινγ τηειρ στατε. 

Αmαζον ΣΘΣ 

 

Αmαζον Σιmπλε Θυευε Σερϖιχε (Αmαζον ΣΘΣ) ισ α 

mεσσαγινγ θυευε σερϖιχε τηατ ηανδλεσ mεσσαγεσ ορ 

ωορκφλοωσ βετωεεν οτηερ χοmπονεντσ ιν α σψστεm. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/σθσ/  

Αmαζον ΣΕΣ Αmαζον Σιmπλε Εmαιλ Σερϖιχε (Αmαζον ΣΕΣ) ισ αν 

ουτβουνδ−ονλψ εmαιλ−σενδινγ σερϖιχε τηατ προϖιδεσ αν 

εασψ, χοστ−εφφεχτιϖε ωαψ φορ ψου το σενδ εmαιλ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/σεσ/  

Αmαζον ΣΝΣ Αmαζον Σιmπλε Νοτιφιχατιον Σερϖιχε (Αmαζον ΣΝΣ) ισ 

α ωεβ σερϖιχε τηατ εναβλεσ αππλιχατιονσ, ενδ υσερσ, 

ανδ δεϖιχεσ το ινσταντλψ σενδ ανδ ρεχειϖε νοτιφιχατιονσ 

φροm τηε χλουδ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/σνσ/  

Αmαζον Ελαστιχ 

Τρανσχοδερ 

Αmαζον Ελαστιχ Τρανσχοδερ λετσ ψου χονϖερτ mεδια 

φιλεσ τηατ ψου ηαϖε στορεδ ιν Αmαζον Σ3 ιντο mεδια 

φιλεσ ιν τηε φορmατσ ρεθυιρεδ βψ χονσυmερ πλαψβαχκ 

δεϖιχεσ. Φορ εξαmπλε, ψου χαν χονϖερτ λαργε, ηιγη−

θυαλιτψ διγιταλ mεδια φιλεσ ιντο φορmατσ τηατ υσερσ χαν 

πλαψ βαχκ ον mοβιλε δεϖιχεσ, ταβλετσ, ωεβ βροωσερσ, 

ανδ χοννεχτεδ τελεϖισιονσ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/ελαστιχτρανσχοδερ/  

Αmαζον Χογνιτο Αmαζον Χογνιτο ισ α σιmπλε υσερ ιδεντιτψ ανδ δατα 

σψνχηρονιζατιον σερϖιχε τηατ ηελπσ ψου σεχυρελψ 

mαναγε ανδ σψνχηρονιζε αππλιχατιον δατα φορ ψουρ 

υσερσ αχροσσ τηειρ mοβιλε δεϖιχεσ. Ψου χαν χρεατε 

υνιθυε ιδεντιτιεσ φορ ψουρ υσερσ τηρουγη α νυmβερ οφ 

πυβλιχ λογιν προϖιδερσ (Αmαζον, Φαχεβοοκ, ανδ 

Γοογλε) ανδ αλσο συππορτ υναυτηεντιχατεδ γυεστσ. 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χογνιτο/δεϖ−ρεσουρχεσ/  

http://aws.amazon.com/sqs/
http://aws.amazon.com/documentation/sqs/
http://aws.amazon.com/ses/
http://aws.amazon.com/documentation/ses/
http://aws.amazon.com/sns/
http://aws.amazon.com/documentation/sns/
http://aws.amazon.com/elastictranscoder/
http://aws.amazon.com/elastictranscoder/
http://aws.amazon.com/documentation/elastictranscoder/
http://aws.amazon.com/cognito/
http://aws.amazon.com/cognito/dev-resources/
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Αmαζον ΦΠΣ Αmαζον Φλεξιβλε Παψmεντσ Σερϖιχε φαχιλιτατεσ τηε 

διγιταλ τρανσφερ οφ mονεψ βετωεεν ανψ τωο εντιτιεσ, 

ηυmανσ ορ χοmπυτερσ. 

ηττπσ://παψmεντσ.αmαζον.χοm/δεϖελοπερ  

ΑWΣ Συππορτ 

ΑWΣ Συππορτ ΑWΣ Συππορτ ισ α ονε−ον−ονε, φαστ−ρεσπονσε συππορτ 

χηαννελ τηατ ισ σταφφεδ 24ξ7ξ365 ωιτη εξπεριενχεδ ανδ 

τεχηνιχαλ συππορτ ενγινεερσ το ηελπ χυστοmερσ οφ αλλ 

σιζεσ ανδ τεχηνιχαλ αβιλιτιεσ συχχεσσφυλλψ υτιλιζε τηε 

προδυχτσ ανδ φεατυρεσ προϖιδεδ βψ ΑWΣ. 

ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/δοχυmεντατιον/αωσ−συππορτ/  

ΑWΣ Τρυστεδ 

Αδϖισορ 

ΑWΣ Τρυστεδ Αδϖισορ αχτσ λικε ψουρ χυστοmιζεδ χλουδ 

εξπερτ, ανδ ιτ ηελπσ ψου προϖισιον ψουρ ρεσουρχεσ βψ 

φολλοωινγ βεστ πραχτιχεσ. ΑWΣ Τρυστεδ Αδϖισορ 

ινσπεχτσ ψουρ ΑWΣ ενϖιρονmεντ ανδ φινδσ 

οππορτυνιτιεσ το σαϖε mονεψ, ιmπροϖε σψστεm 

περφορmανχε ανδ ρελιαβιλιτψ, ορ ηελπ χλοσε σεχυριτψ 

γαπσ. Σινχε 2013, χυστοmερσ ηαϖε ϖιεωεδ οϖερ 1.7 

mιλλιον βεστ−πραχτιχε ρεχοmmενδατιονσ ανδ ρεαλιζεδ 

οϖερ ∃300 mιλλιον ιν εστιmατεδ χοστ ρεδυχτιονσ. 

ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/πρεmιυmσυππορτ/φαθσ/  

ΑWΣ Μαρκετπλαχε 

ΑWΣ Μαρκετπλαχε ΑWΣ Μαρκετπλαχε ισ αν ονλινε στορε τηατ ηελπσ 

χυστοmερσ φινδ, βυψ, ανδ ιmmεδιατελψ σταρτ υσινγ τηε 

σοφτωαρε ανδ σερϖιχεσ τηεψ νεεδ το βυιλδ προδυχτσ ανδ 

ρυν τηειρ βυσινεσσεσ. 

ηττπσ://αωσ.αmαζον.χοm/mαρκετπλαχε/ηελπ/  
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