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IﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ 

Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ (ΑWΣ) δελιϖερσ α σχαλαβλε χλουδ χοmπυτινγ πλατφορm ωιτη ηιγη αϖαιλαβιλιτψ ανδ δεπενδαβιλιτψ, 

προϖιδινγ τηε τοολσ τηατ εναβλε χυστοmερσ το ρυν α ωιδε ρανγε οφ αππλιχατιονσ. Ηελπινγ το προτεχτ τηε χονφιδεντιαλιτψ, 

ｷﾐデWｪヴｷデ┞が ;ﾐS ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ﾗ┌ヴ I┌ゲデﾗﾏWヴゲげ ゲ┞ゲデWﾏゲ ;ﾐS S;デ; ｷゲ ﾗa デｴW ┌デﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW デﾗ AW“が ;ゲ ｷゲ ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ 
χυστοmερ τρυστ ανδ χονφιδενχε. Τηισ δοχυmεντ ισ ιντενδεδ το ανσωερ θυWゲデｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ ;ゲが さHﾗ┘ SﾗWゲ AW“ ｴWﾉヮ ﾏW 
ヮヴﾗデWIデ ﾏ┞ S;デ;いざ “ヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞が AW“ ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ゲWI┌ヴｷデ┞ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ヴW SWゲIヴｷHWS aﾗヴ τηε νετωορκ ανδ 

ゲWヴ┗Wヴ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ┌ﾐSWヴ AW“げσ mαναγεmεντ, ασ ωελλ ασ σερϖιχε−σπεχιφιχ σεχυριτψ ιmπλεmεντατιονσ. 

Sｴ;ヴWS SWI┌ヴｷデ┞ RWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ MﾗSWﾉ 
Βεφορε ωε γο ιντο τηε δεταιλσ οφ ηοω ΑWΣ σεχυρεσ ιτσ ρεσουρχεσ, ωε σηουλδ ταλκ αβουτ ηοω σεχυριτψ ιν τηε χλουδ ισ σλιγητλψ 

διφφερεντ τηαν σεχυριτψ ιν ψουρ ον−πρεmισεσ δατα χεντερσ. Wηεν ψου mοϖε χοmπυτερ σψστεmσ ανδ δατα το τηε χλουδ, 

σεχυριτψ ρεσπονσιβιλιτιεσ βεχοmε σηαρεδ βετωεεν ψου ανδ ψουρ χλουδ σερϖιχε προϖιδερ. Ιν τηισ χασε, ΑWΣ ισ ρεσπονσιβλε 

φορ σεχυρινγ τηε υνδερλψινγ ινφραστρυχτυρε τηατ συππορτσ τηε Iﾉﾗ┌Sが ;ﾐS ┞ﾗ┌げρε ρεσπονσιβλε φορ ανψτηινγ ψου πυτ ον τηε 

χλουδ ορ χοννεχτ το τηε χλουδ. Τηισ σηαρεδ σεχυριτψ ρεσπονσιβιλιτψ mοδελ χαν ρεδυχε ψουρ οπερατιοναλ βυρδεν ιν mανψ 

ωαψσ, ανδ ιν σοmε χασεσ mαψ εϖεν ιmπροϖε ψουρ δεφαυλτ σεχυριτψ ποστυρε ωιτηουτ αδδιτιοναλ αχτιον ον ψουρ παρτ.  

 
Φιγυρε 1: ΑWΣ Σηαρεδ Σεχυριτψ Ρεσπονσιβιλιτψ Μοδελ 

 

Τηε αmουντ οφ σεχυριτψ χονφιγυρατιον ωορκ ψου ηαϖε το δο ϖαριεσ δεπενδινγ ον ωηιχη σερϖιχεσ ψου σελεχτ ανδ ηοω 

σενσιτιϖε ψουρ δατα ισ. Ηοωεϖερ, τηερε αρε χερταιν σεχυριτψ φεατυρεσねσυχη ασ ινδιϖιδυαλ υσερ αχχουντσ ανδ χρεδεντιαλσ, 

ΣΣΛ/ΤΛΣ φορ δατα τρανσmισσιονσ, ανδ υσερ αχτιϖιτψ λογγινγねτηατ ψου σηουλδ χονφιγυρε νο mαττερ ωηιχη ΑWΣ σερϖιχε ψου 

υσε. Fﾗヴ ﾏﾗヴW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ デｴWゲW ゲWI┌ヴｷデ┞ aW;デ┌ヴWゲが ゲWW デｴW さAW“ AIIﾗ┌ﾐデ “WI┌ヴｷデ┞ FW;デ┌ヴWゲざ ゲWIデｷﾗﾐ HWﾉﾗ┘く 
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AWS SWI┌ヴｷデ┞ RWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデｷWゲ 

Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ ισ ρεσπονσιβλε φορ προτεχτινγ τηε γλοβαλ ινφραστρυχτυρε τηατ ρυνσ αλλ οφ τηε σερϖιχεσ οφφερεδ ιν τηε 

ΑWΣ χλουδ. Τηισ ινφραστρυχτυρε ισ χοmπρισεδ οφ τηε ηαρδωαρε, σοφτωαρε, νετωορκινγ, ανδ φαχιλιτιεσ τηατ ρυν ΑWΣ σερϖιχεσ. 

PヴﾗデWIデｷﾐｪ デｴｷゲ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ｷゲ AW“げゲ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗﾐW ヮヴｷﾗヴｷデ┞が ;ﾐS ┘ｴｷﾉW ┞ﾗ┌ I;ﾐげデ ┗ｷゲｷデ ﾗ┌ヴ S;デ; IWﾐデWヴゲ ﾗヴ ﾗaaｷIWゲ デﾗ σεε 

τηισ προτεχτιον φιρστηανδ, ωε προϖιδε σεϖεραλ ρεπορτσ φροm τηιρδ−παρτψ αυδιτορσ ωηο ηαϖε ϖεριφιεδ ουρ χοmπλιανχε ωιτη α 

ϖαριετψ οφ χοmπυτερ σεχυριτψ στανδαρδσ ανδ ρεγυλατιονσ (φορ mορε ινφορmατιον, ϖισιτ (αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε). 

Νοτε τηατ ιν αδδιτιον το προτεχτινγ τηισ γλοβαλ ινφραστρυχτυρε, ΑWΣ ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε σεχυριτψ χονφιγυρατιον οφ ιτσ 

προδυχτσ τηατ αρε χονσιδερεδ mαναγεδ σερϖιχεσ. Εξαmπλεσ οφ τηεσε τψπεσ οφ σερϖιχεσ ινχλυδε Αmαζον DψναmοDΒ, 

Αmαζον ΡDΣ, Αmαζον Ρεδσηιφτ, Αmαζον Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε, Αmαζον WορκΣπαχεσ, ανδ σεϖεραλ οτηερ σερϖιχεσ. Τηεσε 

σερϖιχεσ προϖιδε τηε σχαλαβιλιτψ ανδ φλεξιβιλιτψ οφ χλουδ−βασεδ ρεσουρχεσ ωιτη τηε αδδιτιοναλ βενεφιτ οφ βεινγ mαναγεδ. Φορ 

τηεσε σερϖιχεσ, ΑWΣ ωιλλ ηανδλε βασιχ σεχυριτψ τασκσ λικε γυεστ οπερατινγ σψστεm (ΟΣ) ανδ δαταβασε πατχηινγ, φιρεωαλλ 

χονφιγυρατιον, ανδ δισαστερ ρεχοϖερψ. Φορ mοστ οφ τηεσε mαναγεδ σερϖιχεσ, αλλ ψου ηαϖε το δο ισ χονφιγυρε λογιχαλ αχχεσσ 

χοντρολσ φορ τηε ρεσουρχεσ ανδ προτεχτ ψουρ αχχουντ χρεδεντιαλσ. Α φεω οφ τηεm mαψ ρεθυιρε αδδιτιοναλ τασκσ, συχη ασ 

σεττινγ υπ δαταβασε υσερ αχχουντσ, βυτ οϖεραλλ τηε σεχυριτψ χονφιγυρατιον ωορκ ισ περφορmεδ βψ τηε σερϖιχε.  

C┌ゲデﾗﾏWヴ SWI┌ヴｷデ┞ RWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデｷWゲ 

Wιτη τηε ΑWΣ χλουδ, ψου χαν προϖισιον ϖιρτυαλ σερϖερσ, στοραγε, δαταβασεσ, ανδ δεσκτοπσ ιν mινυτεσ ινστεαδ οφ ωεεκσ. 

Ψου χαν αλσο υσε χλουδ−βασεδ αναλψτιχσ ανδ ωορκφλοω τοολσ το προχεσσ ψουρ δατα ασ ψου νεεδ ιτ, ανδ τηεν στορε ιτ ιν ψουρ 

οων δατα χεντερσ ορ ιν τηε χλουδ. Wηιχη ΑWΣ σερϖιχεσ ψου υσε ωιλλ δετερmινε ηοω mυχη χονφιγυρατιον ωορκ ψου ηαϖε το 

περφορm ασ παρτ οφ ψουρ σεχυριτψ ρεσπονσιβιλιτιεσ. 

ΑWΣ προδυχτσ τηατ φαλλ ιντο τηε ωελλ−υνδερστοοδ χατεγορψ οφ Ινφραστρυχτυρε ασ α Σερϖιχε (ΙααΣ)ねσυχη ασ Αmαζον ΕΧ2, 

Αmαζον ςΠΧ, ανδ Αmαζον Σ3ねαρε χοmπλετελψ υνδερ ψουρ χοντρολ ανδ ρεθυιρε ψου το περφορm αλλ οφ τηε νεχεσσαρψ 

σεχυριτψ χονφιγυρατιον ανδ mαναγεmεντ τασκσ. Φορ εξαmπλε, φορ ΕΧ2 ινστανχεσ, ┞ﾗ┌げヴW ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ mαναγεmεντ οφ 

τηε γυεστ ΟΣ (ινχλυδινγ υπδατεσ ανδ σεχυριτψ πατχηεσ), ανψ αππλιχατιον σοφτωαρε ορ υτιλιτιεσ ψου ινσταλλ ον τηε ινστανχεσ, 

ανδ τηε χονφιγυρατιον οφ τηε ΑWΣ−προϖιδεδ φιρεωαλλ (χαλλεδ α σεχυριτψ γρουπ) ον εαχη ινστανχε. Τηεσε αρε βασιχαλλψ τηε 

ゲ;ﾏW ゲWI┌ヴｷデ┞ デ;ゲﾆゲ デｴ;デ ┞ﾗ┌げヴW ┌ゲWS デﾗ ヮWヴaﾗヴﾏｷﾐｪ ﾐﾗ ﾏ;デデWヴ ┘ｴWヴW ┞ﾗ┌ヴ ゲWヴ┗Wヴゲ ;ヴW ﾉﾗI;デWSく 

ΑWΣ mαναγεδ σερϖιχεσ λικε Αmαζον ΡDΣ ορ Αmαζον Ρεδσηιφτ προϖιδε αλλ οφ τηε ρεσουρχεσ ψου νεεδ ιν ορδερ το περφορm α 

σπεχιφιχ τασκねβυτ ωιτηουτ τηε χονφιγυρατιον ωορκ τηατ χαν χοmε ωιτη τηεm. Wιτη mαναγεδ σερϖιχεσ, ψﾗ┌ Sﾗﾐげデ ｴ;┗W デﾗ 
ωορρψ αβουτ λαυνχηινγ ανδ mαινταινινγ ινστανχεσ, πατχηινγ τηε γυεστ ΟΣ ορ δαταβασε, ορ ρεπλιχατινγ δαταβασεσねΑWΣ 

ηανδλεσ τηατ φορ ψου. Βυτ ασ ωιτη αλλ σερϖιχεσ, ψου σηουλδ προτεχτ ψουρ ΑWΣ Αχχουντ χρεδεντιαλσ ανδ σετ υπ ινδιϖιδυαλ 

υσερ αχχουντσ ωιτη Αmαζον Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ) σο τηατ εαχη οφ ψουρ υσερσ ηασ τηειρ οων χρεδεντιαλσ 

ανδ ψου χαν ιmπλεmεντ σεγρεγατιον οφ δυτιεσ. Wε αλσο ρεχοmmενδ υσινγ mυλτι−φαχτορ αυτηεντιχατιον (ΜΦΑ) ωιτη εαχη 

αχχουντ, ρεθυιρινγ τηε υσε οφ ΣΣΛ/ΤΛΣ το χοmmυνιχατε ωιτη ψουρ ΑWΣ ρεσουρχεσ, ανδ σεττινγ υπ ΑΠΙ/υσερ αχτιϖιτψ λογγινγ 

ωιτη ΑWΣ ΧλουδΤραιλ. Φορ mορε ινφορmατιον αβουτ αδδιτιοναλ mεασυρεσ ψου χαν τακε, ρεφερ το τηε ΑWΣ Σεχυριτψ Βεστ 

Πραχτιχεσ ωηιτεπαπερ ανδ ρεχοmmενδεδ ρεαδινγ ον τηε ΑWΣ Σεχυριτψ Ρεσουρχεσ ωεβπαγε. 
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AWS GﾉﾗH;ﾉ Iﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SWI┌ヴｷデ┞ 

ΑWΣ οπερατεσ τηε γλοβαλ χλουδ ινφραστρυχτυρε τηατ ψου υσε το προϖισιον α ϖαριετψ οφ βασιχ χοmπυτινγ ρεσουρχεσ συχη ασ 

προχεσσινγ ανδ στοραγε. Τηε ΑWΣ γλοβαλ ινφραστρυχτυρε ινχλυδεσ τηε φαχιλιτιεσ, νετωορκ, ηαρδωαρε, ανδ οπερατιοναλ 

σοφτωαρε (ε.γ., ηοστ ΟΣ, ϖιρτυαλιζατιον σοφτωαρε, ετχ.) τηατ συππορτ τηε προϖισιονινγ ανδ υσε οφ τηεσε ρεσουρχεσ. Τηε ΑWΣ 

γλοβαλ ινφραστρυχτυρε ισ δεσιγνεδ ανδ mαναγεδ αχχορδινγ το σεχυριτψ βεστ πραχτιχεσ ασ ωελλ ασ α ϖαριετψ οφ σεχυριτψ 

χοmπλι;ﾐIW ゲデ;ﾐS;ヴSゲく Aゲ ;ﾐ AW“ I┌ゲデﾗﾏWヴが ┞ﾗ┌ I;ﾐ HW ;ゲゲ┌ヴWS デｴ;デ ┞ﾗ┌げヴW H┌ｷﾉSｷﾐｪ ┘WH ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWゲ ﾗﾐ デﾗヮ ﾗa ゲﾗﾏW 
οφ τηε mοστ σεχυρε χοmπυτινγ ινφραστρυχτυρε ιν τηε ωορλδ.  

AWS Cﾗﾏヮﾉｷ;ﾐIW Pヴﾗｪヴ;ﾏ 

Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ Χοmπλιανχε εναβλεσ χυστοmερσ το υνδερστανδ τηε ροβυστ χοντρολσ ιν πλαχε ατ ΑWΣ το mαινταιν 

σεχυριτψ ανδ δατα προτεχτιον ιν τηε χλουδ. Ασ σψστεmσ αρε βυιλτ ον τοπ οφ ΑWΣ χλουδ ινφραστρυχτυρε, χοmπλιανχε 

ρεσπονσιβιλιτιεσ ωιλλ βε σηαρεδ. Βψ τψινγ τογετηερ γοϖερνανχε−φοχυσεδ, αυδιτ−φριενδλψ σερϖιχε φεατυρεσ ωιτη αππλιχαβλε 

χοmπλιανχε ορ αυδιτ στανδαρδσ, ΑWΣ Χοmπλιανχε εναβλερσ βυιλδ ον τραδιτιοναλ προγραmσ; ηελπινγ χυστοmερσ το εσταβλιση 

ανδ οπερατε ιν αν ΑWΣ σεχυριτψ χοντρολ ενϖιρονmεντ. Τηε ΙΤ ινφραστρυχτυρε τηατ ΑWΣ προϖιδεσ το ιτσ χυστοmερσ ισ 

δεσιγνεδ ανδ mαναγεδ ιν αλιγνmεντ ωιτη σεχυριτψ βεστ πραχτιχεσ ανδ α ϖαριετψ οφ ΙΤ σεχυριτψ στανδαρδσ, ινχλυδινγ: 

 ΣΟΧ 1/ΣΣΑΕ 16/ΙΣΑΕ 3402 (φορmερλψ ΣΑΣ 70)  

 ΣΟΧ 2 

 ΣΟΧ 3 

 ΦΙΣΜΑ, DΙΑΧΑΠ, ανδ ΦεδΡΑΜΠ  

 DΟD ΧΣΜ Λεϖελσ 1−5 

 ΠΧΙ DΣΣ Λεϖελ 1 

 ΙΣΟ 9001 / ΙΣΟ 27001  

 ΙΤΑΡ 

 ΦΙΠΣ 140−2 

 ΜΤΧΣ Λεϖελ 3 

Ιν αδδιτιον, τηε φλεξιβιλιτψ ανδ χοντρολ τηατ τηε ΑWΣ πλατφορm προϖιδεσ αλλοωσ χυστοmερσ το δεπλοψ σολυτιονσ τηατ mεετ 

σεϖεραλ ινδυστρψ−σπεχιφιχ στανδαρδσ, ινχλυδινγ: 

 Χριmιναλ ϑυστιχε Ινφορmατιον Σερϖιχεσ (ΧϑΙΣ) 

 Χλουδ Σεχυριτψ Αλλιανχε (ΧΣΑ) 

 Φαmιλψ Εδυχατιοναλ Ριγητσ ανδ Πριϖαχψ Αχτ (ΦΕΡΠΑ) 

 Ηεαλτη Ινσυρανχε Πορταβιλιτψ ανδ Αχχουνταβιλιτψ Αχτ (ΗΙΠΑΑ) 

 Μοτιον Πιχτυρε Ασσοχιατιον οφ Αmεριχα (ΜΠΑΑ) 

ΑWΣ προϖιδεσ α ωιδε ρανγε οφ ινφορmατιον ρεγαρδινγ ιτσ ΙΤ χοντρολ ενϖιρονmεντ το χυστοmερσ τηρουγη ωηιτε παπερσ, 

ρεπορτσ, χερτιφιχατιονσ, αχχρεδιτατιονσ, ανδ οτηερ τηιρδ−παρτψ αττεστατιονσ. Μορε ινφορmατιον ισ αϖαιλαβλε ιν τηε Ρισκ ανδ 

Χοmπλιανχε ωηιτεπαπερ αϖαιλαβλε ον τηε ωεβσιτε: ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χοmπλιανχε/. 
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Pｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ SWI┌ヴｷデ┞ 

ΑWΣげゲ S;デ; IWﾐデWヴゲ ;ヴW ゲデ;デW ﾗa デｴW ;ヴデが ┌デｷﾉｷ┣ｷﾐｪ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W αρχηιτεχτυραλ ανδ ενγινεερινγ αππροαχηεσ. Αmαζον ηασ mανψ 

ψεαρσ οφ εξπεριενχε ιν δεσιγνινγ, χονστρυχτινγ, ανδ οπερατινγ λαργε−σχαλε δατα χεντερσ. Τηισ εξπεριενχε ηασ βεεν αππλιεδ 

το τηε ΑWΣ πλατφορm ανδ ινφραστρυχτυρε. ΑWΣ δατα χεντερσ αρε ηουσεδ ιν νονδεσχριπτ φαχιλιτιεσ. Πηψσιχαλ αχχεσσ ισ στριχτλψ 

χοντρολλεδ βοτη ατ τηε περιmετερ ανδ ατ βυιλδινγ ινγρεσσ ποιντσ βψ προφεσσιοναλ σεχυριτψ σταφφ υτιλιζινγ ϖιδεο συρϖειλλανχε, 

ιντρυσιον δετεχτιον σψστεmσ, ανδ οτηερ ελεχτρονιχ mεανσ. Αυτηοριζεδ σταφφ mυστ πασσ τωο−φαχτορ αυτηεντιχατιον α 

mινιmυm οφ τωο τιmεσ το αχχεσσ δατα χεντερ φλοορσ. Αλλ ϖισιτορσ ανδ χοντραχτορσ αρε ρεθυιρεδ το πρεσεντ ιδεντιφιχατιον ανδ 

αρε σιγνεδ ιν ανδ χοντινυαλλψ εσχορτεδ βψ αυτηοριζεδ σταφφ.  

ΑWΣ ονλψ προϖιδεσ δατα χεντερ αχχεσσ ανδ ινφορmατιον το εmπλοψεεσ ανδ χοντραχτορσ ωηο ηαϖε α λεγιτιmατε βυσινεσσ 

νεεδ φορ συχη πριϖιλεγεσ. Wηεν αν εmπλοψεε νο λονγερ ηασ α βυσινεσσ νεεδ φορ τηεσε πριϖιλεγεσ, ηισ ορ ηερ αχχεσσ ισ 

ιmmεδιατελψ ρεϖοκεδ, εϖεν ιφ τηεψ χοντινυε το βε αν εmπλοψεε οφ Αmαζον ορ Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ. Αλλ πηψσιχαλ αχχεσσ 

το δατα χεντερσ βψ ΑWΣ εmπλοψεεσ ισ λογγεδ ανδ αυδιτεδ ρουτινελψ. 

Φιρε Dετεχτιον ανδ Συππρεσσιον 

Αυτοmατιχ φιρε δετεχτιον ανδ συππρεσσιον εθυιπmεντ ηασ βεεν ινσταλλεδ το ρεδυχε ρισκ. Τηε φιρε δετεχτιον σψστεm υτιλιζεσ 

σmοκε δετεχτιον σενσορσ ιν αλλ δατα χεντερ ενϖιρονmεντσ, mεχηανιχαλ ανδ ελεχτριχαλ ινφραστρυχτυρε σπαχεσ, χηιλλερ ροοmσ 

ανδ γενερατορ εθυιπmεντ ροοmσ. Τηεσε αρεασ αρε προτεχτεδ βψ ειτηερ ωετ−πιπε, δουβλε−ιντερλοχκεδ πρε−αχτιον, ορ 

γασεουσ σπρινκλερ σψστεmσ.  

Ποωερ 

Τηε δατα χεντερ ελεχτριχαλ ποωερ σψστεmσ αρε δεσιγνεδ το βε φυλλψ ρεδυνδαντ ανδ mαινταιναβλε ωιτηουτ ιmπαχτ το 

οπερατιονσ, 24 ηουρσ α δαψ, ανδ σεϖεν δαψσ α ωεεκ. Υνιντερρυπτιβλε Ποωερ Συππλψ (ΥΠΣ) υνιτσ προϖιδε βαχκ−υπ ποωερ ιν 

τηε εϖεντ οφ αν ελεχτριχαλ φαιλυρε φορ χριτιχαλ ανδ εσσεντιαλ λοαδσ ιν τηε φαχιλιτψ. Dατα χεντερσ υσε γενερατορσ το προϖιδε 

βαχκ−υπ ποωερ φορ τηε εντιρε φαχιλιτψ.  

Χλιmατε ανδ Τεmπερατυρε 

Χλιmατε χοντρολ ισ ρεθυιρεδ το mαινταιν α χονσταντ οπερατινγ τεmπερατυρε φορ σερϖερσ ανδ οτηερ ηαρδωαρε, ωηιχη 

πρεϖεντσ οϖερηεατινγ ανδ ρεδυχεσ τηε ποσσιβιλιτψ οφ σερϖιχε ουταγεσ. Dατα χεντερσ αρε χονδιτιονεδ το mαινταιν 

ατmοσπηεριχ χονδιτιονσ ατ οπτιmαλ λεϖελσ. Περσοννελ ανδ σψστεmσ mονιτορ ανδ χοντρολ τεmπερατυρε ανδ ηυmιδιτψ ατ 

αππροπριατε λεϖελσ. 

Μαναγεmεντ 

ΑWΣ mονιτορσ ελεχτριχαλ, mεχηανιχαλ, ανδ λιφε συππορτ σψστεmσ ανδ εθυιπmεντ σο τηατ ανψ ισσυεσ αρε ιmmεδιατελψ 

ιδεντιφιεδ. Πρεϖεντατιϖε mαιντενανχε ισ περφορmεδ το mαινταιν τηε χοντινυεδ οπεραβιλιτψ οφ εθυιπmεντ. 

Στοραγε Dεϖιχε Dεχοmmισσιονινγ  

Wηεν α στοραγε δεϖιχε ηασ ρεαχηεδ τηε ενδ οφ ιτσ υσεφυλ λιφε, ΑWΣ προχεδυρεσ ινχλυδε α δεχοmmισσιονινγ προχεσσ τηατ ισ 

δεσιγνεδ το πρεϖεντ χυστοmερ δατα φροm βεινγ εξποσεδ το υναυτηοριζεδ ινδιϖιδυαλσ. ΑWΣ υσεσ τηε τεχηνιθυεσ δεταιλεδ 

ιν DοD 5220.22−M ふさN;デｷﾗﾐ;ﾉ IﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ “WI┌ヴｷデ┞ Pヴﾗｪヴ;ﾏ OヮWヴ;デｷﾐｪ M;ﾐ┌;ﾉ さぶ ﾗヴ NI“T Βヰヰ−ΒΒ ふさG┌ｷSWﾉｷﾐWゲ aﾗヴ MWSｷ; 
“;ﾐｷデｷ┣;デｷﾗﾐざぶ デﾗ SWゲデヴﾗ┞ S;デ; ;ゲ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW SWIﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲく Αλλ δεχοmmισσιονεδ mαγνετιχ στοραγε δεϖιχεσ αρε 

δεγαυσσεδ ανδ πηψσιχαλλψ δεστροψεδ ιν αχχορδανχε ωιτη ινδυστρψ−στανδαρδ πραχτιχεσ.   
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B┌ゲｷﾐWゲゲ Cﾗﾐデｷﾐ┌ｷデ┞ M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ 
Aﾏ;┣ﾗﾐげゲ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ｴ;ゲ ; ｴｷｪｴ ﾉW┗Wﾉ ﾗa ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ヮヴﾗ┗ｷSWゲ I┌ゲデﾗﾏWヴゲ デｴW aW;デ┌ヴWゲ デﾗ SWヮﾉﾗ┞ ; ヴWゲｷﾉｷWﾐデ IT 
αρχηιτεχτυρε. ΑWΣ ηασ δεσιγνεδ ιτσ σψστεmσ το τολερατε σψστεm ορ ηαρδωαρε φαιλυρεσ ωιτη mινιmαλ χυστοmερ ιmπαχτ. Dατα 

χεντερ Βυσινεσσ Χοντινυιτψ Μαναγεmεντ ατ ΑWΣ ισ υνδερ τηε διρεχτιον οφ τηε Αmαζον Ινφραστρυχτυρε Γρουπ. 

Αϖαιλαβιλιτψ 

Dατα χεντερσ αρε βυιλτ ιν χλυστερσ ιν ϖαριουσ γλοβαλ ρεγιονσ. Αλλ δατα χεντερσ αρε ονλινε ανδ σερϖινγ χυστοmερσ; νο δατα 

IWﾐデWヴ ｷゲ さIﾗﾉSくざ Ιν χασε οφ φαιλυρε, αυτοmατεδ προχεσσεσ mοϖε χυστοmερ δατα τραφφιχ αωαψ φροm τηε αφφεχτεδ αρεα. Χορε 

αππλιχατιονσ αρε δεπλοψεδ ιν αν Ν+1 χονφιγυρατιον, σο τηατ ιν τηε εϖεντ οφ α δατα χεντερ φαιλυρε, τηερε ισ συφφιχιεντ 

χαπαχιτψ το εναβλε τραφφιχ το βε λοαδ−βαλανχεδ το τηε ρεmαινινγ σιτεσ. 

ΑWΣ προϖιδεσ ψου ωιτη τηε φλεξιβιλιτψ το πλαχε ινστανχεσ ανδ στορε δατα ωιτηιν mυλτιπλε γεογραπηιχ ρεγιονσ ασ ωελλ ασ 

αχροσσ mυλτιπλε αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ ωιτηιν εαχη ρεγιον. Εαχη αϖαιλαβιλιτψ ζονε ισ δεσιγνεδ ασ αν ινδεπενδεντ φαιλυρε ζονε. 

Τηισ mεανσ τηατ αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ αρε πηψσιχαλλψ σεπαρατεδ ωιτηιν α τψπιχαλ mετροπολιταν ρεγιον ανδ αρε λοχατεδ ιν λοωερ 

ρισκ φλοοδ πλαινσ (σπεχιφιχ φλοοδ ζονε χατεγοριζατιον ϖαριεσ βψ Ρεγιον). Ιν αδδιτιον το δισχρετε υνιντερρυπταβλε ποωερ 

συππλψ (ΥΠΣ) ανδ ονσιτε βαχκυπ γενερατιον φαχιλιτιεσ, τηεψ αρε εαχη φεδ ϖια διφφερεντ γριδσ φροm ινδεπενδεντ υτιλιτιεσ το 

φυρτηερ ρεδυχε σινγλε ποιντσ οφ φαιλυρε. Αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ αρε αλλ ρεδυνδαντλψ χοννεχτεδ το mυλτιπλε τιερ−1 τρανσιτ 

προϖιδερσ.  

Ψου σηουλδ αρχηιτεχτ ψουρ ΑWΣ υσαγε το τακε αδϖανταγε οφ mυλτιπλε ρεγιονσ ανδ αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ. Dιστριβυτινγ 

αππλιχατιονσ αχροσσ mυλτιπλε αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ προϖιδεσ τηε αβιλιτψ το ρεmαιν ρεσιλιεντ ιν τηε φαχε οφ mοστ φαιλυρε mοδεσ, 

ινχλυδινγ νατυραλ δισαστερσ ορ σψστεm φαιλυρεσ. 

Ινχιδεντ Ρεσπονσε 

Τηε Αmαζον Ινχιδεντ Μαναγεmεντ τεαm εmπλοψσ ινδυστρψ−στανδαρδ διαγνοστιχ προχεδυρεσ το δριϖε ρεσολυτιον δυρινγ 

βυσινεσσ−ιmπαχτινγ εϖεντσ. Σταφφ οπερατορσ προϖιδε 24ξ7ξ365 χοϖεραγε το δετεχτ ινχιδεντσ ανδ το mαναγε τηε ιmπαχτ 

ανδ ρεσολυτιον.  

Χοmπανψ−Wιδε Εξεχυτιϖε Ρεϖιεω 

Aﾏ;┣ﾗﾐげゲ IﾐデWヴﾐ;ﾉ A┌Sｷデ ｪヴﾗ┌ヮ ｴ;ゲ ヴWIWﾐデﾉ┞ ヴW┗ｷW┘WS デｴW AW“ ゲWヴ┗ｷIWゲ ヴWゲｷﾉｷWﾐI┞ ヮﾉ;ﾐゲが ┘ｴｷIｴ ;ヴW ;ﾉゲﾗ ヮWヴｷﾗSｷI;ﾉﾉ┞ 
ρεϖιεωεδ βψ mεmβερσ οφ τηε Σενιορ Εξεχυτιϖε mαναγεmεντ τεαm ανδ τηε Αυδιτ Χοmmιττεε οφ τηε Βοαρδ οφ Dιρεχτορσ. 

Χοmmυνιχατιον 

ΑWΣ ηασ ιmπλεmεντεδ ϖαριουσ mετηοδσ οφ ιντερναλ χοmmυνιχατιον ατ α γλοβαλ λεϖελ το ηελπ εmπλοψεεσ υνδερστανδ τηειρ 

ινδιϖιδυαλ ρολεσ ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ ανδ το χοmmυνιχατε σιγνιφιχαντ εϖεντσ ιν α τιmελψ mαννερ. Τηεσε mετηοδσ ινχλυδε 

οριεντατιον ανδ τραινινγ προγραmσ φορ νεωλψ ηιρεδ εmπλοψεεσ; ρεγυλαρ mαναγεmεντ mεετινγσ φορ υπδατεσ ον βυσινεσσ 

περφορmανχε ανδ οτηερ mαττερσ; ανδ ελεχτρονιχσ mεανσ συχη ασ ϖιδεο χονφερενχινγ, ελεχτρονιχ mαιλ mεσσαγεσ, ανδ τηε 

ποστινγ οφ ινφορmατιον ϖια τηε Αmαζον ιντρανετ. 

ΑWΣ ηασ αλσο ιmπλεmεντεδ ϖαριουσ mετηοδσ οφ εξτερναλ χοmmυνιχατιον το συππορτ ιτσ χυστοmερ βασε ανδ τηε 

χοmmυνιτψ. Μεχηανισmσ αρε ιν πλαχε το αλλοω τηε χυστοmερ συππορτ τεαm το βε νοτιφιεδ οφ οπερατιοναλ ισσυεσ τηατ 

ιmπαχτ τηε χυστοmερ εξπεριενχε. Α ∀Σερϖιχε Ηεαλτη Dασηβοαρδ∀ ισ αϖαιλαβλε ανδ mαινταινεδ βψ τηε χυστοmερ συππορτ 

τεαm το αλερτ χυστοmερσ το ανψ ισσυεσ τηατ mαψ βε οφ βροαδ ιmπαχτ. Τηε さΑWΣ Σεχυριτψ Χεντερざ ｷゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSW 
ψου ωιτη σεχυριτψ ανδ χοmπλιανχε δεταιλσ αβουτ ΑWΣ. Ψου χαν αλσο συβσχριβε το ΑWΣ Συππορτ οφφερινγσ τηατ ινχλυδε 

διρεχτ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε χυστοmερ συππορτ τεαm ανδ προαχτιϖε αλερτσ το ανψ χυστοmερ ιmπαχτινγ ισσυεσ. 
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NWデ┘ﾗヴﾆ SWI┌ヴｷデ┞ 

Τηε ΑWΣ νετωορκ ηασ βεεν αρχηιτεχτεδ το περmιτ ψου το σελεχτ τηε λεϖελ οφ σεχυριτψ ανδ ρεσιλιενχψ αππροπριατε φορ ψουρ 

ωορκλοαδ. Το εναβλε ψου το βυιλδ γεογραπηιχαλλψ δισπερσεδ, φαυλτ−τολεραντ ωεβ αρχηιτεχτυρεσ ωιτη χλουδ ρεσουρχεσ, ΑWΣ 

ηασ ιmπλεmεντεδ α ωορλδ−χλασσ νετωορκ ινφραστρυχτυρε τηατ ισ χαρεφυλλψ mονιτορεδ ανδ mαναγεδ. 

Σεχυρε Νετωορκ Αρχηιτεχτυρε 

Νετωορκ δεϖιχεσ, ινχλυδινγ φιρεωαλλ ανδ οτηερ βουνδαρψ δεϖιχεσ, αρε ιν πλαχε το mονιτορ ανδ χοντρολ χοmmυνιχατιονσ ατ 

τηε εξτερναλ βουνδαρψ οφ τηε νετωορκ ανδ ατ κεψ ιντερναλ βουνδαριεσ ωιτηιν τηε νετωορκ. Τηεσε βουνδαρψ δεϖιχεσ 

εmπλοψ ρυλε σετσ, αχχεσσ χοντρολ λιστσ (ΑΧΛ), ανδ χονφιγυρατιονσ το ενφορχε τηε φλοω οφ ινφορmατιον το σπεχιφιχ ινφορmατιον 

σψστεm σερϖιχεσ.  

ΑΧΛσ, ορ τραφφιχ φλοω πολιχιεσ, αρε εσταβλισηεδ ον εαχη mαναγεδ ιντερφαχε, ωηιχη mαναγε ανδ ενφορχε τηε φλοω οφ τραφφιχ. 

ΑΧΛ πολιχιεσ αρε αππροϖεδ βψ Αmαζον Ινφορmατιοﾐ “WI┌ヴｷデ┞く TｴWゲW ヮﾗﾉｷIｷWゲ ;ヴW ;┌デﾗﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞ ヮ┌ゲｴWS ┌ゲｷﾐｪ AW“げゲ ACL−

Μαναγε τοολ, το ηελπ ενσυρε τηεσε mαναγεδ ιντερφαχεσ ενφορχε τηε mοστ υπ−το−δατε ΑΧΛσ. 

Σεχυρε Αχχεσσ Ποιντσ 

ΑWΣ ηασ στρατεγιχαλλψ πλαχεδ α λιmιτεδ νυmβερ οφ αχχεσσ ποιντσ το τηε χλουδ το αλλοω φορ α mορε χοmπρεηενσιϖε 

mονιτορινγ οφ ινβουνδ ανδ ουτβουνδ χοmmυνιχατιονσ ανδ νετωορκ τραφφιχ. Τηεσε χυστοmερ αχχεσσ ποιντσ αρε χαλλεδ ΑΠΙ 

ενδποιντσ, ανδ τηεψ αλλοω σεχυρε ΗΤΤΠ αχχεσσ (ΗΤΤΠΣ), ωηιχη αλλοωσ ψου το εσταβλιση α σεχυρε χοmmυνιχατιον σεσσιον 

ωιτη ψουρ στοραγε ορ χοmπυτε ινστανχεσ ωιτηιν ΑWΣ. Το συππορτ χυστοmερσ ωιτη ΦΙΠΣ χρψπτογραπηιχ ρεθυιρεmεντσ, τηε 

ΣΣΛ−τερmινατινγ λοαδ βαλανχερσ ιν ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) αρε ΦΙΠΣ 140−2−χοmπλιαντ. 

Ιν αδδιτιον, ΑWΣ ηασ ιmπλεmεντεδ νετωορκ δεϖιχεσ τηατ αρε δεδιχατεδ το mαναγινγ ιντερφαχινγ χοmmυνιχατιονσ ωιτη 

Ιντερνετ σερϖιχε προϖιδερσ (ΙΣΠσ). ΑWΣ εmπλοψσ α ρεδυνδαντ χοννεχτιον το mορε τηαν ονε χοmmυνιχατιον σερϖιχε ατ 

εαχη Ιντερνετ−φαχινγ εδγε οφ τηε ΑWΣ νετωορκ. Τηεσε χοννεχτιονσ εαχη ηαϖε δεδιχατεδ νετωορκ δεϖιχεσ. 

Τρανσmισσιον Προτεχτιον 

Ψου χαν χοννεχτ το αν ΑWΣ αχχεσσ ποιντ ϖια ΗΤΤΠ ορ ΗΤΤΠΣ υσινγ Σεχυρε Σοχκετσ Λαψερ (ΣΣΛ), α χρψπτογραπηιχ προτοχολ 

τηατ ισ δεσιγνεδ το προτεχτ αγαινστ εαϖεσδροππινγ, ταmπερινγ, ανδ mεσσαγε φοργερψ.  

Φορ χυστοmερσ ωηο ρεθυιρε αδδιτιοναλ λαψερσ οφ νετωορκ σεχυριτψ, ΑWΣ οφφερσ τηε Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (ςΠΧ), 

ωηιχη προϖιδεσ α πριϖατε συβνετ ωιτηιν τηε ΑWΣ χλουδ, ανδ τηε αβιλιτψ το υσε αν ΙΠσεχ ςιρτυαλ Πριϖατε Νετωορκ (ςΠΝ) 

δεϖιχε το προϖιδε αν ενχρψπτεδ τυννελ βετωεεν τηε Αmαζον ςΠΧ ανδ ψουρ δατα χεντερ. Φορ mορε ινφορmατιον αβουτ ςΠΧ 

χονφιγυρατιον οπτιονσ, ρεφερ το τηε Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (Αmαζον ςΠΧ) Σεχυριτψ σεχτιον βελοω. 

Αmαζον Χορπορατε Σεγρεγατιον  

Λογιχαλλψ, τηε ΑWΣ Προδυχτιον νετωορκ ισ σεγρεγατεδ φροm τηε Αmαζον Χορπορατε νετωορκ βψ mεανσ οφ α χοmπλεξ σετ οφ 

νετωορκ σεχυριτψ / σεγρεγατιον δεϖιχεσ. ΑWΣ δεϖελοπερσ ανδ αδmινιστρατορσ ον τηε χορπορατε νετωορκ ωηο νεεδ το 

αχχεσσ ΑWΣ χλουδ χοmπονεντσ ιν ορδερ το mαινταιν τηεm mυστ εξπλιχιτλψ ρεθυεστ αχχεσσ τηρουγη τηε ΑWΣ τιχκετινγ 

σψστεm. Αλλ ρεθυεστσ αρε ρεϖιεωεδ ανδ αππροϖεδ βψ τηε αππλιχαβλε σερϖιχε οωνερ.  

Αππροϖεδ ΑWΣ περσοννελ τηεν χοννεχτ το τηε ΑWΣ νετωορκ τηρουγη α βαστιον ηοστ τηατ ρεστριχτσ αχχεσσ το νετωορκ 

δεϖιχεσ ανδ οτηερ χλουδ χοmπονεντσ, λογγινγ αλλ αχτιϖιτψ φορ σεχυριτψ ρεϖιεω. Αχχεσσ το βαστιον ηοστσ ρεθυιρε ΣΣΗ πυβλιχ−

κεψ αυτηεντιχατιον φορ αλλ υσερ αχχουντσ ον τηε ηοστ. Φορ mορε ινφορmατιον ον ΑWΣ δεϖελοπερ ανδ αδmινιστρατορ λογιχαλ 

αχχεσσ, σεε ΑWΣ Αχχεσσ βελοω. 
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Φαυλτ−Τολεραντ Dεσιγν 

Aﾏ;┣ﾗﾐげゲ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ｴ;ゲ ; ｴｷｪｴ ﾉW┗Wﾉ ﾗa ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ψου ωιτη τηε χαπαβιλιτψ το δεπλοψ α ρεσιλιεντ ΙΤ 

αρχηιτεχτυρε. ΑWΣ ηασ δεσιγνεδ ιτσ σψστεmσ το τολερατε σψστεm ορ ηαρδωαρε φαιλυρεσ ωιτη mινιmαλ χυστοmερ ιmπαχτ.  

Dατα χεντερσ αρε βυιλτ ιν χλυστερσ ιν ϖαριουσ γλοβαλ ρεγιονσ. Αλλ δατα χεντερσ αρε ονλινε ανδ σερϖινγ χυστοmερσ; νο δατα 

IWﾐデWヴ ｷゲ さIﾗﾉSくざ Iﾐ I;ゲW ﾗa a;ｷﾉ┌ヴWが ;┌デﾗﾏ;デWS ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾏﾗ┗W I┌ゲデﾗﾏWヴ S;デ; デヴ;aaｷI ;┘;┞ aヴﾗﾏ デｴW ;aaWIデWS ;ヴW;く Cﾗヴε 

αππλιχατιονσ αρε δεπλοψεδ ιν αν Ν+1 χονφιγυρατιον, σο τηατ ιν τηε εϖεντ οφ α δατα χεντερ φαιλυρε, τηερε ισ συφφιχιεντ 

χαπαχιτψ το εναβλε τραφφιχ το βε λοαδ−βαλανχεδ το τηε ρεmαινινγ σιτεσ.  

ΑWΣ προϖιδεσ ψου ωιτη τηε φλεξιβιλιτψ το πλαχε ινστανχεσ ανδ στορε δατα ωιτηιν mυλτιπλε γεογραπηιχ ρεγιονσ ασ ωελλ ασ 

αχροσσ mυλτιπλε αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ ωιτηιν εαχη ρεγιον. Εαχη αϖαιλαβιλιτψ ζονε ισ δεσιγνεδ ασ αν ινδεπενδεντ φαιλυρε ζονε. 

Τηισ mεανσ τηατ αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ αρε πηψσιχαλλψ σεπαρατεδ ωιτηιν α τψπιχαλ mετροπολιταν ρεγιον ανδ αρε λοχατεδ ιν λοωερ 

ρισκ φλοοδ πλαινσ (σπεχιφιχ φλοοδ ζονε χατεγοριζατιον ϖαριεσ βψ ρεγιον). Ιν αδδιτιον το υτιλιζινγ δισχρετε υνιντερρυπταβλε 

ποωερ συππλψ (ΥΠΣ) ανδ ονσιτε βαχκυπ γενερατορσ, τηεψ αρε εαχη φεδ ϖια διφφερεντ γριδσ φροm ινδεπενδεντ υτιλιτιεσ το 

φυρτηερ ρεδυχε σινγλε ποιντσ οφ φαιλυρε. Αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ αρε αλλ ρεδυνδαντλψ χοννεχτεδ το mυλτιπλε τιερ−1 τρανσιτ 

προϖιδερσ.  

Ψου σηουλδ αρχηιτεχτ ψουρ ΑWΣ υσαγε το τακε αδϖανταγε οφ mυλτιπλε ρεγιονσ ανδ αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ. Dιστριβυτινγ 

αππλιχατιονσ αχροσσ mυλτιπλε αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ προϖιδεσ τηε αβιλιτψ το ρεmαιν ρεσιλιεντ ιν τηε φαχε οφ mοστ φαιλυρε 

σχεναριοσ, ινχλυδινγ νατυραλ δισαστερσ ορ σψστεm φαιλυρεσ. Ηοωεϖερ, ψου σηουλδ βε αωαρε οφ λοχατιον−δεπενδεντ πριϖαχψ 

ανδ χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ, συχη ασ τηε ΕΥ Dατα Πριϖαχψ Dιρεχτιϖε. Dατα ισ νοτ ρεπλιχατεδ βετωεεν ρεγιονσ υνλεσσ 

προαχτιϖελψ δονε σο βψ τηε χυστοmερ, τηυσ αλλοωινγ χυστοmερσ ωιτη τηεσε τψπεσ οφ δατα πλαχεmεντ ανδ πριϖαχψ 

ρεθυιρεmεντσ τηε αβιλιτψ το εσταβλιση χοmπλιαντ ενϖιρονmεντσ. Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ αλλ χοmmυνιχατιονσ βετωεεν 

ρεγιονσ ισ αχροσσ πυβλιχ Ιντερνετ ινφραστρυχτυρε; τηερεφορε, αππροπριατε ενχρψπτιον mετηοδσ σηουλδ βε υσεδ το προτεχτ 

σενσιτιϖε δατα. 

Ασ οφ τηισ ωριτινγ, τηερε αρε ελεϖεν ρεγιονσ: ΥΣ Εαστ (Νορτηερν ςιργινια), ΥΣ Wεστ (Ορεγον), ΥΣ Wεστ (Νορτηερν 

Χαλιφορνια), ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ), ΕΥ (Ιρελανδ), ΕΥ (Φρανκφυρτ), Ασια Παχιφιχ (Σινγαπορε), Ασια Παχιφιχ (Τοκψο), Ασια Παχιφιχ 

(Σψδνεψ), Σουτη Αmεριχα (Σαο Παυλο), ανδ Χηινα (Βειϕινγ). 

ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) ισ αν ισολατεδ ΑWΣ Ρεγιον δεσιγνεδ το αλλοω ΥΣ γοϖερνmεντ αγενχιεσ ανδ χυστοmερσ το mοϖε 

ωορκλοαδσ ιντο τηε χλουδ βψ ηελπινγ τηεm mεετ χερταιν ρεγυλατορψ ανδ χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ. Τηε ΑWΣ ΓοϖΧλουδ 

(ΥΣ) φραmεωορκ αλλοωσ ΥΣ γοϖερνmεντ αγενχιεσ ανδ τηειρ χοντραχτορσ το χοmπλψ ωιτη Υ.Σ. Ιντερνατιοναλ Τραφφιχ ιν Αρmσ 

Ρεγυλατιονσ (ΙΤΑΡ) ρεγυλατιονσ ασ ωελλ ασ τηε Φεδεραλ Ρισκ ανδ Αυτηοριζατιον Μαναγεmεντ Προγραm (ΦεδΡΑΜΠ) 

ρεθυιρεmεντσ.  ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) ηασ ρεχειϖεδ αν Αγενχψ Αυτηοριζατιον το Οπερατε (ΑΤΟ) φροm τηε ΥΣ Dεπαρτmεντ οφ 

Ηεαλτη ανδ Ηυmαν Σερϖιχεσ (ΗΗΣ) υτιλιζινγ α ΦεδΡΑΜΠ αχχρεδιτεδ Τηιρδ Παρτψ Ασσεσσmεντ Οργανιζατιον (3ΠΑΟ) φορ 

σεϖεραλ ΑWΣ σερϖιχεσ.   

Τηε ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) Ρεγιον προϖιδεσ τηε σαmε φαυλτ−τολεραντ δεσιγν ασ οτηερ ρεγιονσ, ωιτη τωο Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ. Ιν 

αδδιτιον, τηε ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ) ρεγιον ισ α mανδατορψ ΑWΣ ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (ςΠΧ) σερϖιχε βψ δεφαυλτ το χρεατε αν 

ισολατεδ πορτιον οφ τηε ΑWΣ χλουδ ανδ λαυνχη Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ τηατ ηαϖε πριϖατε (ΡΦΧ 1918) αδδρεσσεσ. Μορε 

ινφορmατιον αβουτ ΓοϖΧλουδ ισ αϖαιλαβλε ον τηε ΑWΣ ωεβσιτε: ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/γοϖχλουδ−υσ/  
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Φιγυρε 2: Ρεγιονσ ανδ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ 

Νοτε τηατ τηε νυmβερ οφ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ mαψ χηανγε. 

Νετωορκ Μονιτορινγ ανδ Προτεχτιον  

ΑWΣ υτιλιζεσ α ωιδε ϖαριετψ οφ αυτοmατεδ mονιτορινγ σψστεmσ το προϖιδε α ηιγη λεϖελ οφ σερϖιχε περφορmανχε ανδ 

αϖαιλαβιλιτψ. ΑWΣ mονιτορινγ τοολσ αρε δεσιγνεδ το δετεχτ υνυσυαλ ορ υναυτηοριζεδ αχτιϖιτιεσ ανδ χονδιτιονσ ατ ινγρεσσ 

ανδ εγρεσσ χοmmυνιχατιον ποιντσ. Τηεσε τοολσ mονιτορ σερϖερ ανδ νετωορκ υσαγε, πορτ σχαννινγ αχτιϖιτιεσ, αππλιχατιον 

υσαγε, ανδ υναυτηοριζεδ ιντρυσιον αττεmπτσ. Τηε τοολσ ηαϖε τηε αβιλιτψ το σετ χυστοm περφορmανχε mετριχσ τηρεσηολδσ φορ 

υνυσυαλ αχτιϖιτψ.  

Σψστεmσ ωιτηιν ΑWΣ αρε εξτενσιϖελψ ινστρυmεντεδ το mονιτορ κεψ οπερατιοναλ mετριχσ. Αλαρmσ αρε χονφιγυρεδ το 

αυτοmατιχαλλψ νοτιφψ οπερατιονσ ανδ mαναγεmεντ περσοννελ ωηεν εαρλψ ωαρνινγ τηρεσηολδσ αρε χροσσεδ ον κεψ 

οπερατιοναλ mετριχσ. Αν ον−χαλλ σχηεδυλε ισ υσεδ σο περσοννελ αρε αλωαψσ αϖαιλαβλε το ρεσπονδ το οπερατιοναλ ισσυεσ. Τηισ 

ινχλυδεσ α παγερ σψστεm σο αλαρmσ αρε θυιχκλψ ανδ ρελιαβλψ χοmmυνιχατεδ το οπερατιονσ περσοννελ.  

Dοχυmεντατιον ισ mαινταινεδ το αιδ ανδ ινφορm οπερατιονσ περσοννελ ιν ηανδλινγ ινχιδεντσ ορ ισσυεσ. Ιφ τηε ρεσολυτιον οφ 

αν ισσυε ρεθυιρεσ χολλαβορατιον, α χονφερενχινγ σψστεm ισ υσεδ ωηιχη συππορτσ χοmmυνιχατιον ανδ λογγινγ χαπαβιλιτιεσ. 

Τραινεδ χαλλ λεαδερσ φαχιλιτατε χοmmυνιχατιον ανδ προγρεσσ δυρινγ τηε ηανδλινγ οφ οπερατιοναλ ισσυεσ τηατ ρεθυιρε 

χολλαβορατιον. Ποστ−mορτεmσ αρε χονϖενεδ αφτερ ανψ σιγνιφιχαντ οπερατιοναλ ισσυε, ρεγαρδλεσσ οφ εξτερναλ ιmπαχτ, ανδ 

Χαυσε οφ Ερρορ (ΧΟΕ) δοχυmεντσ αρε δραφτεδ σο τηε ροοτ χαυσε ισ χαπτυρεδ ανδ πρεϖεντατιϖε αχτιονσ αρε τακεν ιν τηε 

φυτυρε. Ιmπλεmεντατιον οφ τηε πρεϖεντατιϖε mεασυρεσ ισ τραχκεδ δυρινγ ωεεκλψ οπερατιονσ mεετινγσ.  
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ΑWΣ σεχυριτψ mονιτορινγ τοολσ ηελπ ιδεντιφψ σεϖεραλ τψπεσ οφ δενιαλ οφ σερϖιχε (DοΣ) ατταχκσ, ινχλυδινγ διστριβυτεδ, 

φλοοδινγ, ανδ σοφτωαρε/λογιχ ατταχκσ. Wηεν DοΣ ατταχκσ αρε ιδεντιφιεδ, τηε ΑWΣ ινχιδεντ ρεσπονσε προχεσσ ισ ινιτιατεδ. Ιν 

αδδιτιον το τηε DοΣ πρεϖεντιον τοολσ, ρεδυνδαντ τελεχοmmυνιχατιον προϖιδερσ ατ εαχη ρεγιον ασ ωελλ ασ αδδιτιοναλ 

χαπαχιτψ προτεχτ αγαινστ τηε ποσσιβιλιτψ οφ DοΣ ατταχκσ. 

Τηε ΑWΣ νετωορκ προϖιδεσ σιγνιφιχαντ προτεχτιον αγαινστ τραδιτιοναλ νετωορκ σεχυριτψ ισσυεσ, ανδ ψου χαν ιmπλεmεντ 

φυρτηερ προτεχτιον. Τηε φολλοωινγ αρε α φεω εξαmπλεσ: 

 Dιστριβυτεδ Dενιαλ Οφ Σερϖιχε (DDοΣ) Ατταχκσ.  ΑWΣ ΑΠΙ ενδποιντσ αρε ηοστεδ ον λαργε, Ιντερνετ−σχαλε, ωορλδ−

χλασσ ινφヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴW デｴ;デ HWﾐWaｷデゲ aヴﾗﾏ デｴW ゲ;ﾏW WﾐｪｷﾐWWヴｷﾐｪ W┝ヮWヴデｷゲW デｴ;デ ｴ;ゲ H┌ｷﾉデ Aﾏ;┣ﾗﾐ ｷﾐデﾗ デｴW ┘ﾗヴﾉSげゲ 
λαργεστ ονλινε ρεταιλερ. Προπριεταρψ DDοΣ mιτιγατιον τεχηνιθυεσ αρε υσεδ. ASSｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞が AW“げゲ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ;ヴW ﾏ┌ﾉデｷ−
ηοmεδ αχροσσ α νυmβερ οφ προϖιδερσ το αχηιεϖε Ιντερνετ αχχεσσ διϖερσιτψ.  

 Μαν ιν τηε Μιδδλε (ΜΙΤΜ) Ατταχκσ.  Αλλ οφ τηε ΑWΣ ΑΠΙσ αρε αϖαιλαβλε ϖια ΣΣΛ−προτεχτεδ ενδποιντσ ωηιχη 

προϖιδε σερϖερ αυτηεντιχατιον. Αmαζον ΕΧ2 ΑΜΙσ αυτοmατιχαλλψ γενερατε νεω ΣΣΗ ηοστ χερτιφιχατεσ ον φιρστ βοοτ 

;ﾐS ﾉﾗｪ デｴWﾏ デﾗ デｴW ｷﾐゲデ;ﾐIWげゲ IﾗﾐゲﾗﾉWく Ψου χαν τηεν υσε τηε σεχυρε ΑΠΙσ το χαλλ τηε χονσολε ανδ αχχεσσ τηε ηοστ 

χερτιφιχατεσ βεφορε λογγινγ ιντο τηε ινστανχε φορ τηε φιρστ τιmε. Wε ενχουραγε ψου το υσε ΣΣΛ φορ αλλ οφ ψουρ 

ιντεραχτιονσ ωιτη ΑWΣ. 

 ΙΠ Σποοφινγ. Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ χαννοτ σενδ σποοφεδ νετωορκ τραφφιχ. Τηε ΑWΣ−χοντρολλεδ, ηοστ−βασεδ 

φιρεωαλλ ινφραστρυχτυρε ωιλλ νοτ περmιτ αν ινστανχε το σενδ τραφφιχ ωιτη α σουρχε ΙΠ ορ ΜΑΧ αδδρεσσ οτηερ τηαν ιτσ 

οων. 

 Πορτ Σχαννινγ. Υναυτηοριζεδ πορτ σχανσ βψ Αmαζον ΕΧ2 χυστοmερσ αρε α ϖιολατιον οφ τηε ΑWΣ Αχχεπταβλε Υσε 

Πολιχψ. ςιολατιονσ οφ τηε ΑWΣ Αχχεπταβλε Υσε Πολιχψ αρε τακεν σεριουσλψ, ανδ εϖερψ ρεπορτεδ ϖιολατιον ισ 

ινϖεστιγατεδ. Χυστοmερσ χαν ρεπορτ συσπεχτεδ αβυσε ϖια τηε χονταχτσ αϖαιλαβλε ον ουρ ωεβσιτε ατ: 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χονταχτ−υσ/ρεπορτ−αβυσε/. Wηεν υναυτηοριζεδ πορτ σχαννινγ ισ δετεχτεδ βψ ΑWΣ, ιτ ισ 

στοππεδ ανδ βλοχκεδ. Πορτ σχανσ οφ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ αρε γενεραλλψ ινεφφεχτιϖε βεχαυσε, βψ δεφαυλτ, αλλ 

ινβουνδ πορτσ ον Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ αρε χλοσεδ ανδ αρε ονλψ οπενεδ βψ ψου. Ψουρ στριχτ mαναγεmεντ οφ 

σεχυριτψ γρουπσ χαν φυρτηερ mιτιγατε τηε τηρεατ οφ πορτ σχανσ. Ιφ ψου χονφιγυρε τηε σεχυριτψ γρουπ το αλλοω τραφφιχ 

φροm ανψ σουρχε το α σπεχιφιχ πορτ, τηεν τηατ σπεχιφιχ πορτ ωιλλ βε ϖυλνεραβλε το α πορτ σχαν. Ιν τηεσε χασεσ, ψου 

mυστ υσε αππροπριατε σεχυριτψ mεασυρεσ το προτεχτ λιστενινγ σερϖιχεσ τηατ mαψ βε εσσεντιαλ το τηειρ αππλιχατιον 

φροm βεινγ δισχοϖερεδ βψ αν υναυτηοριζεδ πορτ σχαν. Φορ εξαmπλε, α ωεβ σερϖερ mυστ χλεαρλψ ηαϖε πορτ 80 

(ΗΤΤΠ) οπεν το τηε ωορλδ, ανδ τηε αδmινιστρατορ οφ τηισ σερϖερ ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε σεχυριτψ οφ τηε ΗΤΤΠ σερϖερ 

σοφτωαρε, συχη ασ Απαχηε. Ψου mαψ ρεθυεστ περmισσιον το χονδυχτ ϖυλνεραβιλιτψ σχανσ ασ ρεθυιρεδ το mεετ ψουρ 

σπεχιφιχ χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ. Τηεσε σχανσ mυστ βε λιmιτεδ το ψουρ οων ινστανχεσ ανδ mυστ νοτ ϖιολατε τηε 

ΑWΣ Αχχεπταβλε Υσε Πολιχψ. Αδϖανχεδ αππροϖαλ φορ τηεσε τψπεσ οφ σχανσ χαν βε ινιτιατεδ βψ συβmιττινγ α ρεθυεστ 

ϖια τηε ωεβσιτε ατ: ηττπσ://αωσ−πορταλ.αmαζον.χοm/γπ/αωσ/ητmλ−φορmσ−

χοντρολλερ/χονταχτυσ/ΑWΣΣεχυριτψΠενΤεστΡεθυεστ  

 Παχκετ σνιφφινγ βψ οτηερ τεναντσ. Ιτ ισ νοτ ποσσιβλε φορ α ϖιρτυαλ ινστανχε ρυννινγ ιν προmισχυουσ mοδε το ρεχειϖε 

ﾗヴ さゲﾐｷaaざ デヴ;aaｷI デｴ;デ ｷゲ ｷﾐデWﾐSWS aﾗヴ α διφφερεντ ϖιρτυαλ ινστανχε. Wηιλε ψου χαν πλαχε ψουρ ιντερφαχεσ ιντο 

προmισχυουσ mοδε, τηε ηψπερϖισορ ωιλλ νοτ δελιϖερ ανψ τραφφιχ το τηεm τηατ ισ νοτ αδδρεσσεδ το τηεm. Εϖεν τωο 

ϖιρτυαλ ινστανχεσ τηατ αρε οωνεδ βψ τηε σαmε χυστοmερ λοχατεδ ον τηε σαmε πηψσιχαλ ηοστ χαννοτ λιστεν το εαχη 

ﾗデｴWヴげゲ デヴ;aaｷIく Aデデ;Iﾆゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ A‘P I;IｴW ヮﾗｷゲﾗﾐｷﾐｪ Sﾗ ﾐﾗデ ┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴｷﾐ Aﾏ;┣ﾗﾐ ECヲ ;ﾐS Aﾏ;┣ﾗﾐ VPCく WｴｷﾉW 
Αmαζον ΕΧ2 δοεσ προϖιδε αmπλε προτεχτιον αγαινστ ονε χυστοmερ ιναδϖερτεντλψ ορ mαλιχιουσλψ αττεmπτινγ το 

ϖιεω ανοτηWヴげゲ S;デ;が ;ゲ ; ゲデ;ﾐS;ヴS ヮヴ;IデｷIW ψου σηουλδ ενχρψπτ σενσιτιϖε τραφφιχ. 
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Ιν αδδιτιον το mονιτορινγ, ρεγυλαρ ϖυλνεραβιλιτψ σχανσ αρε περφορmεδ ον τηε ηοστ οπερατινγ σψστεm, ωεβ αππλιχατιον, ανδ 

δαταβασεσ ιν τηε ΑWΣ ενϖιρονmεντ υσινγ α ϖαριετψ οφ τοολσ. Αλσο, ΑWΣ Σεχυριτψ τεαmσ συβσχριβε το νεωσφεεδσ φορ 

;ヮヮﾉｷI;HﾉW ┗WﾐSﾗヴ aﾉ;┘ゲ ;ﾐS ヮヴﾗ;Iデｷ┗Wﾉ┞ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ ┗WﾐSﾗヴゲげ ┘WHゲｷデWゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ヴWﾉW┗;ﾐデ ﾗ┌デﾉWデゲ aﾗヴ ﾐW┘ ヮ;デIｴWゲく AW“ 
χυστοmερσ αλσο ηαϖε τηε αβιλιτψ το ρεπορτ ισσυεσ το ΑWΣ ϖια τηε ΑWΣ ςυλνεραβιλιτψ Ρεπορτινγ ωεβσιτε ατ: 

ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/σεχυριτψ/ϖυλνεραβιλιτψ−ρεπορτινγ/ 

AWS AIIWゲゲ 

Τηε ΑWΣ Προδυχτιον νετωορκ ισ σεγρεγατεδ φροm τηε Αmαζον Χορπορατε νετωορκ ανδ ρεθυιρεσ α σεπαρατε σετ οφ 

χρεδεντιαλσ φορ λογιχαλ αχχεσσ. Τηε Αmαζον Χορπορατε νετωορκ ρελιεσ ον υσερ ΙDσ, πασσωορδσ, ανδ Κερβεροσ, ωηιλε τηε 

ΑWΣ Προδυχτιον νετωορκ ρεθυιρεσ ΣΣΗ πυβλιχ−κεψ αυτηεντιχατιον τηρουγη α βαστιον ηοστ.  

ΑWΣ δεϖελοπερσ ανδ αδmινιστρατορσ ον τηε Αmαζον Χορπορατε νετωορκ ωηο νεεδ το αχχεσσ ΑWΣ χλουδ χοmπονεντσ 

mυστ εξπλιχιτλψ ρεθυεστ αχχεσσ τηρουγη τηε ΑWΣ αχχεσσ mαναγεmεντ σψστεm. Αλλ ρεθυεστσ αρε ρεϖιεωεδ ανδ αππροϖεδ βψ 

τηε αππροπριατε οωνερ ορ mαναγερ.  

Αχχουντ Ρεϖιεω ανδ Αυδιτ 

Αχχουντσ αρε ρεϖιεωεδ εϖερψ 90 δαψσ; εξπλιχιτ ρε−αππροϖαλ ισ ρεθυιρεδ ορ αχχεσσ το τηε ρεσουρχε ισ αυτοmατιχαλλψ ρεϖοκεδ. 

Αχχεσσ ισ αλσο ;┌デﾗﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞ ヴW┗ﾗﾆWS ┘ｴWﾐ ;ﾐ Wﾏヮﾉﾗ┞WWげゲ ヴWIﾗヴS ｷゲ デWヴﾏｷﾐ;デWS ｷﾐ Aﾏ;┣ﾗﾐげゲ H┌ﾏ;ﾐ ‘Wゲﾗ┌ヴIWゲ ゲ┞ゲデWﾏく 
Wινδοωσ ανδ ΥΝΙΞ αχχουντσ αρε δισαβλεδ ανδ Αmα┣ﾗﾐげゲ ヮWヴﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ゲ┞ゲデWﾏ ヴWﾏﾗ┗Wゲ デｴW ┌ゲWヴ aヴﾗﾏ ;ﾉﾉ 
σψστεmσ. 

Ρεθυεστσ φορ χηανγεσ ιν αχχεσσ αρε χαπτυρεδ ιν τηε Αmαζον περmισσιονσ mαναγεmεντ τοολ αυδιτ λογ. Wηεν χηανγεσ ιν αν 

Wﾏヮﾉﾗ┞WWげゲ ﾃﾗH a┌ﾐIデｷﾗﾐ ﾗII┌ヴが Iﾗﾐデｷﾐ┌WS ;IIWゲゲ ﾏ┌ゲデ HW W┝ヮﾉｷIｷデﾉ┞ ;ヮヮροϖεδ το τηε ρεσουρχε ορ ιτ ωιλλ βε αυτοmατιχαλλψ 

ρεϖοκεδ. 

Βαχκγρουνδ Χηεχκσ 

ΑWΣ ηασ εσταβλισηεδ φορmαλ πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ το δελινεατε τηε mινιmυm στανδαρδσ φορ λογιχαλ αχχεσσ το ΑWΣ 

πλατφορm ανδ ινφραστρυχτυρε ηοστσ. ΑWΣ χονδυχτσ χριmιναλ βαχκγρουνδ χηεχκσ, ασ περmιττεδ βψ λαω, ασ παρτ οφ πρε−

εmπλοψmεντ σχρεενινγ πραχτιχεσ φορ εmπλοψεεσ ανδ χοmmενσυρατε ωιτη デｴW Wﾏヮﾉﾗ┞WWげゲ ποσιτιον ανδ λεϖελ οφ αχχεσσ. 

Τηε πολιχιεσ αλσο ιδεντιφψ φυνχτιοναλ ρεσπονσιβιλιτιεσ φορ τηε αδmινιστρατιον οφ λογιχαλ αχχεσσ ανδ σεχυριτψ. 

Χρεδεντιαλσ Πολιχψ 

ΑWΣ Σεχυριτψ ηασ εσταβλισηεδ α χρεδεντιαλσ πολιχψ ωιτη ρεθυιρεδ χονφιγυρατιονσ ανδ εξπιρατιον ιντερϖαλσ. Πασσωορδσ mυστ 

βε χοmπλεξ ανδ αρε φορχεδ το βε χηανγεδ εϖερψ 90 δαψσ. 

SWI┌ヴW DWゲｷｪﾐ PヴｷﾐIｷヮﾉWゲ 

AW“げσ δεϖελοπmεντ προχεσσ φολλοωσ σεχυρε σοφτωαρε δεϖελοπmεντ βεστ πραχτιχεσ, ωηιχη ινχλυδε φορmαλ δεσιγν ρεϖιεωσ 

βψ τηε ΑWΣ Σεχυριτψ Τεαm, τηρεατ mοδελινγ, ανδ χοmπλετιον οφ α ρισκ ασσεσσmεντ. Στατιχ χοδε αναλψσισ τοολσ αρε ρυν ασ α 

παρτ οφ τηε στανδαρδ βυιλδ προχεσσ, ανδ αλλ δεπλοψεδ σοφτωαρε υνδεργοεσ ρεχυρρινγ πενετρατιον τεστινγ περφορmεδ βψ 

χαρεφυλλψ σελεχτεδ ινδυστρψ εξπερτσ. Ουρ σεχυριτψ ρισκ ασσεσσmεντ ρεϖιεωσ βεγιν δυρινγ τηε δεσιγν πηασε ανδ τηε 

ενγαγεmεντ λαστσ τηρουγη λαυνχη το ονγοινγ οπερατιονσ. 
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Cｴ;ﾐｪW M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ  
Ρουτινε, εmεργενχψ, ανδ χονφιγυρατιον χηανγεσ το εξιστινγ ΑWΣ ινφραστρυχτυρε αρε αυτηοριζεδ, λογγεδ, τεστεδ, αππροϖεδ, 

;ﾐS SﾗI┌ﾏWﾐデWS ｷﾐ ;IIﾗヴS;ﾐIW ┘ｷデｴ ｷﾐS┌ゲデヴ┞ ﾐﾗヴﾏゲ aﾗヴ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ゲ┞ゲデWﾏゲく UヮS;デWゲ デﾗ AW“げσ ινφραστρυχτυρε αρε δονε το 

mινιmιζε ανψ ιmπαχτ ον τηε χυστοmερ ανδ τηειρ υσε οφ τηε σερϖιχεσ. ΑWΣ ωιλλ χοmmυνιχατε ωιτη χυστοmερσ, ειτηερ ϖια 

εmαιλ, ορ τηρουγη τηε ΑWΣ Σερϖιχε Ηεαλτη Dασηβοαρδ (ηττπ://στατυσ.αωσ.αmαζον.χοm/) ωηεν σερϖιχε υσε ισ λικελψ το βε 

αδϖερσελψ αφφεχτεδ.  

Σοφτωαρε 

ΑWΣ αππλιεσ α σψστεmατιχ αππροαχη το mαναγινγ χηανγε σο τηατ χηανγεσ το χυστοmερ−ιmπαχτινγ σερϖιχεσ αρε τηορουγηλψ 

ρεϖιεωεδ, τεστεδ, αππροϖεδ, ανδ ωελλ−χοmmυνιχατεδ. Τηε ΑWΣ χηανγε mαναγεmεντ προχεσσ ισ δεσιγνεδ το αϖοιδ 

υνιντενδεδ σερϖιχε δισρυπτιονσ ανδ το mαινταιν τηε ιντεγριτψ οφ σερϖιχε το τηε χυστοmερ. Χηανγεσ δεπλοψεδ ιντο 

προδυχτιον ενϖιρονmεντσ αρε:  

 Ρεϖιεωεδ: Πεερ ρεϖιεωσ οφ τηε τεχηνιχαλ ασπεχτσ οφ α χηανγε αρε ρεθυιρεδ. 

 Τεστεδ: Χηανγεσ βεινγ αππλιεδ αρε τεστεδ το ηελπ ενσυρε τηεψ ωιλλ βεηαϖε ασ εξπεχτεδ ανδ νοτ αδϖερσελψ ιmπαχτ 

περφορmανχε. 

 Αππροϖεδ: Αλλ χηανγεσ mυστ βε αυτηοριζεδ ιν ορδερ το προϖιδε αππροπριατε οϖερσιγητ ανδ υνδερστανδινγ οφ 

βυσινεσσ ιmπαχτ.  

 

Χηανγεσ αρε τψπιχαλλψ πυσηεδ ιντο προδυχτιον ιν α πηασεδ δεπλοψmεντ σταρτινγ ωιτη λοωεστ ιmπαχτ αρεασ. Dεπλοψmεντσ 

αρε τεστεδ ον α σινγλε σψστεm ανδ χλοσελψ mονιτορεδ σο ιmπαχτσ χαν βε εϖαλυατεδ. Σερϖιχε οωνερσ ηαϖε α νυmβερ οφ 

Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;HﾉW ﾏWデヴｷIゲ デｴ;デ ﾏW;ゲ┌ヴW デｴW ｴW;ﾉデｴ ﾗa デｴW ゲWヴ┗ｷIWげゲ ┌ヮゲデヴW;ﾏ SWヮWﾐSWﾐIｷWゲく Τηεσε mετριχσ αρε χλοσελψ 

mονιτορεδ ωιτη τηρεσηολδσ ανδ αλαρmινγ ιν πλαχε. Ρολλβαχκ προχεδυρεσ αρε δοχυmεντεδ ιν τηε Χηανγε Μαναγεmεντ 

(ΧΜ) τιχκετ.  

Wηεν ποσσιβλε, χηανγεσ αρε σχηεδυλεδ δυρινγ ρεγυλαρ χηανγε ωινδοωσ. Εmεργενχψ χηανγεσ το προδυχτιον σψστεmσ τηατ 

ρεθυιρε δεϖιατιονσ φροm στανδαρδ χηανγε mαναγεmεντ προχεδυρεσ αρε ασσοχιατεδ ωιτη αν ινχιδεντ ανδ αρε λογγεδ ανδ 

αππροϖεδ ασ αππροπριατε. 

Περιοδιχαλλψ, ΑWΣ περφορmσ σελφ−αυδιτσ οφ χηανγεσ το κεψ σερϖιχεσ το mονιτορ θυαλιτψ, mαινταιν ηιγη στανδαρδσ, ανδ 

φαχιλιτατε χοντινυουσ ιmπροϖεmεντ οφ τηε χηανγε mαναγεmεντ προχεσσ. Ανψ εξχεπτιονσ αρε αναλψζεδ το δετερmινε τηε 

ροοτ χαυσε, ανδ αππροπριατε αχτιονσ αρε τακεν το βρινγ τηε χηανγε ιντο χοmπλιανχε ορ ρολλ βαχκ τηε χηανγε ιφ νεχεσσαρψ. 

Αχτιονσ αρε τηεν τακεν το αδδρεσσ ανδ ρεmεδιατε τηε προχεσσ ορ πεοπλε ισσυε. 

Ινφραστρυχτυρε 

Aﾏ;┣ﾗﾐげゲ Cﾗヴヮﾗヴ;デW AヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ デW;ﾏ SW┗Wﾉﾗヮゲ ;ﾐS ﾏ;ﾐ;ｪWゲ ゲﾗaデ┘;ヴW デﾗ ;┌デﾗﾏ;デW IT ヮヴﾗIWゲゲWゲ aﾗヴ UNIXっLｷﾐ┌┝ ｴﾗゲデゲ 
ιν τηε αρεασ οφ τηιρδ−παρτψ σοφτωαρε δελιϖερψ, ιντερναλλψ δεϖελοπεδ σοφτωαρε, ανδ χονφιγυρατιον mαναγεmεντ. Τηε 

Ινφραστρυχτυρε τεαm mαινταινσ ανδ οπερατεσ α ΥΝΙΞ/Λινυξ χονφιγυρατιον mαναγεmεντ φραmεωορκ το αδδρεσσ ηαρδωαρε 

σχαλαβιλιτψ, αϖαιλαβιλιτψ, αυδιτινγ, ανδ σεχυριτψ mαναγεmεντ. Βψ χεντραλλψ mαναγινγ ηοστσ τηρουγη τηε υσε οφ αυτοmατεδ 

προχεσσεσ τηατ mαναγε χηανγε, Αmαζον ισ αβλε το αχηιεϖε ιτσ γοαλσ οφ ηιγη αϖαιλαβιλιτψ, ρεπεαταβιλιτψ, σχαλαβιλιτψ, σεχυριτψ, 

ανδ δισαστερ ρεχοϖερψ. Σψστεmσ ανδ νετωορκ ενγινεερσ mονιτορ τηε στατυσ οφ τηεσε αυτοmατεδ τοολσ ον α χοντινυουσ 

βασισ, ρεϖιεωινγ ρεπορτσ το ρεσπονδ το ηοστσ τηατ φαιλ το οβταιν ορ υπδατε τηειρ χονφιγυρατιον ανδ σοφτωαρε. 
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Ιντερναλλψ δεϖελοπεδ χονφιγυρατιον mαναγεmεντ σοφτωαρε ισ ινσταλλεδ ωηεν νεω ηαρδωαρε ισ προϖισιονεδ. Τηεσε τοολσ 

αρε ρυν ον αλλ ΥΝΙΞ ηοστσ το ϖαλιδατε τηατ τηεψ αρε χονφιγυρεδ ανδ τηατ σοφτωαρε ισ ινσταλλεδ ιν χοmπλιανχε ωιτη στανδαρδσ 

δετερmινεδ βψ τηε ρολε ασσιγνεδ το τηε ηοστ. Τηισ χονφιγυρατιον mαναγεmεντ σοφτωαρε αλσο ηελπσ το ρεγυλαρλψ υπδατε 

παχκαγεσ τηατ αρε αλρεαδψ ινσταλλεδ ον τηε ηοστ. Ονλψ αππροϖεδ περσοννελ εναβλεδ τηρουγη τηε περmισσιονσ σερϖιχε mαψ 

λογ ιν το τηε χεντραλ χονφιγυρατιον mαναγεmεντ σερϖερσ.  

AWS AIIﾗ┌ﾐデ SWI┌ヴｷデ┞ FW;デ┌ヴWゲ 

ΑWΣ προϖιδεσ α ϖαριετψ οφ τοολσ ανδ φεατυρεσ τηατ ψου χαν υσε το κεεπ ψουρ ΑWΣ Αχχουντ ανδ ρεσουρχεσ σαφε φροm 

υναυτηοριζεδ υσε. Τηισ ινχλυδεσ χρεδεντιαλσ φορ αχχεσσ χοντρολ, ΗΤΤΠΣ ενδποιντσ φορ ενχρψπτεδ δατα τρανσmισσιον, τηε 

χρεατιον οφ σεπαρατε ΙΑΜ υσερ αχχουντσ, υσερ αχτιϖιτψ λογγινγ φορ σεχυριτψ mονιτορινγ, ανδ Τρυστεδ Αδϖισορ σεχυριτψ 

χηεχκσ. Ψου χαν τακε αδϖανταγε οφ αλλ οφ τηεσε σεχυριτψ τοολσ νο mαττερ ωηιχη ΑWΣ σερϖιχεσ ψου σελεχτ. 

AWS CヴWSWﾐデｷ;ﾉゲ 

Το ηελπ ενσυρε τηατ ονλψ αυτηοριζεδ υσερσ ανδ προχεσσεσ αχχεσσ ψουρ ΑWΣ Αχχουντ ανδ ρεσουρχεσ, ΑWΣ υσεσ σεϖεραλ 

τψπεσ οφ χρεδεντιαλσ φορ αυτηεντιχατιον. Τηεσε ινχλυδε πασσωορδσ, χρψπτογραπηιχ κεψσ, διγιταλ σιγνατυρεσ, ανδ χερτιφιχατεσ. 

Wε αλσο προϖιδε τηε οπτιον οφ ρεθυιρινγ mυλτι−φαχτορ αυτηεντιχατιον (ΜΦΑ) το λογ ιντο ψουρ ΑWΣ Αχχουντ ορ ΙΑΜ υσερ 

αχχουντσ. Τηε φολλοωινγ ταβλε ηιγηλιγητσ τηε ϖαριουσ ΑWΣ χρεδεντιαλσ ανδ τηειρ υσεσ. 

Χρεδεντιαλ Τψπε Υσε  Dεσχριπτιον 

Πασσωορδσ ΑWΣ ροοτ αχχουντ ορ ΙΑΜ υσερ 

αχχουντ λογιν το τηε ΑWΣ 

Μαναγεmεντ Χονσολε 

Α στρινγ οφ χηαραχτερσ υσεδ το λογ ιντο ψουρ ΑWΣ 

αχχουντ ορ ΙΑΜ αχχουντ. ΑWΣ πασσωορδσ mυστ βε α 

mινιmυm οφ 6 χηαραχτερσ ανδ mαψ βε υπ το 128 

χηαραχτερσ. 

Μυλτι−Φαχτορ 

Αυτηεντιχατιον (ΜΦΑ) 

ΑWΣ ροοτ αχχουντ ορ ΙΑΜ υσερ 

αχχουντ λογιν το τηε ΑWΣ 

Μαναγεmεντ Χονσολε 

Α σιξ−διγιτ σινγλε−υσε χοδε τηατ ισ ρεθυιρεδ ιν αδδιτιον 

το ψουρ πασσωορδ το λογ ιν το ψουρ ΑWΣ Αχχουντ ορ 

ΙΑΜ υσερ αχχουντ. 

Αχχεσσ Κεψσ Dιγιταλλψ σιγνεδ ρεθυεστσ το ΑWΣ 

ΑΠΙσ (υσινγ τηε ΑWΣ ΣDΚ, ΧΛΙ, ορ 

ΡΕΣΤ/Θυερψ ΑΠΙσ) 

Ινχλυδεσ αν αχχεσσ κεψ ΙD ανδ α σεχρετ αχχεσσ κεψ. 

Ψου υσε αχχεσσ κεψσ το διγιταλλψ σιγν προγραmmατιχ 

ρεθυεστσ τηατ ψου mακε το ΑWΣ.  

Κεψ Παιρσ  ΣΣΗ λογιν το ΕΧ2 ινστανχεσ 

 ΧλουδΦροντ σιγνεδ ΥΡΛσ 

Α κεψ παιρ ισ ρεθυιρεδ το χοννεχτ το αν ΕΧ2 ινστανχε 

λαυνχηεδ φροm α πυβλιχ ΑΜΙ. Τηε κεψσ τηατ Αmαζον 

ΕΧ2 υσεσ αρε 1024−βιτ ΣΣΗ−2 ΡΣΑ κεψσ. Ψου χαν ηαϖε 

α κεψ παιρ γενερατεδ αυτοmατιχαλλψ φορ ψου ωηεν ψου 

λαυνχη τηε ινστανχε ορ ψου χαν υπλοαδ ψουρ οων. 

Ξ.509 Χερτιφιχατεσ  Dιγιταλλψ σιγνεδ ΣΟΑΠ 

ρεθυεστσ το ΑWΣ ΑΠΙσ 

 ΣΣΛ σερϖερ χερτιφιχατεσ φορ 

ΗΤΤΠΣ  

Ξ.509 χερτιφιχατεσ αρε ονλψ υσεδ το σιγν ΣΟΑΠ−βασεδ 

ρεθυεστσ (χυρρεντλψ υσεδ ονλψ ωιτη Αmαζον Σ3). Ψου 

χαν ηαϖε ΑWΣ χρεατε αν Ξ.509 χερτιφιχατε ανδ πριϖατε 

κεψ τηατ ψου χαν δοωνλοαδ, ορ ψου χαν υπλοαδ ψουρ 

οων χερτιφιχατε βψ υσινγ τηε Σεχυριτψ Χρεδεντιαλσ 

παγε. 

 

Ψου χαν δοωνλοαδ α Χρεδεντιαλ Ρεπορτ φορ ψουρ αχχουντ ατ ανψ τιmε φροm τηε Σεχυριτψ Χρεδεντιαλσ παγε. Τηισ ρεπορτ λιστσ 

;ﾉﾉ ﾗa ┞ﾗ┌ヴ ;IIﾗ┌ﾐデげゲ ┌ゲWヴゲ ;ﾐS デｴW ゲデ;デ┌ゲ ﾗa デｴWｷヴ IヴWSWﾐデｷ;ﾉゲねωηετηερ τηεψ υσε α πασσωορδ, ωηετηερ τηειρ πασσωορδ 
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εξπιρεσ ανδ mυστ βε χηανγεδ ρεγυλαρλψ, τηε λαστ τιmε τηεψ χηανγεδ τηειρ πασσωορδ, τηε λαστ τιmε τηεψ ροτατεδ τηειρ 

αχχεσσ κεψσ, ανδ ωηετηερ τηεψ ηαϖε ΜΦΑ εναβλεδ. 

Φορ σεχυριτψ ρεασονσ, ιφ ψουρ χρεδεντιαλσ ηαϖε βεεν λοστ ορ φοργοττεν, ψου χαννοτ ρεχοϖερ τηεm ορ ρε−δοωνλοαδ τηεm. 

Ηοωεϖερ, ψου χαν χρεατε νεω χρεδεντιαλσ ανδ τηεν δισαβλε ορ δελετε τηε ολδ σετ οφ χρεδεντιαλσ.  

Ιν φαχτ, ΑWΣ ρεχοmmενδσ τηατ ψου χηανγε (ροτατε) ψουρ αχχεσσ κεψσ ανδ χερτιφιχατεσ ον α ρεγυλαρ βασισ. Το ηελπ ψου δο 

τηισ ωιτηουτ ποτεντιαλ ιmπαχτ το ψουρ αππλιχατιονげσ αϖαιλαβιλιτψ, ΑWΣ συππορτσ mυλτιπλε χονχυρρεντ αχχεσσ κεψσ ανδ 

χερτιφιχατεσ. Wιτη τηισ φεατυρε, ψου χαν ροτατε κεψσ ανδ χερτιφιχατεσ ιντο ανδ ουτ οφ οπερατιον ον α ρεγυλαρ βασισ ωιτηουτ 

ανψ δοωντιmε το ψουρ αππλιχατιον. Τηισ χαν ηελπ το mιτιγατε ρισκ φροm λοστ ορ χοmπροmισεδ αχχεσσ κεψσ ορ χερτιφιχατεσ. 

Τηε ΑWΣ ΙΑΜ ΑΠΙ εναβλεσ ψου το ροτατε τηε αχχεσσ κεψσ οφ ψουρ ΑWΣ Αχχουντ ασ ωελλ ασ φορ ΙΑΜ υσερ αχχουντσ.  

Πασσωορδσ 

Πασσωορδσ αρε ρεθυιρεδ το αχχεσσ ψουρ ΑWΣ Αχχουντ, ινδιϖιδυαλ ΙΑΜ υσερ αχχουντσ, ΑWΣ Dισχυσσιον Φορυmσ, ανδ τηε 

ΑWΣ Συππορτ Χεντερ. Ψου σπεχιφψ τηε πασσωορδ ωηεν ψου φιρστ χρεατε τηε αχχουντ, ανδ ψου χαν χηανγε ιτ ατ ανψ τιmε βψ 

γοινγ το τηε Σεχυριτψ Χρεδεντιαλσ παγε. ΑWΣ πασσωορδσ χαν βε υπ το 128 χηαραχτερσ λονγ ανδ χονταιν σπεχιαλ χηαραχτερσ, 

σο ωε ενχουραγε ψου το χρεατε α στρονγ πασσωορδ τηατ χαννοτ βε εασιλψ γυεσσεδ.  

Ψου χαν σετ α πασσωορδ πολιχψ φορ ψουρ ΙΑΜ υσερ αχχουντσ το ενσυρε τηατ στρονγ πασσωορδσ αρε υσεδ ανδ τηατ τηεψ αρε 

χηανγεδ οφτεν. Α πασσωορδ πολιχψ ισ α σετ οφ ρυλεσ τηατ δεφινε τηε τψπε οφ πασσωορδ αν ΙΑΜ υσερ χαν σετ. Φορ mορε 

ινφορmατιον αβουτ πασσωορδ πολιχιεσ, γο το Μαναγινγ Πασσωορδσ ιν Υσινγ ΙΑΜ. 

ΑWΣ Μυλτι−Φαχτορ Αυτηεντιχατιον (ΑWΣ ΜΦΑ) 

ΑWΣ Μυλτι−Φαχτορ Αυτηεντιχατιον (ΑWΣ ΜΦΑ) ισ αν αδδιτιοναλ λαψερ οφ σεχυριτψ φορ αχχεσσινγ ΑWΣ σερϖιχεσ. Wηεν ψου 

εναβλε τηισ οπτιοναλ φεατυρε, ψου ωιλλ νεεδ το προϖιδε α σιξ−διγιτ σινγλε−υσε χοδε ιν αδδιτιον το ψουρ στανδαρδ υσερ ναmε 

ανδ πασσωορδ χρεδεντιαλσ βεφορε αχχεσσ ισ γραντεδ το ψουρ ΑWΣ Αχχουντ σεττινγσ ορ ΑWΣ σερϖιχεσ ανδ ρεσουρχεσ. Ψου γετ 

τηισ σινγλε−υσε χοδε φροm αν αυτηεντιχατιον δεϖιχε τηατ ψου κεεπ ιν ψουρ πηψσιχαλ ποσσεσσιον. Τηισ ισ χαλλεδ mυλτι−φαχτορ 

αυτηεντιχατιον βεχαυσε mορε τηαν ονε αυτηεντιχατιον φαχτορ ισ χηεχκεδ βεφορε αχχεσσ ισ γραντεδ: α πασσωορδ (σοmετηινγ 

ψου κνοω) ανδ τηε πρεχισε χοδε φροm ψουρ αυτηεντιχατιον δεϖιχε (σοmετηινγ ψου ηαϖε). Ψου χαν εναβλε ΜΦΑ δεϖιχεσ φορ 

ψουρ ΑWΣ Αχχουντ ασ ωελλ ασ φορ τηε υσερσ ψου ηαϖε χρεατεδ υνδερ ψουρ ΑWΣ Αχχουντ ωιτη ΑWΣ ΙΑΜ. Ιν αδδιτιον, ψου 

αδδ ΜΦΑ προτεχτιον φορ αχχεσσ αχροσσ ΑWΣ Αχχουντσが aﾗヴ ┘ｴWﾐ ┞ﾗ┌ ┘;ﾐデ デﾗ ;ﾉﾉﾗ┘ ; ┌ゲWヴ ┞ﾗ┌げ┗W IヴW;デWS ┌ﾐSWヴ ﾗﾐW AW“ 
Αχχουντ το υσε αν ΙΑΜ ρολε το αχχεσσ ρεσουρχεσ υνδερ ανοτηερ ΑWΣ Αχχουντ. Ψου χαν ρεθυιρε τηε υσερ το υσε ΜΦΑ 

βεφορε ασσυmινγ τηε ρολε ασ αν αδδιτιοναλ λαψερ οφ σεχυριτψ. 

ΑWΣ ΜΦΑ συππορτσ τηε υσε οφ βοτη ηαρδωαρε τοκενσ ανδ ϖιρτυαλ ΜΦΑ δεϖιχεσ. ςιρτυαλ ΜΦΑ δεϖιχεσ υσε τηε σαmε 

προτοχολσ ασ τηε πηψσιχαλ ΜΦΑ δεϖιχεσ, βυτ χαν ρυν ον ανψ mοβιλε ηαρδωαρε δεϖιχε, ινχλυδινγ α σmαρτπηονε. Α ϖιρτυαλ 

ΜΦΑ δεϖιχε υσεσ α σοφτωαρε αππλιχατιον τηατ γενερατεσ σιξ−διγιτ αυτηεντιχατιον χοδεσ τηατ αρε χοmπατιβλε ωιτη τηε Τιmε−

Βασεδ Ονε−Τιmε Πασσωορδ (ΤΟΤΠ) στανδαρδ, ασ δεσχριβεδ ιν ΡΦΧ 6238. Μοστ ϖιρτυαλ ΜΦΑ αππλιχατιονσ αλλοω ψου το ηοστ 

mορε τηαν ονε ϖιρτυαλ ΜΦΑ δεϖιχε, ωηιχη mακεσ τηεm mορε χονϖενιεντ τηαν ηαρδωαρε ΜΦΑ δεϖιχεσ. Ηοωεϖερ, ψου 

σηουλδ βε αωαρε τηατ βεχαυσε α ϖιρτυαλ ΜΦΑ mιγητ βε ρυν ον α λεσσ σεχυρε δεϖιχε συχη ασ α σmαρτπηονε, α ϖιρτυαλ ΜΦΑ 

mιγητ νοτ προϖιδε τηε σαmε λεϖελ οφ σεχυριτψ ασ α ηαρδωαρε ΜΦΑ δεϖιχε. 

Ψου χαν αλσο ενφορχε ΜΦΑ αυτηεντιχατιον φορ ΑWΣ σερϖιχε ΑΠΙσ ιν ορδερ το προϖιδε αν εξτρα λαψερ οφ προτεχτιον οϖερ 

ποωερφυλ ορ πριϖιλεγεδ αχτιονσ συχη ασ τερmινατινγ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ ορ ρεαδινγ σενσιτιϖε δατα στορεδ ιν Αmαζον Σ3. 

Ψου δο τηισ βψ αδδινγ αν ΜΦΑ−αυτηεντιχατιον ρεθυιρεmεντ το αν ΙΑΜ αχχεσσ πολιχψ. Ψου χαν ατταχη τηεσε αχχεσσ πολιχιεσ 

το ΙΑΜ υσερσ, ΙΑΜ γρουπσ, ορ ρεσουρχεσ τηατ συππορτ Αχχεσσ Χοντρολ Λιστσ (ΑΧΛσ) λικε Αmαζον Σ3 βυχκετσ, ΣΘΣ θυευεσ, 

ανδ ΣΝΣ τοπιχσ. 
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Ιτ ισ εασψ το οβταιν ηαρδωαρε τοκενσ φροm α παρτιχιπατινγ τηιρδ−παρτψ προϖιδερ ορ ϖιρτυαλ ΜΦΑ αππλιχατιονσ φροm αν 

ΑππΣτορε ανδ το σετ ιτ υπ φορ υσε ϖια τηε ΑWΣ ωεβσιτε. Μορε ινφορmατιον αβουτ ΑWΣ ΜΦΑ ισ αϖαιλαβλε ον τηε ΑWΣ 

ωεβσιτε: ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/mφα/ 

Αχχεσσ Κεψσ  

ΑWΣ ρεθυιρεσ τηατ αλλ ΑΠΙ ρεθυεστσ βε σιγνεδねτηατ ισ, τηεψ mυστ ινχλυδε α διγιταλ σιγνατυρε τηατ ΑWΣ χαν υσε το ϖεριφψ 

τηε ιδεντιτψ οφ τηε ρεθυεστορ. Ψου χαλχυλατε τηε διγιταλ σιγνατυρε υσινγ α χρψπτογραπηιχ ηαση φυνχτιον. Τηε ινπυτ το τηε 

ηαση φυνχτιον ιν τηισ χασε ινχλυδεσ τηε τεξτ οφ ψουρ ρεθυεστ ανδ ψουρ σεχρετ αχχεσσ κεψ. Ιφ ψου υσε ανψ οφ τηε ΑWΣ ΣDΚσ το 

γενερατε ρεθυεστσ, τηε διγιταλ σιγνατυρε χαλχυλατιον ισ δονε φορ ψου; οτηερωισε, ψου χαν ηαϖε ψουρ αππλιχατιον χαλχυλατε ιτ 

ανδ ινχλυδε ιτ ιν ψουρ ΡΕΣΤ ορ Θυερψ ρεθυεστσ βψ φολλοωινγ τηε διρεχτιονσ ιν ουρ δοχυmεντατιον. 

Νοτ ονλψ δοεσ τηε σιγνινγ προχεσσ ηελπ προτεχτ mεσσαγε ιντεγριτψ βψ πρεϖεντινγ ταmπερινγ ωιτη τηε ρεθυεστ ωηιλε ιτ ισ ιν 

τρανσιτ, ιτ αλσο ηελπσ προτεχτ αγαινστ ποτεντιαλ ρεπλαψ ατταχκσ. Α ρεθυεστ mυστ ρεαχη ΑWΣ ωιτηιν 15 mινυτεσ οφ τηε τιmε 

σταmπ ιν τηε ρεθυεστ. Οτηερωισε, ΑWΣ δενιεσ τηε ρεθυεστ.  

Τηε mοστ ρεχεντ ϖερσιον οφ τηε διγιταλ σιγνατυρε χαλχυλατιον προχεσσ ισ Σιγνατυρε ςερσιον 4, ωηιχη χαλχυλατεσ τηε σιγνατυρε 

υσινγ τηε ΗΜΑΧ−ΣΗΑ256 προτοχολ. ςερσιον 4 προϖιδεσ αν αδδιτιοναλ mεασυρε οφ προτεχτιον οϖερ πρεϖιουσ ϖερσιονσ βψ 

ρεθυιρινγ τηατ ψου σιγν τηε mεσσαγε υσινγ α κεψ τηατ ισ δεριϖεδ φροm ψουρ σεχρετ αχχεσσ κεψ ρατηερ τηαν υσινγ τηε σεχρετ 

αχχεσσ κεψ ιτσελφ. Ιν αδδιτιον, ψου δεριϖε τηε σιγνινγ κεψ βασεδ ον χρεδεντιαλ σχοπε, ωηιχη φαχιλιτατεσ χρψπτογραπηιχ 

ισολατιον οφ τηε σιγνινγ κεψ. 

Βεχαυσε αχχεσσ κεψσ χαν βε mισυσεδ ιφ τηεψ φαλλ ιντο τηε ωρονγ ηανδσ, ωε ενχουραγε ψου το σαϖε τηεm ιν α σαφε πλαχε ανδ 

νοτ εmβεδ τηεm ιν ψουρ χοδε. Φορ χυστοmερσ ωιτη λαργε φλεετσ οφ ελαστιχαλλψ σχαλινγ ΕΧ2 ινστανχεσ, τηε υσε οφ ΙΑΜ ρολεσ 

χαν βε α mορε σεχυρε ανδ χονϖενιεντ ωαψ το mαναγε τηε διστριβυτιον οφ αχχεσσ κεψσ. ΙΑΜ ρολεσ προϖιδε τεmποραρψ 

χρεδεντιαλσ, ωηιχη νοτ ονλψ γετ αυτοmατιχαλλψ λοαδεδ το τηε ταργετ ινστανχε, βυτ αρε αλσο αυτοmατιχαλλψ ροτατεδ mυλτιπλε 

τιmεσ α δαψ. 

Κεψ Παιρσ  

Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ χρεατεδ φροm α πυβλιχ ΑΜΙ υσε α πυβλιχ/πριϖατε κεψ παιρ ρατηερ τηαν α πασσωορδ φορ σιγνινγ ιν ϖια 

Σεχυρε Σηελλ (ΣΣΗ).Τηε πυβλιχ κεψ ισ εmβεδδεδ ιν ψουρ ινστανχε, ανδ ψου υσε τηε πριϖατε κεψ το σιγν ιν σεχυρελψ ωιτηουτ α 

πασσωορδ. Αφτερ ψου χρεατε ψουρ οων ΑΜΙσ, ψου χαν χηοοσε οτηερ mεχηανισmσ το σεχυρελψ λογ ιν το ψουρ νεω ινστανχεσ. 

Ψου χαν ηαϖε α κεψ παιρ γενερατεδ αυτοmατιχαλλψ φορ ψου ωηεν ψου λαυνχη τηε ινστανχε ορ ψου χαν υπλοαδ ψουρ οων. 

Σαϖε τηε πριϖατε κεψ ιν α σαφε πλαχε ον ψουρ σψστεm, ανδ ρεχορδ τηε λοχατιον ωηερε ψου σαϖεδ ιτ.  

Φορ Αmαζον ΧλουδΦροντ, ψου υσε κεψ παιρσ το χρεατε σιγνεδ ΥΡΛσ φορ πριϖατε χοντεντ, συχη ασ ωηεν ψου ωαντ το 

διστριβυτε ρεστριχτεδ χοντεντ τηατ σοmεονε παιδ φορ. Ψου χρεατε Αmαζον ΧλουδΦροντ κεψ παιρσ βψ υσινγ τηε Σεχυριτψ 

Χρεδεντιαλσ παγε. ΧλουδΦροντ κεψ παιρσ χαν βε χρεατεδ ονλψ βψ τηε ροοτ αχχουντ ανδ χαννοτ βε χρεατεδ βψ ΙΑΜ υσερσ.   

Ξ.509 Χερτιφιχατεσ 

Ξ.509 χερτιφιχατεσ αρε υσεδ το σιγν ΣΟΑΠ−βασεδ ρεθυεστσ. Ξ.509 χερτιφιχατεσ χονταιν α πυβλιχ κεψ ανδ αδδιτιοναλ mεταδατα 

(λικε αν εξπιρατιον δατε τηατ ΑWΣ ϖεριφιεσ ωηεν ψου υπλοαδ τηε χερτιφιχατε), ανδ ισ ασσοχιατεδ ωιτη α πριϖατε κεψ. Wηεν 

ψου χρεατε α ρεθυεστ, ψου χρεατε α διγιταλ σιγνατυρε ωιτη ψουρ πριϖατε κεψ ανδ τηεν ινχλυδε τηατ σιγνατυρε ιν τηε ρεθυεστ, 

αλονγ ωιτη ψουρ χερτιφιχατε. ΑWΣ ϖεριφιεσ τηατ ψου∋ρε τηε σενδερ βψ δεχρψπτινγ τηε σιγνατυρε ωιτη τηε πυβλιχ κεψ τηατ ισ ιν 

ψουρ χερτιφιχατε. ΑWΣ αλσο ϖεριφιεσ τηατ τηε χερτιφιχατε ψου σεντ mατχηεσ τηε χερτιφιχατε τηατ ψου υπλοαδεδ το ΑWΣ.  
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Φορ ψουρ ΑWΣ Αχχουντ, ψου χαν ηαϖε ΑWΣ χρεατε αν Ξ.509 χερτιφιχατε ανδ πριϖατε κεψ τηατ ψου χαν δοωνλοαδ, ορ ψου χαν 

υπλοαδ ψουρ οων χερτιφιχατε βψ υσινγ τηε Σεχυριτψ Χρεδεντιαλσ παγε. Φορ ΙΑΜ υσερσ, ψου mυστ χρεατε τηε Ξ.509 χερτιφιχατε 

(σιγνινγ χερτιφιχατε) βψ υσινγ τηιρδ−παρτψ σοφτωαρε. Ιν χοντραστ ωιτη ροοτ αχχουντ χρεδεντιαλσ, ΑWΣ χαννοτ χρεατε αν Ξ.509 

χερτιφιχατε φορ ΙΑΜ υσερσ. Αφτερ ψου χρεατε τηε χερτιφιχατε, ψου ατταχη ιτ το αν ΙΑΜ υσερ βψ υσινγ ΙΑΜ. 

Ιν αδδιτιον το ΣΟΑΠ ρεθυεστσ, Ξ.509 χερτιφιχατεσ αρε υσεδ ασ ΣΣΛ/ΤΛΣ σερϖερ χερτιφιχατεσ φορ χυστοmερσ ωηο ωαντ το υσε 

ΗΤΤΠΣ το ενχρψπτ τηειρ τρανσmισσιονσ. Το υσε τηεm φορ ΗΤΤΠΣ, ψου χαν υσε αν οπεν−σουρχε τοολ λικε ΟπενΣΣΛ το χρεατε α 

┌ﾐｷケ┌W ヮヴｷ┗;デW ﾆW┞く Yﾗ┌げﾉﾉ ﾐWWS デｴW ヮヴｷ┗;デW ﾆW┞ デﾗ IヴW;デW デｴW CWヴデιφιχατε Σιγνινγ Ρεθυεστ (ΧΣΡ) τηατ ψου συβmιτ το α 

IWヴデｷaｷI;デW ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ふCAぶ デﾗ ﾗHデ;ｷﾐ デｴW ゲWヴ┗Wヴ IWヴデｷaｷI;デWく Yﾗ┌げﾉﾉ デｴWﾐ ┌ゲW デｴW AW“ CLI デﾗ ┌ヮﾉﾗ;S τηε χερτιφιχατε, πριϖατε 

κεψ, ανδ χερτιφιχατε χηαιν το ΙΑΜ.  

Yﾗ┌げﾉﾉ ;ﾉゲﾗ ﾐWWS ;ﾐ XくヵヰΓ IWヴデｷaｷI;デW デﾗ IヴW;τε α χυστοmιζεδ Λινυξ ΑΜΙ φορ ΕΧ2 ινστανχεσ. Τηε χερτιφιχατε ισ ονλψ ρεθυιρεδ 

το χρεατε αν ινστανχε−βαχκεδ ΑΜΙ (ασ οπποσεδ το αν ΕΒΣ−βαχκεδ ΑΜΙ). Ψου χαν ηαϖε ΑWΣ χρεατε αν Ξ.509 χερτιφιχατε ανδ 

πριϖατε κεψ τηατ ψου χαν δοωνλοαδ, ορ ψου χαν υπλοαδ ψουρ οων χερτιφιχατε βψ υσινγ τηε Σεχυριτψ Χρεδεντιαλσ παγε. 

IﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ UゲWヴ AIIﾗ┌ﾐデゲ 

ΑWΣ προϖιδεσ α χεντραλιζεδ mεχηανισm χαλλεδ ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ) φορ χρεατινγ ανδ mαναγινγ 

ινδιϖιδυαλ υσερσ ωιτηιν ψουρ ΑWΣ Αχχουντ. Α υσερ χαν βε ανψ ινδιϖιδυαλ, σψστεm, ορ αππλιχατιον τηατ ιντεραχτσ ωιτη ΑWΣ 

ρεσουρχεσ, ειτηερ προγραmmατιχαλλψ ορ τηρουγη τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε ορ ΑWΣ Χοmmανδ Λινε Ιντερφαχε (ΧΛΙ). 

Εαχη υσερ ηασ α υνιθυε ναmε ωιτηιν τηε ΑWΣ Αχχουντ, ανδ α υνιθυε σετ οφ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ νοτ σηαρεδ ωιτη οτηερ 

υσερσ. ΑWΣ ΙΑΜ ελιmινατεσ τηε νεεδ το σηαρε πασσωορδσ ορ κεψσ, ανδ εναβλεσ ψου το mινιmιζε τηε υσε οφ ψουρ ΑWΣ 

Αχχουντ χρεδεντιαλσ.  

Wιτη ΙΑΜ, ψου δεφινε πολιχιεσ τηατ χοντρολ ωηιχη ΑWΣ σερϖιχεσ ψουρ υσερσ χαν αχχεσσ ανδ ωηατ τηεψ χαν δο ωιτη τηεm. 

Ψου χαν γραντ υσερσ ονλψ τηε mινιmυm περmισσιονσ τηεψ νεεδ το περφορm τηειρ ϕοβσ. Σεε τηε ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ 

Μαναγεmεντ (ΑWΣ ΙΑΜ) σεχτιον βελοω φορ mορε ινφορmατιον. 

SWI┌ヴW HTTPS AIIWゲゲ Pﾗｷﾐデゲ  
Φορ γρεατερ χοmmυνιχατιον σεχυριτψ ωηεν αχχεσσινγ ΑWΣ ρεσουρχεσ, ψου σηουλδ υσε ΗΤΤΠΣ ινστεαδ οφ ΗΤΤΠ φορ δατα 

τρανσmισσιονσ. ΗΤΤΠΣ υσεσ τηε ΣΣΛ/ΤΛΣ προτοχολ, ωηιχη υσεσ πυβλιχ−κεψ χρψπτογραπηψ το πρεϖεντ εαϖεσδροππινγ, 

ταmπερινγ, ανδ φοργερψ. Αλλ ΑWΣ σερϖιχεσ προϖιδε σεχυρε χυστοmερ αχχεσσ ποιντσ (αλσο χαλλεδ ΑΠΙ ενδποιντσ) τηατ αλλοω 

ψου το εσταβλιση σεχυρε ΗΤΤΠΣ χοmmυνιχατιον σεσσιονσ. 

Σεϖεραλ σερϖιχεσ αλσο νοω οφφερ mορε αδϖανχεδ χιπηερ συιτεσ τηατ υσε τηε Ελλιπτιχ Χυρϖε Dιφφιε−Ηελλmαν Επηεmεραλ 

(ΕΧDΗΕ) προτοχολ. ΕΧDΗΕ αλλοωσ ΣΣΛ/ΤΛΣ χλιεντσ το προϖιδε Περφεχτ Φορωαρδ Σεχρεχψ, ωηιχη υσεσ σεσσιον κεψσ τηατ αρε 

επηεmεραλ ανδ νοτ στορεδ ανψωηερε. Τηισ ηελπσ πρεϖεντ τηε δεχοδινγ οφ χαπτυρεδ δατα βψ υναυτηοριζεδ τηιρδ παρτιεσ, 

εϖεν ιφ τηε σεχρετ λονγ−τερm κεψ ιτσελφ ισ χοmπροmισεδ. 

SWI┌ヴｷデ┞ Lﾗｪゲ 

Ασ ιmπορταντ ασ χρεδεντιαλσ ανδ ενχρψπτεδ ενδποιντσ αρε φορ πρεϖεντινγ σεχυριτψ προβλεmσ, λογσ αρε ϕυστ ασ χρυχιαλ φορ 

υνδερστανδινγ εϖεντσ αφτερ α προβλεm ηασ οχχυρρεδ. Ανδ το βε εφφεχτιϖε ασ α σεχυριτψ τοολ, α λογ mυστ ινχλυδε νοτ ϕυστ α 

λιστ οφ ωηατ ηαππενεδ ανδ ωηεν, βυτ αλσο ιδεντιφψ τηε σουρχε.  Το ηελπ ψου ωιτη ψουρ αφτερ−τηε−φαχτ ινϖεστιγατιονσ ανδ 

νεαρ−ρεαλτιmε ιντρυσιον δετεχτιον, ΑWΣ ΧλουδΤραιλ προϖιδεσ α λογ οφ αλλ ρεθυεστσ φορ ΑWΣ ρεσουρχεσ ωιτηιν ψουρ αχχουντ. 

Φορ εαχη εϖεντ, ψου χαν σεε ωηατ σερϖιχε ωασ αχχεσσεδ, ωηατ αχτιον ωασ περφορmεδ, ανδ ωηο mαδε τηε ρεθυεστ. 

ΧλουδΤραιλ χαπτυρεσ ινφορmατιον αβουτ εϖερψ ΑΠΙ χαλλ το εϖερψ ΑWΣ ρεσουρχε ψου υσε, ινχλυδινγ σιγν−ιν εϖεντσ. 
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Ονχε ψου ηαϖε εναβλεδ ΧλουδΤραιλ, εϖεντ λογσ αρε δελιϖερεδ εϖερψ 5 mινυτεσ. Ψου χαν χονφιγυρε ΧλουδΤραιλ σο τηατ ιτ 

αγγρεγατεσ λογ φιλεσ φροm mυλτιπλε ρεγιονσ ιντο α σινγλε Αmαζον Σ3 βυχκετ. Φροm τηερε, ψου χαν τηεν υπλοαδ τηεm το ψουρ 

φαϖοριτε λογ mαναγεmεντ ανδ αναλψσισ σολυτιονσ το περφορm σεχυριτψ αναλψσισ ανδ δετεχτ υσερ βεηαϖιορ παττερνσ. Βψ 

δεφαυλτ, λογ φιλεσ αρε στορεδ σεχυρελψ ιν Αmαζον Σ3, βυτ ψου χαν αλσο αρχηιϖε τηεm το Αmαζον Γλαχιερ το ηελπ mεετ αυδιτ 

ανδ χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ. 

Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ Cﾉﾗ┌STヴ;ｷﾉげゲ ┌ゲWヴ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ﾉﾗｪゲが ┞ﾗ┌ I;ﾐ ┌ゲW デｴW Aﾏ;┣ﾗﾐ Cﾉﾗ┌SW;デIｴ Lﾗｪゲ aWατυρε το χολλεχτ ανδ mονιτορ 

σψστεm, αππλιχατιον, ανδ χυστοm λογ φιλεσ φροm ψουρ ΕΧ2 ινστανχεσ ανδ οτηερ σουρχεσ ιν νεαρ−ρεαλ τιmε. Φορ εξαmπλε, ψου 

χαν mονιτορ ψουρ ωεβ σερϖερ∋σ λογ φιλεσ φορ ινϖαλιδ υσερ mεσσαγεσ το δετεχτ υναυτηοριζεδ λογιν αττεmπτσ το ψουρ γυεστ ΟΣ. 

AWS Tヴ┌ゲデWS AS┗ｷゲﾗヴ SWI┌ヴｷデ┞ CｴWIﾆゲ 

Τηε ΑWΣ Τρυστεδ Αδϖισορ χυστοmερ συππορτ σερϖιχε νοτ ονλψ mονιτορσ φορ χλουδ περφορmανχε ανδ ρεσιλιενχψ, βυτ αλσο 

χλουδ σεχυριτψ. Τρυστεδ Αδϖισορ ινσπεχτσ ψουρ ΑWΣ ενϖιρονmεντ ανδ mακεσ ρεχοmmενδατιονσ ωηεν οππορτυνιτιεσ mαψ 

εξιστ το σαϖε mονεψ, ιmπροϖε σψστεm περφορmανχε, ορ χλοσε σεχυριτψ γαπσ. Ιτ προϖιδεσ αλερτσ ον σεϖεραλ οφ τηε mοστ 

χοmmον σεχυριτψ mισχονφιγυρατιονσ τηατ χαν οχχυρ, ινχλυδινγ λεαϖινγ χερταιν πορτσ οπεν τηατ mακε ψου ϖυλνεραβλε το 

ηαχκινγ ανδ υναυτηοριζεδ αχχεσσ, νεγλεχτινγ το χρεατε ΙΑΜ αχχουντσ φορ ψουρ ιντερναλ υσερσ, αλλοωινγ πυβλιχ αχχεσσ το 

Αmαζον Σ3 βυχκετσ, νοτ τυρνινγ ον υσερ αχτιϖιτψ λογγινγ (ΑWΣ ΧλουδΤραιλ), ορ νοτ υσινγ ΜΦΑ ον ψουρ ροοτ ΑWΣ Αχχουντ. 

Ψου αλσο ηαϖε τηε οπτιον φορ α Σεχυριτψ χονταχτ ατ ψουρ οργανιζατιον το αυτοmατιχαλλψ ρεχειϖε α ωεεκλψ εmαιλ ωιτη αν 

υπδατεδ στατυσ οφ ψουρ Τρυστεδ Αδϖισορ σεχυριτψ χηεχκσ. 

Τηε ΑWΣ Τρυστεδ Αδϖισορ σερϖιχε προϖιδεσ φουρ χηεχκσ ατ νο αδδιτιοναλ χηαργε το αλλ υσερσ, ινχλυδινγ τηρεε ιmπορταντ 

σεχυριτψ χηεχκσ: σπεχιφιχ πορτσ υνρεστριχτεδ, ΙΑΜ υσε, ανδ ΜΦΑ ον ροοτ αχχουντ. Ανδ ωηεν ψου σιγν υπ φορ Βυσινεσσ− ορ 

Εντερπρισε−λεϖελ ΑWΣ Συππορτ, ψου ρεχειϖε φυλλ αχχεσσ το αλλ Τρυστεδ Αδϖισορ χηεχκσ.  

AWS SWヴ┗ｷIWどSヮWIｷaｷI SWI┌ヴｷデ┞ 

Νοτ ονλψ ισ σεχυριτψ βυιλτ ιντο εϖερψ λαψερ οφ τηε ΑWΣ ινφραστρυχτυρε, βυτ αλσο ιντο εαχη οφ τηε σερϖιχεσ αϖαιλαβλε ον τηατ 

ινφραστρυχτυρε. ΑWΣ σερϖιχεσ αρε αρχηιτεχτεδ το ωορκ εφφιχιεντλψ ανδ σεχυρελψ ωιτη αλλ ΑWΣ νετωορκσ ανδ πλατφορmσ. Εαχη 

σερϖιχε προϖιδεσ εξτενσιϖε σεχυριτψ φεατυρεσ το εναβλε ψου το προτεχτ σενσιτιϖε δατα ανδ αππλιχατιονσ.   

Cﾗﾏヮ┌デW SWヴ┗ｷIWゲ 

Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ προϖιδεσ α ϖαριετψ οφ χλουδ−βασεδ χοmπυτινγ σερϖιχεσ τηατ ινχλυδε α ωιδε σελεχτιον οφ χοmπυτε 

ινστανχεσ τηατ χαν σχαλε υπ ανδ δοων αυτοmατιχαλλψ το mεετ τηε νεεδσ οφ ψουρ αππλιχατιον ορ εντερπρισε. 

Αmαζον Ελαστιχ Χοmπυτε Χλουδ (Αmαζον ΕΧ2) Σεχυριτψ 

Αmαζον Ελαστιχ Χοmπυτε Χλουδ (ΕΧ2) ισ α κεψ χοmπονεντ ιν Aﾏ;┣ﾗﾐげゲ Ινφραστρυχτυρε ασ α Σερϖιχε (ΙααΣ), προϖιδινγ 

ρεσιζαβλε χοmπυτινγ χαπαχιτψ υσινγ σερϖερ ινστανχεσ ιν ΑWΣげゲ S;デ; IWﾐデWヴゲ. Αmαζον ΕΧ2 ισ δεσιγνεδ το mακε ωεβ−σχαλε 

χοmπυτινγ εασιερ βψ εναβλινγ ψου το οβταιν ανδ χονφιγυρε χαπαχιτψ ωιτη mινιmαλ φριχτιον. Ψου χρεατε ανδ λαυνχη 

ινστανχεσ, ωηιχη αρε χολλεχτιονσ οφ πλατφορm ηαρδωαρε ανδ σοφτωαρε. 

Μυλτιπλε Λεϖελσ οφ Σεχυριτψ 

Σεχυριτψ ωιτηιν Αmαζον ΕΧ2 ισ προϖιδεδ ον mυλτιπλε λεϖελσ: τηε οπερατινγ σψστεm (ΟΣ) οφ τηε ηοστ πλατφορm, τηε ϖιρτυαλ 

ινστανχε ΟΣ ορ γυεστ ΟΣ, α φιρεωαλλ, ανδ σιγνεδ ΑΠΙ χαλλσ. Εαχη οφ τηεσε ιτεmσ βυιλδσ ον τηε χαπαβιλιτιεσ οφ τηε οτηερσ. Τηε 

γοαλ ισ το πρεϖεντ δατα χονταινεδ ωιτηιν Αmαζον ΕΧ2 φροm βεινγ ιντερχεπτεδ βψ υναυτηοριζεδ σψστεmσ ορ υσερσ ανδ το 
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προϖιδε Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ τηεmσελϖεσ τηατ αρε ασ σεχυρε ασ ποσσιβλε ωιτηουτ σαχριφιχινγ τηε φλεξιβιλιτψ ιν 

χονφιγυρατιον τηατ χυστοmερσ δεmανδ.  

Τηε Ηψπερϖισορ 

Αmαζον ΕΧ2 χυρρεντλψ υτιλιζεσ α ηιγηλψ χυστοmιζεδ ϖερσιον οφ τηε Ξεν ηψπερϖισορ, τακινγ αδϖανταγε οφ παραϖιρτυαλιζατιον 

(ιν τηε χασε οφ Λινυξ γυεστσ). Βεχαυσε παραϖιρτυαλιζεδ γυεστσ ρελψ ον τηε ηψπερϖισορ το προϖιδε συππορτ φορ οπερατιονσ τηατ 

νορmαλλψ ρεθυιρε πριϖιλεγεδ αχχεσσ, τηε γυεστ ΟΣ ηασ νο ελεϖατεδ αχχεσσ το τηε ΧΠΥ. Τηε ΧΠΥ προϖιδεσ φουρ σεπαρατε 

πριϖιλεγε mοδεσ: 0−3, χαλλεδ ρινγσ. Ρινγ 0 ισ τηε mοστ πριϖιλεγεδ ανδ 3 τηε λεαστ. Τηε ηοστ ΟΣ εξεχυτεσ ιν Ρινγ 0. Ηοωεϖερ, 

ρατηερ τηαν εξεχυτινγ ιν Ρινγ 0 ασ mοστ οπερατινγ σψστεmσ δο, τηε γυεστ ΟΣ ρυνσ ιν α λεσσερ−πριϖιλεγεδ Ρινγ 1 ανδ 

αππλιχατιονσ ιν τηε λεαστ πριϖιλεγεδ Ρινγ 3. Τηισ εξπλιχιτ ϖιρτυαλιζατιον οφ τηε πηψσιχαλ ρεσουρχεσ λεαδσ το α χλεαρ σεπαρατιον 

βετωεεν γυεστ ανδ ηψπερϖισορ, ρεσυλτινγ ιν αδδιτιοναλ σεχυριτψ σεπαρατιον βετωεεν τηε τωο.  

Ινστανχε Ισολατιον 

Dιφφερεντ ινστανχεσ ρυννινγ ον τηε σαmε πηψσιχαλ mαχηινε αρε ισολατεδ φροm εαχη οτηερ ϖια τηε Ξεν ηψπερϖισορ. Αmαζον 

ισ αχτιϖε ιν τηε Ξεν χοmmυνιτψ, ωηιχη προϖιδεσ αωαρενεσσ οφ τηε λατεστ δεϖελοπmεντσ. Ιν αδδιτιον, τηε ΑWΣ φιρεωαλλ 

ρεσιδεσ ωιτηιν τηε ηψπερϖισορ λαψερ, βετωεεν τηε πηψσιχαλ νετωορκ ιντερφαχε ανδ τηε ινστανχε∋σ ϖιρτυαλ ιντερφαχε. Αλλ 

παχκετσ mυστ πασσ τηρουγη τηισ λαψερが デｴ┌ゲ ;ﾐ ｷﾐゲデ;ﾐIWげゲ ﾐWｷｪｴHﾗヴゲ ｴ;┗W ﾐﾗ ﾏﾗヴW ;IIWゲゲ デﾗ デｴ;デ ｷﾐゲデ;ﾐIW デｴ;ﾐ ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ 
ηοστ ον τηε Ιντερνετ ανδ χαν βε τρεατεδ ασ ιφ τηεψ αρε ον σεπαρατε πηψσιχαλ ηοστσ. Τηε πηψσιχαλ ΡΑΜ ισ σεπαρατεδ υσινγ 

σιmιλαρ mεχηανισmσ.  

Χυστοmερ ινστανχεσ ηαϖε νο αχχεσσ το ραω δισκ δεϖιχεσ, βυτ ινστεαδ αρε πρεσεντεδ ωιτη ϖιρτυαλιζεδ δισκσ. Τηε ΑWΣ 

προπριεταρψ δισκ ϖιρτυαλιζατιον λαψερ αυτοmατιχαλλψ ρεσετσ εϖερψ βλοχκ οφ στοραγε υσεδ βψ τηε χυστοmερ, σο τηατ ονε 

I┌ゲデﾗﾏWヴげゲ S;デ; ισ νεϖερ υνιντεντιοναλλψ εξποσεδ το ανοτηερ. Ιν αδδιτιον, mεmορψ αλλοχατεδ το γυεστσ ισ σχρυββεδ (σετ το 

ζερο) βψ τηε ηψπερϖισορ ωηεν ιτ ισ υναλλοχατεδ το α γυεστ. Τηε mεmορψ ισ νοτ ρετυρνεδ το τηε ποολ οφ φρεε mεmορψ 

αϖαιλαβλε φορ νεω αλλοχατιονσ υντιλ τηε mεmορψ σχρυββινγ ισ χοmπλετε. 

ΑWΣ ρεχοmmενδσ χυστοmερσ φυρτηερ προτεχτ τηειρ δατα υσινγ αππροπριατε mεανσ. Ονε χοmmον σολυτιον ισ το ρυν αν 

ενχρψπτεδ φιλε σψστεm ον τοπ οφ τηε ϖιρτυαλιζεδ δισκ δεϖιχε. 
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Φιγυρε 3: Αmαζον ΕΧ2 Μυλτιπλε Λαψερσ οφ Σεχυριτψ 

Ηοστ Οπερατινγ Σψστεm: Αδmινιστρατορσ ωιτη α βυσινεσσ νεεδ το αχχεσσ τηε mαναγεmεντ πλανε αρε ρεθυιρεδ το υσε mυλτι−

φαχτορ αυτηεντιχατιον το γαιν αχχεσσ το πυρποσε−βυιλτ αδmινιστρατιον ηοστσ. Τηεσε αδmινιστρατιϖε ηοστσ αρε σψστεmσ τηατ 

αρε σπεχιφιχαλλψ δεσιγνεδ, βυιλτ, χονφιγυρεδ, ανδ ηαρδενεδ το προτεχτ τηε mαναγεmεντ πλανε οφ τηε χλουδ. Αλλ συχη αχχεσσ 

ισ λογγεδ ανδ αυδιτεδ. Wηεν αν εmπλοψεε νο λονγερ ηασ α βυσινεσσ νεεδ το αχχεσσ τηε mαναγεmεντ πλανε, τηε πριϖιλεγεσ 

ανδ αχχεσσ το τηεσε ηοστσ ανδ ρελεϖαντ σψστεmσ χαν βε ρεϖοκεδ. 

Γυεστ Οπερατινγ Σψστεm: ςιρτυαλ ινστανχεσ αρε χοmπλετελψ χοντρολλεδ βψ ψου, τηε χυστοmερ. Ψου ηαϖε φυλλ ροοτ αχχεσσ ορ 

αδmινιστρατιϖε χοντρολ οϖερ αχχουντσ, σερϖιχεσ, ανδ αππλιχατιονσ. ΑWΣ δοεσ νοτ ηαϖε ανψ αχχεσσ ριγητσ το ψουρ ινστανχεσ 

ορ τηε γυεστ ΟΣ. ΑWΣ ρεχοmmενδσ α βασε σετ οφ σεχυριτψ βεστ πραχτιχεσ το ινχλυδε δισαβλινγ πασσωορδ−ονλψ αχχεσσ το 

ψουρ γυεστσ, ανδ υτιλιζινγ σοmε φορm οφ mυλτι−φαχτορ αυτηεντιχατιον το γαιν αχχεσσ το ψουρ ινστανχεσ (ορ ατ α mινιmυm 

χερτιφιχατε−βασεδ ΣΣΗ ςερσιον 2 αχχεσσ). Αδδιτιοναλλψ, ψου σηουλδ εmπλοψ α πριϖιλεγε εσχαλατιον mεχηανισm ωιτη λογγινγ 

ον α περ−υσερ βασισ. Φορ εξαmπλε, ιφ τηε γυεστ ΟΣ ισ Λινυξ, αφτερ ηαρδενινγ ψουρ ινστανχε ψου σηουλδ υτιλιζε χερτιφιχατε−

βασεδ ΣΣΗϖ2 το αχχεσσ τηε ϖιρτυαλ ινστανχε, δισαβλε ρεmοτε ροοτ λογιν, υσε χοmmανδ−ﾉｷﾐW ﾉﾗｪｪｷﾐｪが ;ﾐS ┌ゲW けゲ┌Sﾗげ aﾗヴ 
πριϖιλεγε εσχαλατιον. Ψου σηουλδ γενερατε ψουρ οων κεψ παιρσ ιν ορδερ το γυαραντεε τηατ τηεψ αρε υνιθυε, ανδ νοτ σηαρεδ 

ωιτη οτηερ χυστοmερσ ορ ωιτη ΑWΣ.  

ΑWΣ αλσο συππορτσ τηε υσε οφ τηε Σεχυρε Σηελλ (ΣΣΗ) νετωορκ προτοχολ το εναβλε ψου το λογ ιν σεχυρελψ το ψουρ 

ΥΝΙΞ/Λινυξ ΕΧ2 ινστανχεσ. Αυτηεντιχατιον φορ ΣΣΗ υσεδ ωιτη ΑWΣ ισ ϖια α πυβλιχ/πριϖατε κεψ παιρ το ρεδυχε τηε ρισκ οφ 

υναυτηοριζεδ αχχεσσ το ψουρ ινστανχε. Ψου χαν αλσο χοννεχτ ρεmοτελψ το ψουρ Wινδοωσ ινστανχεσ υσινγ Ρεmοτε Dεσκτοπ 

Προτοχολ (ΡDΠ) βψ υτιλιζινγ αν ΡDΠ χερτιφιχατε γενερατεδ φορ ψουρ ινστανχε.  

Ψου αλσο χοντρολ τηε υπδατινγ ανδ πατχηινγ οφ ψουρ γυεστ ΟΣ, ινχλυδινγ σεχυριτψ υπδατεσ. Αmαζον−προϖιδεδ Wινδοωσ ανδ 

Λινυξ−βασεδ ΑΜΙσ αρε υπδατεδ ρεγυλαρλψ ωιτη τηε λατεστ πατχηεσ, σο ιφ ψου δο νοτ νεεδ το πρεσερϖε δατα ορ χυστοmιζατιονσ 

ον ψουρ ρυννινγ Αmαζον ΑΜΙ ινστανχεσ, ψου χαν σιmπλψ ρελαυνχη νεω ινστανχεσ ωιτη τηε λατεστ υπδατεδ ΑΜΙ. Ιν αδδιτιον, 

υπδατεσ αρε προϖιδεδ φορ τηε Αmαζον Λινυξ ΑΜΙ ϖια τηε Αmαζον Λινυξ ψυm ρεποσιτοριεσ. 
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Φιρεωαλλ: Αmαζον ΕΧ2 προϖιδεσ α χοmπλετε φιρεωαλλ σολυτιον; τηισ mανδατορψ ινβουνδ φιρεωαλλ ισ χονφιγυρεδ ιν α δεφαυλτ 

δενψ−αλλ mοδε ανδ Αmαζον ΕΧ2 χυστοmερσ mυστ εξπλιχιτλψ οπεν τηε πορτσ νεεδεδ το αλλοω ινβουνδ τραφφιχ. Τηε τραφφιχ 

mαψ βε ρεστριχτεδ βψ προτοχολ, βψ σερϖιχε πορτ, ασ ωελλ ασ βψ σουρχε ΙΠ αδδρεσσ (ινδιϖιδυαλ ΙΠ ορ Χλασσλεσσ Ιντερ−Dοmαιν 

Ρουτινγ (ΧΙDΡ) βλοχκ). 

Τηε φιρεωαλλ χαν βε χονφιγυρεδ ιν γρουπσ περmιττινγ διφφερεντ χλασσεσ οφ ινστανχεσ το ηαϖε διφφερεντ ρυλεσ. Χονσιδερ, φορ 

εξαmπλε, τηε χασε οφ α τραδιτιοναλ τηρεε−τιερεδ ωεβ αππλιχατιον. Τηε γρουπ φορ τηε ωεβ σερϖερσ ωουλδ ηαϖε πορτ 80 

(ΗΤΤΠ) ανδ/ορ πορτ 443 (ΗΤΤΠΣ) οπεν το τηε Ιντερνετ. Τηε γρουπ φορ τηε αππλιχατιον σερϖερσ ωουλδ ηαϖε πορτ 8000 

(αππλιχατιον σπεχιφιχ) αχχεσσιβλε ονλψ το τηε ωεβ σερϖερ γρουπ. Τηε γρουπ φορ τηε δαταβασε σερϖερσ ωουλδ ηαϖε πορτ 3306 

(ΜψΣΘΛ) οπεν ονλψ το τηε αππλιχατιον σερϖερ γρουπ. Αλλ τηρεε γρουπσ ωουλδ περmιτ αδmινιστρατιϖε αχχεσσ ον πορτ 22 

(““Hぶが H┌デ ﾗﾐﾉ┞ aヴﾗﾏ デｴW I┌ゲデﾗﾏWヴげゲ Iﾗヴヮﾗヴ;デW ﾐWデ┘ﾗヴﾆく Ηιγηλψ σεχυρε αππλιχατιονσ χαν βε δεπλοψεδ υσινγ τηισ εξπρεσσιϖε 

mεχηανισm. Σεε διαγραm βελοω:  

 
Φιγυρε 4: Αmαζον ΕΧ2 Σεχυριτψ Γρουπ Φιρεωαλλ 

 

TｴW aｷヴW┘;ﾉﾉ ｷゲﾐげデ IﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW γυεστ ΟΣ; ρατηερ ιτ ρεθυιρεσ ψουρ Ξ.509 χερτιφιχατε ανδ κεψ το αυτηοριζε χηανγεσ, 

τηυσ αδδινγ αν εξτρα λαψερ οφ σεχυριτψ. ΑWΣ συππορτσ τηε αβιλιτψ το γραντ γρανυλαρ αχχεσσ το διφφερεντ αδmινιστρατιϖε 

φυνχτιονσ ον τηε ινστανχεσ ανδ τηε φιρεωαλλ, τηερεφορε εναβλινγ ψου το ιmπλεmεντ αδδιτιοναλ σεχυριτψ τηρουγη σεπαρατιον 

οφ δυτιεσ. Τηε λεϖελ οφ σεχυριτψ αφφορδεδ βψ τηε φιρεωαλλ ισ α φυνχτιον οφ ωηιχη πορτσ ψου οπεν, ανδ φορ ωηατ δυρατιον ανδ 

πυρποσε. Τηε δεφαυλτ στατε ισ το δενψ αλλ ινχοmινγ τραφφιχ, ανδ ψου σηουλδ πλαν χαρεφυλλψ ωηατ ψου ωιλλ οπεν ωηεν βυιλδινγ 

ανδ σεχυρινγ ψουρ αππλιχατιονσ. Wελλ−ινφορmεδ τραφφιχ mαναγεmεντ ανδ σεχυριτψ δεσιγν αρε στιλλ ρεθυιρεδ ον α περ−

ινστανχε βασισ. ΑWΣ φυρτηερ ενχουραγεσ ψου το αππλψ αδδιτιοναλ περ−ινστανχε φιλτερσ ωιτη ηοστ−βασεδ φιρεωαλλσ συχη ασ 

ΙΠταβλεσ ορ τηε Wινδοωσ Φιρεωαλλ ανδ ςΠΝσ. Τηισ χαν ρεστριχτ βοτη ινβουνδ ανδ ουτβουνδ τραφφιχ.  

ΑΠΙ Αχχεσσ: ΑΠΙ χαλλσ το λαυνχη ανδ τερmινατε ινστανχεσ, χηανγε φιρεωαλλ παραmετερσ, ανδ περφορm οτηερ φυνχτιονσ αρε αλλ 

σιγνεδ βψ ψουρ Αmαζον Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ, ωηιχη χουλδ βε ειτηερ τηε ΑWΣ Αχχουντσ Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ ορ τηε Σεχρετ 

Αχχεσσ κεψ οφ α υσερ χρεατεδ ωιτη ΑWΣ ΙΑΜ. Wιτηουτ αχχεσσ το ψουρ Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ, Αmαζον ΕΧ2 ΑΠΙ χαλλσ χαννοτ βε 
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mαδε ον ψουρ βεηαλφ. Ιν αδδιτιον, ΑΠΙ χαλλσ χαν βε ενχρψπτεδ ωιτη ΣΣΛ το mαινταιν χονφιδεντιαλιτψ. Αmαζον ρεχοmmενδσ 

αλωαψσ υσινγ ΣΣΛ−προτεχτεδ ΑΠΙ ενδποιντσ. 

Περmισσιονσ: ΑWΣ ΙΑΜ αλσο εναβλεσ ψου το φυρτηερ χοντρολ ωηατ ΑΠΙσ α υσερ ηασ περmισσιονσ το χαλλ.  

Ελαστιχ Βλοχκ Στοραγε (Αmαζον ΕΒΣ) Σεχυριτψ 

Αmαζον Ελαστιχ Βλοχκ Στοραγε (ΕΒΣ) αλλοωσ ψου το χρεατε στοραγε ϖολυmεσ φροm 1 ΓΒ το 16 ΤΒ τηατ χαν βε mουντεδ ασ 

δεϖιχεσ βψ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ. Στοραγε ϖολυmεσ βεηαϖε λικε ραω, υνφορmαττεδ βλοχκ δεϖιχεσ, ωιτη υσερ συππλιεδ 

δεϖιχε ναmεσ ανδ α βλοχκ δεϖιχε ιντερφαχε. Ψου χαν χρεατε α φιλε σψστεm ον τοπ οφ Αmαζον ΕΒΣ ϖολυmεσ, ορ υσε τηεm ιν 

ανψ οτηερ ωαψ ψου ωουλδ υσε α βλοχκ δεϖιχε (λικε α ηαρδ δριϖε). Αmαζον ΕΒΣ ϖολυmε αχχεσσ ισ ρεστριχτεδ το τηε ΑWΣ 

Αχχουντ τηατ χρεατεδ τηε ϖολυmε, ανδ το τηε υσερσ υνδερ τηε ΑWΣ Αχχουντ χρεατεδ ωιτη ΑWΣ ΙΑΜ ιφ τηε υσερ ηασ βεεν 

γραντεδ αχχεσσ το τηε ΕΒΣ οπερατιονσ, τηυσ δενψινγ αλλ οτηερ ΑWΣ Αχχουντσ ανδ υσερσ τηε περmισσιον το ϖιεω ορ αχχεσσ 

τηε ϖολυmε.  

Dατα στορεδ ιν Αmαζον ΕΒΣ ϖολυmεσ ισ ρεδυνδαντλψ στορεδ ιν mυλτιπλε πηψσιχαλ λοχατιονσ ασ παρτ οφ νορmαλ οπερατιον οφ 

τηοσε σερϖιχεσ ανδ ατ νο αδδιτιοναλ χηαργε. Ηοωεϖερ, Αmαζον ΕΒΣ ρεπλιχατιον ισ στορεδ ωιτηιν τηε σαmε αϖαιλαβιλιτψ ζονε, 

νοτ αχροσσ mυλτιπλε ζονεσ; τηερεφορε, ιτ ισ ηιγηλψ ρεχοmmενδεδ τηατ ψου χονδυχτ ρεγυλαρ σναπσηοτσ το Αmαζον Σ3 φορ 

λονγ−τερm δατα δυραβιλιτψ. Φορ χυστοmερσ ωηο ηαϖε αρχηιτεχτεδ χοmπλεξ τρανσαχτιοναλ δαταβασεσ υσινγ ΕΒΣ, ιτ ισ 

ρεχοmmενδεδ τηατ βαχκυπσ το Αmαζον Σ3 βε περφορmεδ τηρουγη τηε δαταβασε mαναγεmεντ σψστεm σο τηατ διστριβυτεδ 

τρανσαχτιονσ ανδ λογσ χαν βε χηεχκποιντεδ. ΑWΣ δοεσ νοτ περφορm βαχκυπσ οφ δατα τηατ αρε mαινταινεδ ον ϖιρτυαλ δισκσ 

ατταχηεδ το ρυννινγ ινστανχεσ ον Αmαζον ΕΧ2.  

Ψου χαν mακε Αmαζον ΕΒΣ ϖολυmε σναπσηοτσ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε το οτηερ ΑWΣ Αχχουντσ το υσε ασ τηε βασισ φορ χρεατινγ 

ψουρ οων ϖολυmεσ. Σηαρινγ Αmαζον ΕΒΣ ϖολυmε σναπσηοτσ δοεσ νοτ προϖιδε οτηερ ΑWΣ Αχχουντσ ωιτη τηε περmισσιον το 

αλτερ ορ δελετε τηε οριγιναλ σναπσηοτ, ασ τηατ ριγητ ισ εξπλιχιτλψ ρεσερϖεδ φορ τηε ΑWΣ Αχχουντ τηατ χρεατεδ τηε ϖολυmε. Αν 

ΕΒΣ σναπσηοτ ισ α βλοχκ−λεϖελ ϖιεω οφ αν εντιρε ΕΒΣ ϖολυmε. Νοτε τηατ δατα τηατ ισ νοτ ϖισιβλε τηρουγη τηε φιλε σψστεm ον 

τηε ϖολυmε, συχη ασ φιλεσ τηατ ηαϖε βεεν δελετεδ, mαψ βε πρεσεντ ιν τηε ΕΒΣ σναπσηοτ. Ιφ ψου ωαντ το χρεατε σηαρεδ 

σναπσηοτσ, ψου σηουλδ δο σο χαρεφυλλψ. Ιφ α ϖολυmε ηασ ηελδ σενσιτιϖε δατα ορ ηασ ηαδ φιλεσ δελετεδ φροm ιτ, α νεω ΕΒΣ 

ϖολυmε σηουλδ βε χρεατεδ. Τηε δατα το βε χονταινεδ ιν τηε σηαρεδ σναπσηοτ σηουλδ βε χοπιεδ το τηε νεω ϖολυmε, ανδ 

τηε σναπσηοτ χρεατεδ φροm τηε νεω ϖολυmε. 

Αmαζον ΕΒΣ ϖολυmεσ αρε πρεσεντεδ το ψου ασ ραω υνφορmαττεδ βλοχκ δεϖιχεσ τηατ ηαϖε βεεν ωιπεδ πριορ το βεινγ mαδε 

αϖαιλαβλε φορ υσε. Wιπινγ οχχυρσ ιmmεδιατελψ βεφορε ρευσε σο τηατ ψου χαν βε ασσυρεδ τηατ τηε ωιπε προχεσσ χοmπλετεδ. 

Ιφ ψου ηαϖε προχεδυρεσ ρεθυιρινγ τηατ αλλ δατα βε ωιπεδ ϖια α σπεχιφιχ mετηοδ, συχη ασ τηοσε δεταιλεδ ιν DοD 5220.22−Μ 

ふさN;デｷﾗﾐ;ﾉ IﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉ “WI┌ヴｷデ┞ Pヴﾗｪヴ;ﾏ OヮWヴ;デｷﾐｪ M;ﾐ┌;ﾉ さぶ ﾗヴ NI“T Βヰヰ−ΒΒ ふさG┌ｷSWﾉｷﾐWゲ aﾗヴ MWSｷ; “;ﾐｷデｷ┣;デｷﾗﾐざぶが ψου 

ηαϖε τηε αβιλιτψ το δο σο ον Αmαζον ΕΒΣ. Ψου σηουλδ χονδυχτ α σπεχιαλιζεδ ωιπε προχεδυρε πριορ το δελετινγ τηε ϖολυmε 

φορ χοmπλιανχε ωιτη ψουρ εσταβλισηεδ ρεθυιρεmεντσ.  

Ενχρψπτιον οφ σενσιτιϖε δατα ισ γενεραλλψ α γοοδ σεχυριτψ πραχτιχε, ανδ ΑWΣ προϖιδεσ τηε αβιλιτψ το ενχρψπτ ΕΒΣ ϖολυmεσ 

ανδ τηειρ σναπσηοτσ ωιτη ΑΕΣ−256. Τηε ενχρψπτιον οχχυρσ ον τηε σερϖερσ τηατ ηοστ τηε ΕΧ2 ινστανχεσ, προϖιδινγ 

ενχρψπτιον οφ δατα ασ ιτ mοϖεσ βετωεεν ΕΧ2 ινστανχεσ ανδ ΕΒΣ στοραγε. Ιν ορδερ το βε αβλε το δο τηισ εφφιχιεντλψ ανδ ωιτη 

λοω λατενχψ, τηε ΕΒΣ ενχρψπτιον φεατυρε ισ ονλψ αϖαιλαβλε ον ΕΧ2∋σ mορε ποωερφυλ ινστανχε τψπεσ (ε.γ., Μ3, Χ3, Ρ3, Γ2).  

Αυτο Σχαλινγ Σεχυριτψ 

Αυτο Σχαλινγ αλλοωσ ψου το αυτοmατιχαλλψ σχαλε ψουρ Αmαζον ΕΧ2 χαπαχιτψ υπ ορ δοων αχχορδινγ το χονδιτιονσ ψου δεφινε, 

σο τηατ τηε νυmβερ οφ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ ψου αρε υσινγ σχαλεσ υπ σεαmλεσσλψ δυρινγ δεmανδ σπικεσ το mαινταιν 

περφορmανχε, ανδ σχαλεσ δοων αυτοmατιχαλλψ δυρινγ δεmανδ λυλλσ το mινιmιζε χοστσ. 
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Λικε αλλ ΑWΣ σερϖιχεσ, Αυτο Σχαλινγ ρεθυιρεσ τηατ εϖερψ ρεθυεστ mαδε το ιτσ χοντρολ ΑΠΙ βε αυτηεντιχατεδ σο ονλψ 

αυτηεντιχατεδ υσερσ χαν αχχεσσ ανδ mαναγε Αυτο Σχαλινγ. Ρεθυεστσ αρε σιγνεδ ωιτη αν ΗΜΑΧ−ΣΗΑ1 σιγνατυρε χαλχυλατεδ 

aヴﾗﾏ デｴW ヴWケ┌Wゲデ ;ﾐS デｴW ┌ゲWヴげゲ ヮヴｷ┗;デW ﾆW┞く Ηοωεϖερ, γεττινγ χρεδεντιαλσ ουτ το νεω ΕΧ2 ινστανχεσ λαυνχηεδ ωιτη Αυτο−

Σχαλινγ χαν βε χηαλλενγινγ φορ λαργε ορ ελαστιχαλλψ σχαλινγ φλεετσ. Το σιmπλιφψ τηισ προχεσσ, ψου χαν υσε ρολεσ ωιτηιν ΙΑΜ, σο 

τηατ ανψ νεω ινστανχεσ λαυνχηεδ ωιτη α ρολε ωιλλ βε γιϖεν χρεδεντιαλσ αυτοmατιχαλλψ. Wηεν ψου λαυνχη αν ΕΧ2 ινστανχε 

ωιτη αν ΙΑΜ ρολε, τεmποραρψ ΑWΣ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ ωιτη περmισσιονσ σπεχιφιεδ βψ τηε ρολε ωιλλ βε σεχυρελψ προϖισιονεδ 

το τηε ινστανχε ανδ ωιλλ βε mαδε αϖαιλαβλε το ψουρ αππλιχατιον ϖια τηε Αmαζον ΕΧ2 Ινστανχε Μεταδατα Σερϖιχε. Τηε 

Μεταδατα Σερϖιχε ωιλλ mακε νεω τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ αϖαιλαβλε πριορ το τηε εξπιρατιον οφ τηε χυρρεντ αχτιϖε 

χρεδεντιαλσ, σο τηατ ϖαλιδ χρεδεντιαλσ αρε αλωαψσ αϖαιλαβλε ον τηε ινστανχε. Ιν αδδιτιον, τηε τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ 

αρε αυτοmατιχαλλψ ροτατεδ mυλτιπλε τιmεσ περ δαψ, προϖιδινγ ενηανχεδ σεχυριτψ. Ψου χαν φυρτηερ χοντρολ αχχεσσ το Αυτο 

Σχαλινγ βψ χρεατινγ υσερσ υνδερ ψουρ ΑWΣ Αχχουντ υσινγ ΑWΣ ΙΑΜ, ανδ χοντρολλινγ ωηατ Αυτο Σχαλινγ ΑΠΙσ τηεσε υσερσ 

ηαϖε περmισσιον το χαλλ. Μορε ινφορmατιον αβουτ υσινγ ρολεσ ωηεν λαυνχηινγ ινστανχεσ ισ αϖαιλαβλε ιν τηε Αmαζον ΕΧ2 

Υσερ Γυιδε ον τηε ΑWΣ ωεβσιτε: ηττπ://δοχσ.αmαζονωεβσερϖιχεσ.χοm/ΑWΣΕΧ2/λατεστ/ΥσερΓυιδε/ΥσινγΙΑΜ 

NWデ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ SWヴ┗ｷIWゲ 

Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ προϖιδεσ α ρανγε οφ νετωορκινγ σερϖιχεσ τηατ εναβλε ψου το χρεατε α λογιχαλλψ ισολατεδ νετωορκ τηατ 

ψου δεφινε, εσταβλιση α πριϖατε νετωορκ χοννεχτιον το τηε ΑWΣ χλουδ, υσε α ηιγηλψ αϖαιλαβλε ανδ σχαλαβλε DΝΣ σερϖιχε ανδ 

δελιϖερ χοντεντ το ψουρ ενδ υσερσ ωιτη λοω λατενχψ ατ ηιγη δατα τρανσφερ σπεεδσ ωιτη α χοντεντ δελιϖερψ ωεβ σερϖιχε. 

Αmαζον Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ Σεχυριτψ 

Αmαζον Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ ισ υσεδ το mαναγε τραφφιχ ον α φλεετ οφ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ, διστριβυτινγ τραφφιχ το 

ινστανχεσ αχροσσ αλλ αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ ωιτηιν α ρεγιον. Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ ηασ αλλ τηε αδϖανταγεσ οφ αν ον−πρεmισεσ 

λοαδ βαλανχερ, πλυσ σεϖεραλ σεχυριτψ βενεφιτσ: 

 Τακεσ οϖερ τηε ενχρψπτιον ανδ δεχρψπτιον ωορκ φροm τηε Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ ανδ mαναγεσ ιτ χεντραλλψ ον τηε 

λοαδ βαλανχερ  

 Οφφερσ χλιεντσ α σινγλε ποιντ οφ χονταχτ, ανδ χαν αλσο σερϖε ασ τηε φιρστ λινε οφ δεφενσε αγαινστ ατταχκσ ον ψουρ 

νετωορκ  

 Wηεν υσεδ ιν αν Αmαζον ςΠΧ, συππορτσ χρεατιον ανδ mαναγεmεντ οφ σεχυριτψ γρουπσ ασσοχιατεδ ωιτη ψουρ 

Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ το προϖιδε αδδιτιοναλ νετωορκινγ ανδ σεχυριτψ οπτιονσ 

 Συππορτσ ενδ−το−ενδ τραφφιχ ενχρψπτιον υσινγ ΤΛΣ (πρεϖιουσλψ ΣΣΛ) ον τηοσε νετωορκσ τηατ υσε σεχυρε ΗΤΤΠ 

(ΗΤΤΠΣ) χοννεχτιονσ. Wηεν ΤΛΣ ισ υσεδ, τηε ΤΛΣ σερϖερ χερτιφιχατε υσεδ το τερmινατε χλιεντ χοννεχτιονσ χαν βε 

mαναγεδ χεντραλλψ ον τηε λοαδ βαλανχερ, ρατηερ τηαν ον εϖερψ ινδιϖιδυαλ ινστανχε. 

 

ΗΤΤΠΣ/ΤΛΣ υσεσ α λονγ−τερm σεχρετ κεψ το γενερατε α σηορτ−τερm σεσσιον κεψ το βε υσεδ βετωεεν τηε σερϖερ ανδ τηε 

βροωσερ το χρεατε τηε χιπηερεδ (ενχρψπτεδ) mεσσαγε. Αmαζον Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ χονφιγυρεσ ψουρ λοαδ βαλανχερ ωιτη 

α πρε−δεφινεδ χιπηερ σετ τηατ ισ υσεδ φορ ΤΛΣ νεγοτιατιον ωηεν α χοννεχτιον ισ εσταβλισηεδ βετωεεν α χλιεντ ανδ ψουρ λοαδ 

βαλανχερ. Τηε πρε−δεφινεδ χιπηερ σετ προϖιδεσ χοmπατιβιλιτψ ωιτη α βροαδ ρανγε οφ χλιεντσ ανδ υσεσ στρονγ χρψπτογραπηιχ 

αλγοριτηmσ. Ηοωεϖερ, σοmε χυστοmερσ mαψ ηαϖε ρεθυιρεmεντσ φορ αλλοωινγ ονλψ σπεχιφιχ χιπηερσ ανδ προτοχολσ (συχη ασ 

ΠΧΙ, ΣΟΞ, ετχ.) φροm χλιεντσ το ενσυρε τηατ στανδαρδσ αρε mετ. Ιν τηεσε χασεσ, Αmαζον Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ προϖιδεσ 

οπτιονσ φορ σελεχτινγ διφφερεντ χονφιγυρατιονσ φορ ΤΛΣ προτοχολσ ανδ χιπηερσ. Ψου χαν χηοοσε το εναβλε ορ δισαβλε τηε 

χιπηερσ δεπενδινγ ον ψουρ σπεχιφιχ ρεθυιρεmεντσ.  

Appendix 5

http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/UsingIAM.html#UsingIAMrolesWithAmazonEC2Instances


Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ に Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015 

 

Παγε 26 οφ 75   

 

Το ηελπ ενσυρε τηε υσε οφ νεωερ ανδ στρονγερ χιπηερ συιτεσ ωηεν εσταβλισηινγ α σεχυρε χοννεχτιον, ψου χαν χονφιγυρε 

τηε λοαδ βαλανχερ το ηαϖε τηε φιναλ σαψ ιν τηε χιπηερ συιτε σελεχτιον δυρινγ τηε χλιεντ−σερϖερ νεγοτιατιον. Wηεν τηε Σερϖερ 

Ορδερ Πρεφερενχε οπτιον ισ σελεχτεδ, τηε λοαδ βαλανχερ ωιλλ σελεχτ α χιπηερ συιτε H;ゲWS ﾗﾐ デｴW ゲWヴ┗Wヴげゲ ヮヴｷﾗヴｷデｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa 
IｷヮｴWヴ ゲ┌ｷデWゲ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ デｴW IﾉｷWﾐデげゲく Tｴｷゲ ｪｷ┗Wゲ ┞ﾗ┌ ﾏﾗヴW Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗ┗Wヴ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ゲWI┌ヴｷデ┞ デｴ;デ IﾉｷWﾐデゲ ┌ゲW デﾗ IﾗﾐﾐWIデ デﾗ 

ψουρ λοαδ βαλανχερ. 

Φορ εϖεν γρεατερ χοmmυνιχατιον πριϖαχψ, Αmαζον Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχερ αλλοωσ τηε υσε οφ Περφεχτ Φορωαρδ Σεχρεχψ, ωηιχη 

υσεσ σεσσιον κεψσ τηατ αρε επηεmεραλ ανδ νοτ στορεδ ανψωηερε. Τηισ πρεϖεντσ τηε δεχοδινγ οφ χαπτυρεδ δατα, εϖεν ιφ τηε 

σεχρετ λονγ−τερm κεψ ιτσελφ ισ χοmπροmισεδ. 

Αmαζον Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ αλλοωσ ψου το ιδεντιφψ τηε οριγινατινγ ΙΠ αδδρεσσ οφ α χλιεντ χοννεχτινγ το ψουρ σερϖερσ, 

┘ｴWデｴWヴ ┞ﾗ┌げヴW ┌ゲｷﾐｪ HTTP“ ﾗヴ TCP ﾉﾗ;S H;ﾉ;ﾐIｷﾐｪく T┞ヮｷI;ﾉﾉ┞が Iλιεντ χοννεχτιον ινφορmατιον, συχη ασ ΙΠ αδδρεσσ ανδ πορτ, 

ισ λοστ ωηεν ρεθυεστσ αρε προξιεδ τηρουγη α λοαδ βαλανχερ. Τηισ ισ βεχαυσε τηε λοαδ βαλανχερ σενδσ ρεθυεστσ το τηε σερϖερ 

ον βεηαλφ οφ τηε χλιεντ, mακινγ ψουρ λοαδ βαλανχερ αππεαρ ασ τηουγη ιτ ισ τηε ρεθυεστινγ χλιεντ. Ηαϖινγ τηε οριγινατινγ 

χλιεντ ΙΠ αδδρεσσ ισ υσεφυλ ιφ ψου νεεδ mορε ινφορmατιον αβουτ ϖισιτορσ το ψουρ αππλιχατιονσ ιν ορδερ το γατηερ χοννεχτιον 

στατιστιχσ, αναλψζε τραφφιχ λογσ, ορ mαναγε ωηιτελιστσ οφ ΙΠ αδδρεσσεσ. 

Αmαζον Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ αχχεσσ λογσ χονταιν ινφορmατιον αβουτ εαχη ΗΤΤΠ ανδ ΤΧΠ ρεθυεστ προχεσσεδ βψ ψουρ λοαδ 

βαλανχερ. Τηισ ινχλυδεσ τηε ΙΠ αδδρεσσ ανδ πορτ οφ τηε ρεθυεστινγ χλιεντ, τηε βαχκενδ ΙΠ αδδρεσσ οφ τηε ινστανχε τηατ 

προχεσσεδ τηε ρεθυεστ, τηε σιζε οφ τηε ρεθυεστ ανδ ρεσπονσε, ανδ τηε αχτυαλ ρεθυεστ λινε φροm τηε χλιεντ (φορ εξαmπλε, 

ΓΕΤ ηττπ://ωωω.εξαmπλε.χοm: 80/ΗΤΤΠ/1.1). Αλλ ρεθυεστσ σεντ το τηε λοαδ βαλανχερ αρε λογγεδ, ινχλυδινγ ρεθυεστσ τηατ 

νεϖερ mαδε ιτ το βαχκ−ενδ ινστανχεσ. 

Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (Αmαζον ςΠΧ) Σεχυριτψ 

Νορmαλλψ, εαχη Αmαζον ΕΧ2 ινστανχε ψου λαυνχη ισ ρανδοmλψ ασσιγνεδ α πυβλιχ ΙΠ αδδρεσσ ιν τηε Αmαζον ΕΧ2 αδδρεσσ 

σπαχε. Αmαζον ςΠΧ εναβλεσ ψου το χρεατε αν ισολατεδ πορτιον οφ τηε ΑWΣ χλουδ ανδ λαυνχη Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ τηατ 

ηαϖε πριϖατε (ΡΦΧ 1918) αδδρεσσεσ ιν τηε ρανγε οφ ψουρ χηοιχε (ε.γ., 10.0.0.0/16). Ψου χαν δεφινε συβνετσ ωιτηιν ψουρ 

ςΠΧ, γρουπινγ σιmιλαρ κινδσ οφ ινστανχεσ βασεδ ον ΙΠ αδδρεσσ ρανγε, ανδ τηεν σετ υπ ρουτινγ ανδ σεχυριτψ το χοντρολ τηε 

φλοω οφ τραφφιχ ιν ανδ ουτ οφ τηε ινστανχεσ ανδ συβνετσ. 

ΑWΣ οφφερσ α ϖαριετψ οφ ςΠΧ αρχηιτεχτυρε τεmπλατεσ ωιτη χονφιγυρατιονσ τηατ προϖιδε ϖαρψινγ λεϖελσ οφ πυβλιχ αχχεσσ: 

 ςΠΧ ωιτη α σινγλε πυβλιχ συβνετ ονλψ. Ψουρ ινστανχεσ ρυν ιν α πριϖατε, ισολατεδ σεχτιον οφ τηε ΑWΣ χλουδ ωιτη 

διρεχτ αχχεσσ το τηε Ιντερνετ. Νετωορκ ΑΧΛσ ανδ σεχυριτψ γρουπσ χαν βε υσεδ το προϖιδε στριχτ χοντρολ οϖερ 

ινβουνδ ανδ ουτβουνδ νετωορκ τραφφιχ το ψουρ ινστανχεσ. 

 ςΠΧ ωιτη πυβλιχ ανδ πριϖατε συβνετσ. Ιν αδδιτιον το χονταινινγ α πυβλιχ συβνετ, τηισ χονφιγυρατιον αδδσ α πριϖατε 

συβνετ ωηοσε ινστανχεσ αρε νοτ αδδρεσσαβλε φροm τηε Ιντερνετ. Ινστανχεσ ιν τηε πριϖατε συβνετ χαν εσταβλιση 

ουτβουνδ χοννεχτιονσ το τηε Ιντερνετ ϖια τηε πυβλιχ συβνετ υσινγ Νετωορκ Αδδρεσσ Τρανσλατιον (ΝΑΤ). 

 ςΠΧ ωιτη πυβλιχ ανδ πριϖατε συβνετσ ανδ ηαρδωαρε ςΠΝ αχχεσσ. Τηισ χονφιγυρατιον αδδσ αν ΙΠσεχ ςΠΝ 

χοννεχτιον βετωεεν ψουρ Αmαζον ςΠΧ ανδ ψουρ δατα χεντερ, εφφεχτιϖελψ εξτενδινγ ψουρ δατα χεντερ το τηε χλουδ 

ωηιλε αλσο προϖιδινγ διρεχτ αχχεσσ το τηε Ιντερνετ φορ πυβλιχ συβνετ ινστανχεσ ιν ψουρ Αmαζον ςΠΧ. Ιν τηισ 

χονφιγυρατιον, χυστοmερσ αδδ α ςΠΝ αππλιανχε ον τηειρ χορπορατε δατα χεντερ σιδε. 

 ςΠΧ ωιτη πριϖατε συβνετ ονλψ ανδ ηαρδωαρε ςΠΝ αχχεσσ. Ψουρ ινστανχεσ ρυν ιν α πριϖατε, ισολατεδ σεχτιον οφ τηε 

ΑWΣ χλουδ ωιτη α πριϖατε συβνετ ωηοσε ινστανχεσ αρε νοτ αδδρεσσαβλε φροm τηε Ιντερνετ. Ψου χαν χοννεχτ τηισ 
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πριϖατε συβνετ το ψουρ χορπορατε δατα χεντερ ϖια αν ΙΠσεχ ςΠΝ τυννελ. 

 

Ψου χαν αλσο χοννεχτ τωο ςΠΧσ υσινγ α πριϖατε ΙΠ αδδρεσσ, ωηιχη αλλοωσ ινστανχεσ ιν τηε τωο ςΠΧσ το χοmmυνιχατε ωιτη 

εαχη οτηερ ασ ιφ τηεψ αρε ωιτηιν τηε σαmε νετωορκ. Ψου χαν χρεατε α ςΠΧ πεερινγ χοννεχτιον βετωεεν ψουρ οων ςΠΧσ, ορ 

ωιτη α ςΠΧ ιν ανοτηερ ΑWΣ αχχουντ ωιτηιν α σινγλε ρεγιον. 

Σεχυριτψ φεατυρεσ ωιτηιν Αmαζον ςΠΧ ινχλυδε σεχυριτψ γρουπσ, νετωορκ ΑΧΛσ, ρουτινγ ταβλεσ, ανδ εξτερναλ γατεωαψσ. Εαχη 

οφ τηεσε ιτεmσ ισ χοmπλεmενταρψ το προϖιδινγ α σεχυρε, ισολατεδ νετωορκ τηατ χαν βε εξτενδεδ τηρουγη σελεχτιϖε 

εναβλινγ οφ διρεχτ Ιντερνετ αχχεσσ ορ πριϖατε χοννεχτιϖιτψ το ανοτηερ νετωορκ.  Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ ρυννινγ ωιτηιν αν 

Αmαζον ςΠΧ ινηεριτ αλλ οφ τηε βενεφιτσ δεσχριβεδ βελοω ρελατεδ το τηε γυεστ ΟΣ ανδ προτεχτιον αγαινστ παχκετ σνιφφινγ. 

Νοτε, ηοωεϖερ, τηατ ψου mυστ χρεατε ςΠΧ σεχυριτψ γρουπσ σπεχιφιχαλλψ φορ ψουρ Αmαζον ςΠΧ; ανψ Αmαζον ΕΧ2 σεχυριτψ 

γρουπσ ψου ηαϖε χρεατεδ ωιλλ νοτ ωορκ ινσιδε ψουρ Αmαζον ςΠΧ. Αλσο, Αmαζον ςΠΧ σεχυριτψ γρουπσ ηαϖε αδδιτιοναλ 

χαπαβιλιτιεσ τηατ Αmαζον ΕΧ2 σεχυριτψ γρουπσ δο νοτ ηαϖε, συχη ασ βεινγ αβλε το χηανγε τηε σεχυριτψ γρουπ αφτερ τηε 

ινστανχε ισ λαυνχηεδ ανδ βεινγ αβλε το σπεχιφψ ανψ προτοχολ ωιτη α στανδαρδ προτοχολ νυmβερ (ασ οπποσεδ το ϕυστ ΤΧΠ, 

ΥDΠ, ορ ΙΧΜΠ).  

Εαχη Αmαζον ςΠΧ ισ α διστινχτ, ισολατεδ νετωορκ ωιτηιν τηε χλουδ; νετωορκ τραφφιχ ωιτηιν εαχη Αmαζον ςΠΧ ισ ισολατεδ 

φροm αλλ οτηερ Αmαζον ςΠΧσ. Ατ χρεατιον τιmε, ψου σελεχτ αν ΙΠ αδδρεσσ ρανγε φορ εαχη Αmαζον ςΠΧ. Ψου mαψ χρεατε ανδ 

ατταχη αν Ιντερνετ γατεωαψ, ϖιρτυαλ πριϖατε γατεωαψ, ορ βοτη το εσταβλιση εξτερναλ χοννεχτιϖιτψ, συβϕεχτ το τηε χοντρολσ 

βελοω. 

ΑΠΙ Αχχεσσ: Χαλλσ το χρεατε ανδ δελετε Αmαζον ςΠΧσ, χηανγε ρουτινγ, σεχυριτψ γρουπ, ανδ νετωορκ ΑΧΛ παραmετερσ, ανδ 

περφορm οτηερ φυνχτιονσ αρε αλλ σιγνεδ βψ ψουρ Αmαζον Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ, ωηιχη χουλδ βε ειτηερ τηε ΑWΣ Αχχουντげσ 

Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ ορ τηε Σεχρετ Αχχεσσ κεψ οφ α υσερ χρεατεδ ωιτη ΑWΣ ΙΑΜ. Wιτηουτ αχχεσσ το ψουρ Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ, 

Αmαζον ςΠΧ ΑΠΙ χαλλσ χαννοτ βε mαδε ον ψουρ βεηαλφ. Ιν αδδιτιον, ΑΠΙ χαλλσ χαν βε ενχρψπτεδ ωιτη ΣΣΛ το mαινταιν 

χονφιδεντιαλιτψ. Αmαζον ρεχοmmενδσ αλωαψσ υσινγ ΣΣΛ−προτεχτεδ ΑΠΙ ενδποιντσ. ΑWΣ ΙΑΜ αλσο εναβλεσ α χυστοmερ το 

φυρτηερ χοντρολ ωηατ ΑΠΙσ α νεωλψ χρεατεδ υσερ ηασ περmισσιονσ το χαλλ.  

Συβνετσ ανδ Ρουτε Ταβλεσ: Ψου χρεατε ονε ορ mορε συβνετσ ωιτηιν εαχη Αmαζον ςΠΧ; εαχη ινστανχε λαυνχηεδ ιν τηε 

Αmαζον ςΠΧ ισ χοννεχτεδ το ονε συβνετ. Τραδιτιοναλ Λαψερ 2 σεχυριτψ ατταχκσ, ινχλυδινγ ΜΑΧ σποοφινγ ανδ ΑΡΠ σποοφινγ, 

αρε βλοχκεδ. 

Εαχη συβνετ ιν αν Αmαζον ςΠΧ ισ ασσοχιατεδ ωιτη α ρουτινγ ταβλε, ανδ αλλ νετωορκ τραφφιχ λεαϖινγ τηε συβνετ ισ προχεσσεδ 

βψ τηε ρουτινγ ταβλε το δετερmινε τηε δεστινατιον. 

Φιρεωαλλ (Σεχυριτψ Γρουπσ): Λικε Αmαζον ΕΧ2, Αmαζον ςΠΧ συππορτσ α χοmπλετε φιρεωαλλ σολυτιον εναβλινγ φιλτερινγ ον 

βοτη ινγρεσσ ανδ εγρεσσ τραφφιχ φροm αν ινστανχε. Τηε δεφαυλτ γρουπ εναβλεσ ινβουνδ χοmmυνιχατιον φροm οτηερ 

mεmβερσ οφ τηε σαmε γρουπ ανδ ουτβουνδ χοmmυνιχατιον το ανψ δεστινατιον. Τραφφιχ χαν βε ρεστριχτεδ βψ ανψ ΙΠ 

προτοχολ, βψ σερϖιχε πορτ, ασ ωελλ ασ σουρχε/δεστινατιον ΙΠ αδδρεσσ (ινδιϖιδυαλ ΙΠ ορ Χλασσλεσσ Ιντερ−Dοmαιν Ρουτινγ (ΧΙDΡ) 

βλοχκ).   

TｴW aｷヴW┘;ﾉﾉ ｷゲﾐげデ IﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW γυεστ ΟΣ; ρατηερ, ιτ χαν βε mοδιφιεδ ονλψ τηρουγη τηε ινϖοχατιον οφ Αmαζον ςΠΧ 

ΑΠΙσ. ΑWΣ συππορτσ τηε αβιλιτψ το γραντ γρανυλαρ αχχεσσ το διφφερεντ αδmινιστρατιϖε φυνχτιονσ ον τηε ινστανχεσ ανδ τηε 

φιρεωαλλ, τηερεφορε εναβλινγ ψου το ιmπλεmεντ αδδιτιοναλ σεχυριτψ τηρουγη σεπαρατιον οφ δυτιεσ. Τηε λεϖελ οφ σεχυριτψ 

αφφορδεδ βψ τηε φιρεωαλλ ισ α φυνχτιον οφ ωηιχη πορτσ ψου οπεν, ανδ φορ ωηατ δυρατιον ανδ πυρποσε. Wελλ−ινφορmεδ τραφφιχ 

mαναγεmεντ ανδ σεχυριτψ δεσιγν αρε στιλλ ρεθυιρεδ ον α περ−ινστανχε βασισ. ΑWΣ φυρτηερ ενχουραγεσ ψου το αππλψ 

αδδιτιοναλ περ−ινστανχε φιλτερσ ωιτη ηοστ−βασεδ φιρεωαλλσ συχη ασ ΙΠταβλεσ ορ τηε Wινδοωσ Φιρεωαλλ. 
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Φιγυρε 5: Αmαζον ςΠΧ Νετωορκ Αρχηιτεχτυρε 

Νετωορκ Αχχεσσ Χοντρολ Λιστσ: Το αδδ α φυρτηερ λαψερ οφ σεχυριτψ ωιτηιν Αmαζον ςΠΧ, ψου χαν χονφιγυρε νετωορκ ΑΧΛσ. 

Τηεσε αρε στατελεσσ τραφφιχ φιλτερσ τηατ αππλψ το αλλ τραφφιχ ινβουνδ ορ ουτβουνδ φροm α συβνετ ωιτηιν Αmαζον ςΠΧ. Τηεσε 

ΑΧΛσ χαν χονταιν ορδερεδ ρυλεσ το αλλοω ορ δενψ τραφφιχ βασεδ υπον ΙΠ προτοχολ, βψ σερϖιχε πορτ, ασ ωελλ ασ 

σουρχε/δεστινατιον ΙΠ αδδρεσσ. 

Λικε σεχυριτψ γρουπσ, νετωορκ ΑΧΛσ αρε mαναγεδ τηρουγη Αmαζον ςΠΧ ΑΠΙσ, αδδινγ αν αδδιτιοναλ λαψερ οφ προτεχτιον ανδ 

εναβλινγ αδδιτιοναλ σεχυριτψ τηρουγη σεπαρατιον οφ δυτιεσ. Τηε διαγραm βελοω δεπιχτσ ηοω τηε σεχυριτψ χοντρολσ αβοϖε 

ιντερ−ρελατε το εναβλε φλεξιβλε νετωορκ τοπολογιεσ ωηιλε προϖιδινγ χοmπλετε χοντρολ οϖερ νετωορκ τραφφιχ φλοωσ. 
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Φιγυρε 6: Φλεξιβλε Νετωορκ Τοπολογιεσ 

ςιρτυαλ Πριϖατε Γατεωαψ: Α ϖιρτυαλ πριϖατε γατεωαψ εναβλεσ πριϖατε χοννεχτιϖιτψ βετωεεν τηε Αmαζον ςΠΧ ανδ ανοτηερ 

νετωορκ. Νετωορκ τραφφιχ ωιτηιν εαχη ϖιρτυαλ πριϖατε γατεωαψ ισ ισολατεδ φροm νετωορκ τραφφιχ ωιτηιν αλλ οτηερ ϖιρτυαλ 

πριϖατε γατεωαψσ. Ψου χαν εσταβλιση ςΠΝ χοννεχτιονσ το τηε ϖιρτυαλ πριϖατε γατεωαψ φροm γατεωαψ δεϖιχεσ ατ ψουρ 

πρεmισεσ. Εαχη χοννεχτιον ισ σεχυρεδ βψ α πρε−σηαρεδ κεψ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε ΙΠ αδδρεσσ οφ τηε χυστοmερ γατεωαψ 

δεϖιχε. 

Ιντερνετ Γατεωαψ: Αν Ιντερνετ γατεωαψ mαψ βε ατταχηεδ το αν Αmαζον ςΠΧ το εναβλε διρεχτ χοννεχτιϖιτψ το Αmαζον Σ3, 

οτηερ ΑWΣ σερϖιχεσ, ανδ τηε Ιντερνετ. Εαχη ινστανχε δεσιρινγ τηισ αχχεσσ mυστ ειτηερ ηαϖε αν Ελαστιχ ΙΠ ασσοχιατεδ ωιτη ιτ 

ορ ρουτε τραφφιχ τηρουγη α ΝΑΤ ινστανχε. Αδδιτιοναλλψ, νετωορκ ρουτεσ αρε χονφιγυρεδ (σεε αβοϖε) το διρεχτ τραφφιχ το τηε 

Ιντερνετ γατεωαψ. ΑWΣ προϖιδεσ ρεφερενχε ΝΑΤ ΑΜΙσ τηατ ψου χαν εξτενδ το περφορm νετωορκ λογγινγ, δεεπ παχκετ 

ινσπεχτιον, αππλιχατιον−λαψερ φιλτερινγ, ορ οτηερ σεχυριτψ χοντρολσ. 

Τηισ αχχεσσ χαν ονλψ βε mοδιφιεδ τηρουγη τηε ινϖοχατιον οφ Αmαζον ςΠΧ ΑΠΙσ. ΑWΣ συππορτσ τηε αβιλιτψ το γραντ γρανυλαρ 

αχχεσσ το διφφερεντ αδmινιστρατιϖε φυνχτιονσ ον τηε ινστανχεσ ανδ τηε Ιντερνετ γατεωαψ, τηερεφορε εναβλινγ ψου το 

ιmπλεmεντ αδδιτιοναλ σεχυριτψ τηρουγη σεπαρατιον οφ δυτιεσ. 

Appendix 5



Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ に Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015 

 

Παγε 30 οφ 75   

 

Dεδιχατεδ Ινστανχεσ: Wιτηιν α ςΠΧ, ψου χαν λαυνχη Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ τηατ αρε πηψσιχαλλψ ισολατεδ ατ τηε ηοστ 

ηαρδωαρε λεϖελ (ι.ε., τηεψ ωιλλ ρυν ον σινγλε−τεναντ ηαρδωαρε). Αν Aﾏ;┣ﾗﾐ VPC I;ﾐ HW IヴW;デWS ┘ｷデｴ けSWSｷI;デWSげ デWﾐ;ﾐI┞が 
σο τηατ αλλ ινστανχεσ λαυνχηεδ ιντο τηε Αmαζον ςΠΧ ωιλλ υτιλιζε τηισ φεατυρε. Αλτερνατιϖελψ, αν Αmαζον ςΠΧ mαψ βε χρεατεδ 

┘ｷデｴ けSWa;┌ﾉデげ デWﾐ;ﾐI┞が H┌デ ψου χαν σπεχιφψ δεδιχατεδ τενανχψ φορ παρτιχυλαρ ινστανχεσ λαυνχηεδ ιντο ιτ. 

Ελαστιχ Νετωορκ Ιντερφαχεσ: Εαχη Αmαζον ΕΧ2 ινστανχε ηασ α δεφαυλτ νετωορκ ιντερφαχε τηατ ισ ασσιγνεδ α πριϖατε ΙΠ 

αδδρεσσ ον ψουρ Αmαζον ςΠΧ νετωορκ. Ψου χαν χρεατε ανδ ατταχη αν αδδιτιοναλ νετωορκ ιντερφαχε, κνοων ασ αν ελαστιχ 

νετωορκ ιντερφαχε (ΕΝΙ), το ανψ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχε ιν ψουρ Αmαζον ςΠΧ φορ α τοταλ οφ τωο νετωορκ ιντερφαχεσ περ 

ινστανχε. Ατταχηινγ mορε τηαν ονε νετωορκ ιντερφαχε το αν ινστανχε ισ υσεφυλ ωηεν ψου ωαντ το χρεατε α mαναγεmεντ 

νετωορκ, υσε νετωορκ ανδ σεχυριτψ αππλιανχεσ ιν ψουρ Αmαζον ςΠΧ, ορ χρεατε δυαλ−ηοmεδ ινστανχεσ ωιτη 

ωορκλοαδσ/ρολεσ ον διστινχτ συβνετσ. Αν ΕΝΙ∋σ αττριβυτεσ, ινχλυδινγ τηε πριϖατε ΙΠ αδδρεσσ, ελαστιχ ΙΠ αδδρεσσεσ, ανδ ΜΑΧ 

αδδρεσσ, ωιλλ φολλοω τηε ΕΝΙ ασ ιτ ισ ατταχηεδ ορ δεταχηεδ φροm αν ινστανχε ανδ ρεατταχηεδ το ανοτηερ ινστανχε. Μορε 

ινφορmατιον αβουτ Αmαζον ςΠΧ ισ αϖαιλαβλε ον τηε ΑWΣ ωεβσιτε: ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/ϖπχ/  

Αδδιτιοναλ Νετωορκ Αχχεσσ Χοντρολ ωιτη ΕΧ2−ςΠΧ 

Ιφ ψου λαυνχη ινστανχεσ ιν α ρεγιον ωηερε ψου διδ νοτ ηαϖε ινστανχεσ βεφορε ΑWΣ λαυνχηεδ τηε νεω ΕΧ2−ςΠΧ φεατυρε 

(αλσο χαλλεδ Dεφαυλτ ςΠΧ), αλλ ινστανχεσ αρε αυτοmατιχαλλψ προϖισιονεδ ιν α ρεαδψ−το−υσε δεφαυλτ ςΠΧ. Ψου χαν χηοοσε το 

χρεατε αδδιτιοναλ ςΠΧσ, ορ ψου χαν χρεατε ςΠΧσ φορ ινστανχεσ ιν ρεγιονσ ωηερε ψου αλρεαδψ ηαδ ινστανχεσ βεφορε ωε 

λαυνχηεδ ΕΧ2−ςΠΧ. 

Ιφ ψου χρεατε α ςΠΧ λατερ, υσινγ ρεγυλαρ ςΠΧ, ψου σπεχιφψ α ΧΙDΡ βλοχκ, χρεατε συβνετσ, εντερ τηε ρουτινγ ανδ σεχυριτψ φορ 

τηοσε συβνετσ, ανδ προϖισιον αν Ιντερνετ γατεωαψ ορ ΝΑΤ ινστανχε ιφ ψου ωαντ ονε οφ ψουρ συβνετσ το βε αβλε το ρεαχη 

τηε Ιντερνετ. Wηεν ψου λαυνχη ΕΧ2 ινστανχεσ ιντο αν ΕΧ2−ςΠΧ, mοστ οφ τηισ ωορκ ισ αυτοmατιχαλλψ περφορmεδ φορ ψου. 

Wηεν ψου λαυνχη αν ινστανχε ιντο α δεφαυλτ ςΠΧ υσινγ ΕΧ2−ςΠΧ, ωε δο τηε φολλοωινγ το σετ ιτ υπ φορ ψου: 

 Χρεατε α δεφαυλτ συβνετ ιν εαχη Αϖαιλαβιλιτψ Ζονε 

 Χρεατε αν Ιντερνετ γατεωαψ ανδ χοννεχτ ιτ το ψουρ δεφαυλτ ςΠΧ 

 Χρεατε α mαιν ρουτε ταβλε φορ ψουρ δεφαυλτ ςΠΧ ωιτη α ρυλε τηατ σενδσ αλλ τραφφιχ δεστινεδ φορ τηε Ιντερνετ το τηε 

Ιντερνετ γατεωαψ 

 Χρεατε α δεφαυλτ σεχυριτψ γρουπ ανδ ασσοχιατε ιτ ωιτη ψουρ δεφαυλτ ςΠΧ 

 Χρεατε α δεφαυλτ νετωορκ αχχεσσ χοντρολ λιστ (ΑΧΛ) ανδ ασσοχιατε ιτ ωιτη ψουρ δεφαυλτ ςΠΧ 

 Ασσοχιατε τηε δεφαυλτ DΗΧΠ οπτιονσ σετ φορ ψουρ ΑWΣ αχχουντ ωιτη ψουρ δεφαυλτ ςΠΧ 

 

Ιν αδδιτιον το τηε δεφαυλτ ςΠΧ ηαϖινγ ιτσ οων πριϖατε ΙΠ ρανγε, ΕΧ2 ινστανχεσ λαυνχηεδ ιν α δεφαυλτ ςΠΧ χαν αλσο ρεχειϖε α 

πυβλιχ ΙΠ.  

Τηε φολλοωινγ ταβλε συmmαριζεσ τηε διφφερενχεσ βετωεεν ινστανχεσ λαυνχηεδ ιντο ΕΧ2−Χλασσιχ, ινστανχεσ λαυνχηεδ ιντο α 

δεφαυλτ ςΠΧ, ανδ ινστανχεσ λαυνχηεδ ιντο α νον−δεφαυλτ ςΠΧ. 

Χηαραχτεριστιχ ΕΧ2−Χλασσιχ ΕΧ2−ςΠΧ (Dεφαυλτ ςΠΧ) Ρεγυλαρ ςΠΧ 

Πυβλιχ ΙΠ αδδρεσσ Ψουρ ινστανχε ρεχειϖεσ α πυβλιχ 

ΙΠ αδδρεσσ. 

Ψουρ ινστανχε λαυνχηεδ ιν α 

δεφαυλτ συβνετ ρεχειϖεσ α πυβλιχ 

Ψουρ ινστανχε δοεσν∋τ ρεχειϖε α 

πυβλιχ ΙΠ αδδρεσσ βψ δεφαυλτ, 
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Χηαραχτεριστιχ ΕΧ2−Χλασσιχ ΕΧ2−ςΠΧ (Dεφαυλτ ςΠΧ) Ρεγυλαρ ςΠΧ 

ΙΠ αδδρεσσ βψ δεφαυλτ, υνλεσσ ψου 

σπεχιφψ οτηερωισε δυρινγ λαυνχη. 

υνλεσσ ψου σπεχιφψ οτηερωισε 

δυρινγ λαυνχη. 

Πριϖατε ΙΠ αδδρεσσ Ψουρ ινστανχε ρεχειϖεσ α πριϖατε 

ΙΠ αδδρεσσ φροm τηε ΕΧ2−Χλασσιχ 

ρανγε εαχη τιmε ιτ∋σ σταρτεδ. 

Ψουρ ινστανχε ρεχειϖεσ α στατιχ 

πριϖατε ΙΠ αδδρεσσ φροm τηε 

αδδρεσσ ρανγε οφ ψουρ δεφαυλτ 

ςΠΧ. 

Ψουρ ινστανχε ρεχειϖεσ α στατιχ 

πριϖατε ΙΠ αδδρεσσ φροm τηε 

αδδρεσσ ρανγε οφ ψουρ ςΠΧ. 

Μυλτιπλε πριϖατε ΙΠ 

αδδρεσσεσ 

Wε σελεχτ α σινγλε ΙΠ αδδρεσσ φορ 

ψουρ ινστανχε. Μυλτιπλε ΙΠ 

αδδρεσσεσ αρε νοτ συππορτεδ. 

Ψου χαν ασσιγν mυλτιπλε πριϖατε 

ΙΠ αδδρεσσεσ το ψουρ ινστανχε. 

Ψου χαν ασσιγν mυλτιπλε πριϖατε 

ΙΠ αδδρεσσεσ το ψουρ ινστανχε. 

Ελαστιχ ΙΠ αδδρεσσ Αν ΕΙΠ ισ δισασσοχιατεδ φροm 

ψουρ ινστανχε ωηεν ψου στοπ ιτ. 

Αν ΕΙΠ ρεmαινσ ασσοχιατεδ ωιτη 

ψουρ ινστανχε ωηεν ψου στοπ ιτ. 

Αν ΕΙΠ ρεmαινσ ασσοχιατεδ ωιτη 

ψουρ ινστανχε ωηεν ψου στοπ ιτ. 

DΝΣ ηοστναmεσ DΝΣ ηοστναmεσ αρε εναβλεδ βψ 

δεφαυλτ. 

DΝΣ ηοστναmεσ αρε εναβλεδ βψ 

δεφαυλτ. 

DΝΣ ηοστναmεσ αρε δισαβλεδ βψ 

δεφαυλτ. 

Σεχυριτψ γρουπ Α σεχυριτψ γρουπ χαν ρεφερενχε 

σεχυριτψ γρουπσ τηατ βελονγ το 

οτηερ ΑWΣ αχχουντσ. 

Α σεχυριτψ γρουπ χαν ρεφερενχε 

σεχυριτψ γρουπσ φορ ψουρ ςΠΧ 

ονλψ. 

Α σεχυριτψ γρουπ χαν ρεφερενχε 

σεχυριτψ γρουπσ φορ ψουρ ςΠΧ 

ονλψ. 

Σεχυριτψ γρουπ 

ασσοχιατιον 

Ψου mυστ τερmινατε ψουρ 

ινστανχε το χηανγε ιτσ σεχυριτψ 

γρουπ. 

Ψου χαν χηανγε τηε σεχυριτψ 

γρουπ οφ ψουρ ρυννινγ ινστανχε. 

Ψου χαν χηανγε τηε σεχυριτψ 

γρουπ οφ ψουρ ρυννινγ ινστανχε. 

Σεχυριτψ γρουπ ρυλεσ Ψου χαν αδδ ρυλεσ φορ ινβουνδ 

τραφφιχ ονλψ. 

Ψου χαν αδδ ρυλεσ φορ ινβουνδ 

ανδ ουτβουνδ τραφφιχ. 

Ψου χαν αδδ ρυλεσ φορ ινβουνδ 

ανδ ουτβουνδ τραφφιχ. 

Τενανχψ Ψουρ ινστανχε ρυνσ ον σηαρεδ 

ηαρδωαρε; ψου χαννοτ ρυν αν 

ινστανχε ον σινγλε−τεναντ 

ηαρδωαρε. 

Ψου χαν ρυν ψουρ ινστανχε ον 

σηαρεδ ηαρδωαρε ορ σινγλε−

τεναντ ηαρδωαρε. 

Ψου χαν ρυν ψουρ ινστανχε ον 

σηαρεδ ηαρδωαρε ορ σινγλε−

τεναντ ηαρδωαρε. 

 

Νοτε τηατ σεχυριτψ γρουπσ φορ ινστανχεσ ιν ΕΧ2−Χλασσιχ αρε σλιγητλψ διφφερεντ τηαν σεχυριτψ γρουπσ φορ ινστανχεσ ιν ΕΧ2−ςΠΧ. 

Φορ εξαmπλε, ψου χαν αδδ ρυλεσ φορ ινβουνδ τραφφιχ φορ ΕΧ2−Χλασσιχ, βυτ ψου χαν αδδ ρυλεσ φορ βοτη ινβουνδ ανδ ουτβουνδ 

τραφφιχ το ΕΧ2−ςΠΧ. Ιν ΕΧ2−Cﾉ;ゲゲｷIが ┞ﾗ┌ I;ﾐげデ Iｴ;ﾐｪW デｴW ゲWI┌ヴｷデ┞ ｪヴﾗ┌ヮゲ ;ゲゲｷｪﾐWS デﾗ ;ﾐ ｷﾐゲデ;ﾐIW ;aデWヴ ｷデげゲ ﾉ;┌ﾐIｴWSが H┌デ ｷﾐ 
ΕΧ2−VPCが ┞ﾗ┌ I;ﾐ Iｴ;ﾐｪW ゲWI┌ヴｷデ┞ ｪヴﾗ┌ヮゲ ;ゲゲｷｪﾐWS デﾗ ;ﾐ ｷﾐゲデ;ﾐIW ;aデWヴ ｷデげゲ ﾉ;┌ﾐIｴWSく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが ┞ﾗ┌ I;ﾐろデ ┌ゲW デｴW 
σεχυριτψ γρουπσ τηατ ψου∋ϖε χρεατεδ φορ υσε ωιτη ΕΧ2−Χλασσιχ ωιτη ινστανχεσ ιν ψουρ ςΠΧ. Ψου mυστ χρεατε σεχυριτψ γρουπσ 

σπεχιφιχαλλψ φορ υσε ωιτη ινστανχεσ ιν ψουρ ςΠΧ. Τηε ρυλεσ ψου χρεατε φορ υσε ωιτη α σεχυριτψ γρουπ φορ α ςΠΧ χαν∋τ 

ρεφερενχε α σεχυριτψ γρουπ φορ ΕΧ2−Χλασσιχ, ανδ ϖιχε ϖερσα. 

Αmαζον Ρουτε 53 Σεχυριτψ 

Αmαζον Ρουτε 53 ισ α ηιγηλψ αϖαιλαβλε ανδ σχαλαβλε Dοmαιν Ναmε Σψστεm (DΝΣ) σερϖιχε τηατ ανσωερσ DΝΣ θυεριεσ, 

τρανσλατινγ δοmαιν ναmεσ ιντο ΙΠ αδδρεσσεσ σο χοmπυτερσ χαν χοmmυνιχατε ωιτη εαχη οτηερ. Ρουτε 53 χαν βε υσεδ το 

χοννεχτ υσερ ρεθυεστσ το ινφραστρυχτυρε ρυννινγ ιν ΑWΣ に συχη ασ αν Αmαζον ΕΧ2 ινστανχε ορ αν Αmαζον Σ3 βυχκετ に ορ 

το ινφραστρυχτυρε ουτσιδε οφ ΑWΣ.  

Αmαζον Ρουτε 53 λετσ ψου mαναγε τηε ΙΠ αδδρεσσεσ (ρεχορδσ) λιστεδ φορ ψουρ δοmαιν ναmεσ ανδ ιτ ανσωερσ ρεθυεστσ 

(θυεριεσ) το τρανσλατε σπεχιφιχ δοmαιν ναmεσ ιντο τηειρ χορρεσπονδινγ ΙΠ αδδρεσσεσ. Θυεριεσ φορ ψουρ δοmαιν αρε 

αυτοmατιχαλλψ ρουτεδ το α νεαρβψ DΝΣ σερϖερ υσινγ ανψχαστ ιν ορδερ το προϖιδε τηε λοωεστ λατενχψ ποσσιβλε. Ρουτε 53 
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mακεσ ιτ ποσσιβλε φορ ψου το mαναγε τραφφιχ γλοβαλλψ τηρουγη α ϖαριετψ οφ ρουτινγ τψπεσ, ινχλυδινγ Λατενχψ Βασεδ Ρουτινγ 

(ΛΒΡ), Γεο DΝΣ, ανδ Wειγητεδ Ρουνδ−Ροβιν (WΡΡ) ねαλλ οφ ωηιχη χαν βε χοmβινεδ ωιτη DΝΣ Φαιλοϖερ ιν ορδερ το ηελπ 

χρεατε α ϖαριετψ οφ λοω−λατενχψ, φαυλτ−τολεραντ αρχηιτεχτυρεσ. Τηε φαιλοϖερ αλγοριτηmσ ιmπλεmεντεδ βψ Αmαζον Ρουτε 53 

αρε δεσιγνεδ νοτ ονλψ το ρουτε τραφφιχ το ενδποιντσ τηατ αρε ηεαλτηψ, βυτ αλσο το ηελπ αϖοιδ mακινγ δισαστερ σχεναριοσ 

ωορσε δυε το mισχονφιγυρεδ ηεαλτη χηεχκσ ανδ αππλιχατιονσ, ενδποιντ οϖερλοαδσ, ανδ παρτιτιον φαιλυρεσ. 

Ρουτε 53 αλσο οφφερσ Dοmαιν Ναmε Ρεγιστρατιον に ψου χαν πυρχηασε ανδ mαναγε δοmαιν ναmεσ συχη ασ εξαmπλε.χοm 

ανδ Ρουτε 53 ωιλλ αυτοmατιχαλλψ χονφιγυρε δεφαυλτ DΝΣ σεττινγσ φορ ψουρ δοmαινσ. Ψου χαν βυψ, mαναγε, ανδ τρανσφερ 

(βοτη ιν ανδ ουτ) δοmαινσ φροm α ωιδε σελεχτιον οφ γενεριχ ανδ χουντρψ−σπεχιφιχ τοπ−λεϖελ δοmαινσ (ΤΛDσ). Dυρινγ τηε 

ρεγιστρατιον προχεσσ, ψου ηαϖε τηε οπτιον το εναβλε πριϖαχψ προτεχτιον φορ ψουρ δοmαιν. Τηισ οπτιον ωιλλ ηιδε mοστ οφ 

ψουρ περσοναλ ινφορmατιον φροm τηε πυβλιχ Wηοισ δαταβασε ιν ορδερ το ηελπ τηωαρτ σχραπινγ ανδ σπαmmινγ. 

Αmαζον ‘ﾗ┌デW ヵン ｷゲ H┌ｷﾉデ ┌ゲｷﾐｪ AW“げゲ ｴｷｪｴﾉ┞ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ;ﾐS ヴWﾉｷ;HﾉW ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴWく TｴW SｷゲデヴｷH┌デWS ﾐ;デ┌ヴW ﾗa τηε ΑWΣ DΝΣ 

σερϖερσ ηελπσ ενσυρε α χονσιστεντ αβιλιτψ το ρουτε ψουρ ενδ υσερσ το ψουρ αππλιχατιον. Ρουτε 53 αλσο ηελπσ ενσυρε τηε 

αϖαιλαβιλιτψ οφ ψουρ ωεβσιτε βψ προϖιδινγ ηεαλτη χηεχκσ ανδ DΝΣ φαιλοϖερ χαπαβιλιτιεσ. Ψου χαν εασιλψ χονφιγυρε Ρουτε 53 το 

χηεχκ τηε ηεαλτη οφ ψουρ ωεβσιτε ον α ρεγυλαρ βασισ (εϖεν σεχυρε ωεβ σιτεσ τηατ αρε αϖαιλαβλε ονλψ οϖερ ΣΣΛ), ανδ το 

σωιτχη το α βαχκυπ σιτε ιφ τηε πριmαρψ ονε ισ υνρεσπονσιϖε. 

Λικε αλλ ΑWΣ Σερϖιχεσ, Αmαζον Ρουτε 53 ρεθυιρεσ τηατ εϖερψ ρεθυεστ mαδε το ιτσ χοντρολ ΑΠΙ βε αυτηεντιχατεδ σο ονλψ 

αυτηεντιχατεδ υσερσ χαν αχχεσσ ανδ mαναγε Ρουτε 53. ΑΠΙ ρεθυεστσ αρε σιγνεδ ωιτη αν ΗΜΑΧ−ΣΗΑ1 ορ ΗΜΑΧ−ΣΗΑ256 

ゲｷｪﾐ;デ┌ヴW I;ﾉI┌ﾉ;デWS aヴﾗﾏ デｴW ヴWケ┌Wゲデ ;ﾐS デｴW ┌ゲWヴげゲ ΑWΣ Σεχρετ Αχχεσσ κεψ. Αδδιτιοναλλψ, τηε Αmαζον Ρουτε 53 χοντρολ 

ΑΠΙ ισ ονλψ αχχεσσιβλε ϖια ΣΣΛ−ενχρψπτεδ ενδποιντσ. Ιτ συππορτσ βοτη ΙΠϖ4 ανδ ΙΠϖ6 ρουτινγ.  

Ψου χαν χοντρολ αχχεσσ το Αmαζον Ρουτε 53 DΝΣ mαναγεmεντ φυνχτιονσ βψ χρεατινγ υσερσ υνδερ ψουρ ΑWΣ Αχχουντ 

υσινγ ΑWΣ ΙΑΜ, ανδ χοντρολλινγ ωηιχη Ρουτε 53 οπερατιονσ τηεσε υσερσ ηαϖε περmισσιον το περφορm. 

Αmαζον ΧλουδΦροντ Σεχυριτψ 

Αmαζον ΧλουδΦροντ γιϖεσ χυστοmερσ αν εασψ ωαψ το διστριβυτε χοντεντ το ενδ υσερσ ωιτη λοω λατενχψ ανδ ηιγη δατα 

τρανσφερ σπεεδσ. Ιτ δελιϖερσ δψναmιχ, στατιχ, ανδ στρεαmινγ χοντεντ υσινγ α γλοβαλ νετωορκ οφ εδγε λοχατιονσ. Ρεθυεστσ φορ 

I┌ゲデﾗﾏWヴゲげ οβϕεχτσ αρε αυτοmατιχαλλψ ρουτεδ το τηε νεαρεστ εδγε λοχατιον, σο χοντεντ ισ δελιϖερεδ ωιτη τηε βεστ ποσσιβλε 

περφορmανχε. Αmαζον ΧλουδΦροντ ισ οπτιmιζεδ το ωορκ ωιτη οτηερ ΑWΣ σερϖιχεσ, λικε Αmαζον Σ3, Αmαζον ΕΧ2, Αmαζον 

Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ, ανδ Αmαζον Ρουτε 53. Ιτ αλσο ωορκσ σεαmλεσσλψ ωιτη ανψ νον−ΑWΣ οριγιν σερϖερ τηατ στορεσ τηε 

οριγιναλ, δεφινιτιϖε ϖερσιονσ οφ ψουρ φιλεσ. 

Αmαζον ΧλουδΦροντ ρεθυιρεσ εϖερψ ρεθυεστ mαδε το ιτσ χοντρολ ΑΠΙ βε αυτηεντιχατεδ σο ονλψ αυτηοριζεδ υσερσ χαν χρεατε, 

mοδιφψ, ορ δελετε τηειρ οων Αmαζον ΧλουδΦροντ διστριβυτιονσ. Ρεθυεστσ αρε σιγνεδ ωιτη αν ΗΜΑΧ−ΣΗΑ1 σιγνατυρε 

I;ﾉI┌ﾉ;デWS aヴﾗﾏ デｴW ヴWケ┌Wゲデ ;ﾐS デｴW ┌ゲWヴげゲ ヮヴｷ┗;デW ﾆW┞く Αδδιτιοναλλψ, τηε Αmαζον ΧλουδΦροντ χοντρολ ΑΠΙ ισ ονλψ 

αχχεσσιβλε ϖια ΣΣΛ−εναβλεδ ενδποιντσ.  

Τηερε ισ νο γυαραντεε οφ δυραβιλιτψ οφ δατα ηελδ ιν Αmαζον ΧλουδΦροντ εδγε λοχατιονσ. Τηε σερϖιχε mαψ φροm τιmε το τιmε 

ρεmοϖε οβϕεχτσ φροm εδγε λοχατιονσ ιφ τηοσε οβϕεχτσ αρε νοτ ρεθυεστεδ φρεθυεντλψ. Dυραβιλιτψ ισ προϖιδεδ βψ Αmαζον Σ3, 

ωηιχη ωορκσ ασ τηε οριγιν σερϖερ φορ Αmαζον ΧλουδΦροντ ηολδινγ τηε οριγιναλ, δεφινιτιϖε χοπιεσ οφ οβϕεχτσ δελιϖερεδ βψ 

Αmαζον ΧλουδΦροντ. 

Ιφ ψου ωαντ χοντρολ οϖερ ωηο ισ αβλε το δοωνλοαδ χοντεντ φροm Αmαζον ΧλουδΦροντ, ψου I;ﾐ Wﾐ;HﾉW デｴW ゲWヴ┗ｷIWげゲ ヮヴｷ┗;デW 
χοντεντ φεατυρε. Τηισ φεατυρε ηασ τωο χοmπονεντσ: τηε φιρστ χοντρολσ ηοω χοντεντ ισ δελιϖερεδ φροm τηε Αmαζον 

ΧλουδΦροντ εδγε λοχατιον το ϖιεωερσ ον τηε Ιντερνετ. Τηε σεχονδ χοντρολσ ηοω τηε Αmαζον ΧλουδΦροντ εδγε λοχατιονσ 
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αχχεσσ οβϕεχτσ ιν Αmαζον Σ3. ΧλουδΦροντ αλσο συππορτσ Γεο Ρεστριχτιον, ωηιχη ρεστριχτσ αχχεσσ το ψουρ χοντεντ βασεδ ον 

τηε γεογραπηιχ λοχατιον οφ ψουρ ϖιεωερσ.  

Το χοντρολ αχχεσσ το τηε οριγιναλ χοπιεσ οφ ψουρ οβϕεχτσ ιν Αmαζον Σ3, Αmαζον ΧλουδΦροντ αλλοωσ ψου το χρεατε ονε ορ 

ﾏﾗヴW さOヴｷｪｷﾐ AIIWゲゲ ISWﾐデｷデｷWゲざ ;ﾐS ;ゲゲﾗIｷ;デW デｴWゲW ┘ｷデｴ ψουρ διστριβυτιονσ. Wηεν αν Οριγιν Αχχεσσ Ιδεντιτψ ισ ασσοχιατεδ 

ωιτη αν Αmαζον ΧλουδΦροντ διστριβυτιον, τηε διστριβυτιον ωιλλ υσε τηατ ιδεντιτψ το ρετριεϖε οβϕεχτσ φροm Αmαζον Σ3. Ψου 

I;ﾐ デｴWﾐ ┌ゲW Aﾏ;┣ﾗﾐ “ンげゲ ACL aW;デ┌ヴWが ┘ｴｷIｴ ﾉｷﾏｷデゲ ;IIWゲゲ デﾗ デｴ;デ Oヴｷｪｷﾐ AIIWゲゲ ISWﾐデｷデ┞ ゲﾗ デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ Iﾗヮ┞ ﾗa デｴW 
οβϕεχτ ισ νοτ πυβλιχλψ ρεαδαβλε. 

Το χοντρολ ωηο ισ αβλε το δοωνλοαδ οβϕεχτσ φροm Αmαζον ΧλουδΦροντ εδγε λοχατιονσ, τηε σερϖιχε υσεσ α σιγνεδ−ΥΡΛ 

ϖεριφιχατιον σψστεm. Το υσε τηισ σψστεm, ψου φιρστ χρεατε α πυβλιχ−πριϖατε κεψ παιρ, ανδ υπλοαδ τηε πυβλιχ κεψ το ψουρ 

αχχουντ ϖια τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε. Σεχονδ, ψου χονφιγυρε ψουρ Αmαζον ΧλουδΦροντ διστριβυτιον το ινδιχατε 

ωηιχη αχχουντσ ψου ωουλδ αυτηοριζε το σιγν ρεθυεστσ に ψου χαν ινδιχατε υπ το φιϖε ΑWΣ Αχχουντσ ψου τρυστ το σιγν 

ρεθυεστσ. Τηιρδ, ασ ψου ρεχειϖε ρεθυεστσ ψου ωιλλ χρεατε πολιχψ δοχυmεντσ ινδιχατινγ τηε χονδιτιονσ υνδερ ωηιχη ψου 

ωαντ Αmαζον ΧλουδΦροντ το σερϖε ψουρ χοντεντ. Τηεσε πολιχψ δοχυmεντσ χαν σπεχιφψ τηε ναmε οφ τηε οβϕεχτ τηατ ισ 

ρεθυεστεδ, τηε δατε ανδ τιmε οφ τηε ρεθυεστ, ανδ τηε σουρχε ΙΠ (ορ ΧΙDΡ ρανγε) οφ τηε χλιεντ mακινγ τηε ρεθυεστ. Ψου 

τηεν χαλχυλατε τηε ΣΗΑ1 ηαση οφ ψουρ πολιχψ δοχυmεντ ανδ σιγν τηισ υσινγ ψουρ πριϖατε κεψ. Φιναλλψ, ψου ινχλυδε βοτη τηε 

ενχοδεδ πολιχψ δοχυmεντ ανδ τηε σιγνατυρε ασ θυερψ στρινγ παραmετερσ ωηεν ψου ρεφερενχε ψουρ οβϕεχτσ. Wηεν Αmαζον 

ΧλουδΦροντ ρεχειϖεσ α ρεθυεστ, ιτ ωιλλ δεχοδε τηε σιγνατυρε υσινγ ψουρ πυβλιχ κεψ. Αmαζον ΧλουδΦροντ ωιλλ ονλψ σερϖε 

ρεθυεστσ τηατ ηαϖε α ϖαλιδ πολιχψ δοχυmεντ ανδ mατχηινγ σιγνατυρε. 

Νοτε τηατ πριϖατε χοντεντ ισ αν οπτιοναλ φεατυρε τηατ mυστ βε εναβλεδ ωηεν ψου σετ υπ ψουρ ΧλουδΦροντ διστριβυτιον. 

Χοντεντ δελιϖερεδ ωιτηουτ τηισ φεατυρε εναβλεδ ωιλλ βε πυβλιχλψ ρεαδαβλε. 

Αmαζον ΧλουδΦροντ προϖιδεσ τηε οπτιον το τρανσφερ χοντεντ οϖερ αν ενχρψπτεδ χοννεχτιον (ΗΤΤΠΣ). Βψ δεφαυλτ, 

ΧλουδΦροντ ωιλλ αχχεπτ ρεθυεστσ οϖερ βοτη ΗΤΤΠ ανδ ΗΤΤΠΣ προτοχολσ. Ηοωεϖερ, ψου χαν αλσο χονφιγυρε ΧλουδΦροντ το 

ρεθυιρε ΗΤΤΠΣ φορ αλλ ρεθυεστσ ορ ηαϖε ΧλουδΦροντ ρεδιρεχτ ΗΤΤΠ ρεθυεστσ το ΗΤΤΠΣ. Ψου χαν εϖεν χονφιγυρε ΧλουδΦροντ 

διστριβυτιονσ το αλλοω ΗΤΤΠ φορ σοmε οβϕεχτσ βυτ ρεθυιρε ΗΤΤΠΣ φορ οτηερ οβϕεχτσ.  

 
Φιγυρε 7: Αmαζον ΧλουδΦροντ Ενχρψπτεδ Τρανσmισσιον 

Ψου χαν χονφιγυρε ονε ορ mορε ΧλουδΦροντ οριγινσ το ρεθυιρε ΧλουδΦροντ φετχη οβϕεχτσ φροm ψουρ οριγιν υσινγ τηε 

προτοχολ τηατ τηε ϖιεωερ υσεδ το ρεθυεστ τηε οβϕεχτσ. Φορ εξαmπλε, ωηεν ψου υσε τηισ ΧλουδΦροντ σεττινγ ανδ τηε ϖιεωερ 

υσεσ ΗΤΤΠΣ το ρεθυεστ αν οβϕεχτ φροm ΧλουδΦροντ, ΧλουδΦροντ αλσο υσεσ ΗΤΤΠΣ το φορωαρδ τηε ρεθυεστ το ψουρ οριγιν.  

Αmαζον ΧλουδΦροντ υσεσ τηε ΣΣΛϖ3 ορ ΤΛΣϖ1 προτοχολσ ανδ α σελεχτιον οφ χιπηερ συιτεσ τηατ ινχλυδεσ τηε Ελλιπτιχ Χυρϖε 

Dιφφιε−Ηελλmαν Επηεmεραλ (ΕΧDΗΕ) προτοχολ ον χοννεχτιονσ το βοτη ϖιεωερσ ανδ τηε οριγιν. ΕΧDΗΕ αλλοωσ ΣΣΛ/ΤΛΣ χλιεντσ 
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το προϖιδε Περφεχτ Φορωαρδ Σεχρεχψ, ωηιχη υσεσ σεσσιον κεψσ τηατ αρε επηεmεραλ ανδ νοτ στορεδ ανψωηερε. Τηισ ηελπσ 

πρεϖεντ τηε δεχοδινγ οφ χαπτυρεδ δατα βψ υναυτηοριζεδ τηιρδ παρτιεσ, εϖεν ιφ τηε σεχρετ λονγ−τερm κεψ ιτσελφ ισ 

χοmπροmισεδ. 

Νοτε τηατ ιφ ψου∋ρε υσινγ ψουρ οων σερϖερ ασ ψουρ οριγιν, ανδ ψου ωαντ το υσε ΗΤΤΠΣ βοτη βετωεεν ϖιεωερσ ανδ 

ΧλουδΦροντ ανδ βετωεεν ΧλουδΦροντ ανδ ψουρ οριγιν, ψου mυστ ινσταλλ α ϖαλιδ ΣΣΛ χερτιφιχατε ον τηε ΗΤΤΠ σερϖερ τηατ ισ 

σιγνεδ βψ α τηιρδ−παρτψ χερτιφιχατε αυτηοριτψ, φορ εξαmπλε, ςεριΣιγν ορ DιγιΧερτ.  

Βψ δεφαυλτ, ψου χαν δελιϖερ χοντεντ το ϖιεωερσ οϖερ ΗΤΤΠΣ βψ υσινγ ψουρ ΧλουδΦροντ διστριβυτιον δοmαιν ναmε ιν ψουρ 

ΥΡΛσ; φορ εξαmπλε, ηττπσ://δξξξξξ.χλουδφροντ.νετ/ιmαγε.ϕπγ. Ιφ ψου ωαντ το δελιϖερ ψουρ χοντεντ οϖερ ΗΤΤΠΣ υσινγ ψουρ 

οων δοmαιν ναmε ανδ ψουρ οων ΣΣΛ χερτιφιχατε, ψου χαν υσε ΣΝΙ Χυστοm ΣΣΛ ορ Dεδιχατεδ ΙΠ Χυστοm ΣΣΛ. Wιτη Σερϖερ 

Ναmε Ιδεντιφιχατιον (ΣΝΙ) Χυστοm ΣΣΛ, ΧλουδΦροντ ρελιεσ ον τηε ΣΝΙ εξτενσιον οφ τηε ΤΛΣ προτοχολ, ωηιχη ισ συππορτεδ βψ 

mοστ mοδερν ωεβ βροωσερσ. Ηοωεϖερ, σοmε υσερσ mαψ νοτ βε αβλε το αχχεσσ ψουρ χοντεντ βεχαυσε σοmε ολδερ 

βροωσερσ δο νοτ συππορτ ΣΝΙ. (Φορ α λιστ οφ συππορτεδ βροωσερσ, ϖισιτ ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/χλουδφροντ/φαθσ/.) Wιτη 

Dεδιχατεδ ΙΠ Χυστοm ΣΣΛ, ΧλουδΦροντ δεδιχατεσ ΙΠ αδδρεσσεσ το ψουρ ΣΣΛ χερτιφιχατε ατ εαχη ΧλουδΦροντ εδγε λοχατιον σο 

τηατ ΧλουδΦροντ χαν ασσοχιατε τηε ινχοmινγ ρεθυεστσ ωιτη τηε προπερ ΣΣΛ χερτιφιχατε.   

Αmαζον ΧλουδΦροντ αχχεσσ λογσ χονταιν α χοmπρεηενσιϖε σετ οφ ινφορmατιον αβουτ ρεθυεστσ φορ χοντεντ, ινχλυδινγ τηε 

οβϕεχτ ρεθυεστεδ, τηε δατε ανδ τιmε οφ τηε ρεθυεστ, τηε εδγε λοχατιον σερϖινγ τηε ρεθυεστ, τηε χλιεντ ΙΠ αδδρεσσ, τηε 

ρεφερρερ, ανδ τηε υσερ αγεντ. Το εναβλε αχχεσσ λογσ, ϕυστ σπεχιφψ τηε ναmε οφ τηε Αmαζον Σ3 βυχκετ το στορε τηε λογσ ιν 

ωηεν ψου χονφιγυρε ψουρ Αmαζον ΧλουδΦροντ διστριβυτιον.  

ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ Σεχυριτψ 

Wιτη ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ, ψου χαν προϖισιον α διρεχτ λινκ βετωεεν ψουρ ιντερναλ νετωορκ ανδ αν ΑWΣ ρεγιον υσινγ α 

ηιγη−τηρουγηπυτ, δεδιχατεδ χοννεχτιον. Dοινγ τηισ mαψ ηελπ ρεδυχε ψουρ νετωορκ χοστσ, ιmπροϖε τηρουγηπυτ, ορ προϖιδε 

α mορε χονσιστεντ νετωορκ εξπεριενχε. Wιτη τηισ δεδιχατεδ χοννεχτιον ιν πλαχε, ψου χαν τηεν χρεατε ϖιρτυαλ ιντερφαχεσ 

διρεχτλψ το τηε ΑWΣ χλουδ (φορ εξαmπλε, το Αmαζον ΕΧ2 ανδ Αmαζον Σ3) ανδ Αmαζον ςΠΧ.  

Wιτη Dιρεχτ Χοννεχτ, ψου βψπασσ Ιντερνετ σερϖιχε προϖιδερσ ιν ψουρ νετωορκ πατη. Ψου χαν προχυρε ραχκ σπαχε ωιτηιν τηε 

φαχιλιτψ ηουσινγ τηε ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ λοχατιον ανδ δεπλοψ ψουρ εθυιπmεντ νεαρβψ. Ονχε δεπλοψεδ, ψου χαν χοννεχτ 

τηισ εθυιπmεντ το ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ υσινγ α χροσσ−χοννεχτ. Εαχη ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ λοχατιον εναβλεσ χοννεχτιϖιτψ το 

τηε γεογραπηιχαλλψ νεαρεστ ΑWΣ ρεγιον ασ ωελλ ασ αχχεσσ το οτηερ ΥΣ ρεγιονσ. Φορ εξαmπλε, ψου χαν προϖισιον α σινγλε 

χοννεχτιον το ανψ ΑWΣ Dιρεχτ Χοννεχτ λοχατιον ιν τηε ΥΣ ανδ υσε ιτ το αχχεσσ πυβλιχ ΑWΣ σερϖιχεσ ιν αλλ ΥΣ Ρεγιονσ ανδ 

ΑWΣ ΓοϖΧλουδ (ΥΣ). 

Υσινγ ινδυστρψ στανδαρδ 802.1θ ςΛΑΝσ, τηε δεδιχατεδ χοννεχτιον χαν βε παρτιτιονεδ ιντο mυλτιπλε ϖιρτυαλ ιντερφαχεσ. Τηισ 

αλλοωσ ψου το υσε τηε σαmε χοννεχτιον το αχχεσσ πυβλιχ ρεσουρχεσ συχη ασ οβϕεχτσ στορεδ ιν Αmαζον Σ3 υσινγ πυβλιχ ΙΠ 

αδδρεσσ σπαχε, ανδ πριϖατε ρεσουρχεσ συχη ασ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ ρυννινγ ωιτηιν αν Αmαζον ςΠΧ υσινγ πριϖατε ΙΠ 

σπαχε, ωηιλε mαινταινινγ νετωορκ σεπαρατιον βετωεεν τηε πυβλιχ ανδ πριϖατε ενϖιρονmεντσ. 

Αmαζον Dιρεχτ Χοννεχτ ρεθυιρεσ τηε υσε οφ τηε Βορδερ Γατεωαψ Προτοχολ (ΒΓΠ) ωιτη αν Αυτονοmουσ Σψστεm Νυmβερ 

(ΑΣΝ). Το χρεατε α ϖιρτυαλ ιντερφαχε, ψου υσε αν ΜD5 χρψπτογραπηιχ κεψ φορ mεσσαγε αυτηοριζατιον. ΜD5 χρεατεσ α κεψεδ 

ηαση υσινγ ψουρ σεχρετ κεψ. Ψου χαν ηαϖε ΑWΣ αυτοmατιχαλλψ γενερατε α ΒΓΠ ΜD5 κεψ ορ ψου χαν προϖιδε ψουρ οων. 
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Sデﾗヴ;ｪW SWヴ┗ｷIWゲ 

Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ προϖιδεσ λοω−χοστ δατα στοραγε ωιτη ηιγη δυραβιλιτψ ανδ αϖαιλαβιλιτψ. ΑWΣ οφφερσ στοραγε χηοιχεσ φορ 

βαχκυπ, αρχηιϖινγ, ανδ δισαστερ ρεχοϖερψ, ασ ωελλ ασ βλοχκ ανδ οβϕεχτ στοραγε. 

Αmαζον Σιmπλε Στοραγε Σερϖιχε (Αmαζον Σ3) Σεχυριτψ 

Αmαζον Σιmπλε Στοραγε Σερϖιχε (Σ3) αλλοωσ ψου το υπλοαδ ανδ ρετριεϖε δατα ατ ανψ τιmε, φροm ανψωηερε ον τηε ωεβ. 

Αmαζον Σ3 στορεσ δατα ασ οβϕεχτσ ωιτηιν βυχκετσ. Αν οβϕεχτ χαν βε ανψ κινδ οφ φιλε: α τεξτ φιλε, α πηοτο, α ϖιδεο, ετχ. Wηεν 

ψου αδδ α φιλε το Αmαζον Σ3, ψου ηαϖε τηε οπτιον οφ ινχλυδινγ mεταδατα ωιτη τηε φιλε ανδ σεττινγ περmισσιονσ το χοντρολ 

αχχεσσ το τηε φιλε. Φορ εαχη βυχκετ, ψου χαν χοντρολ αχχεσσ το τηε βυχκετ (ωηο χαν χρεατε, δελετε, ανδ λιστ οβϕεχτσ ιν τηε 

βυχκετ), ϖιεω αχχεσσ λογσ φορ τηε βυχκετ ανδ ιτσ οβϕεχτσ, ανδ χηοοσε τηε γεογραπηιχαλ ρεγιον ωηερε Αmαζον Σ3 ωιλλ στορε 

τηε βυχκετ ανδ ιτσ χοντεντσ.  

Dατα Αχχεσσ 

Αχχεσσ το δατα στορεδ ιν Αmαζον Σ3 ισ ρεστριχτεδ βψ δεφαυλτ; ονλψ βυχκετ ανδ οβϕεχτ οωνερσ ηαϖε αχχεσσ το τηε Αmαζον 

Σ3 ρεσουρχεσ τηεψ χρεατε (νοτε τηατ α βυχκετ/οβϕεχτ οωνερ ισ τηε ΑWΣ Αχχουντ οωνερ, νοτ τηε υσερ ωηο χρεατεδ τηε 

βυχκετ/οβϕεχτ). Τηερε αρε mυλτιπλε ωαψσ το χοντρολ αχχεσσ το βυχκετσ ανδ οβϕεχτσ:  

 Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ) Πολιχιεσ. ΑWΣ ΙΑΜ εναβλεσ οργανιζατιονσ ωιτη mανψ εmπλοψεεσ το 

χρεατε ανδ mαναγε mυλτιπλε υσερσ υνδερ α σινγλε ΑWΣ Αχχουντ. ΙΑΜ πολιχιεσ αρε ατταχηεδ το τηε υσερσ, εναβλινγ 

χεντραλιζεδ χοντρολ οφ περmισσιονσ φορ υσερσ υνδερ ψουρ ΑWΣ Αχχουντ το αχχεσσ βυχκετσ ορ οβϕεχτσ. Wιτη ΙΑΜ 

πολιχιεσ, ψου χαν ονλψ γραντ υσερσ ωιτηιν ψουρ οων ΑWΣ αχχουντ περmισσιον το αχχεσσ ψουρ Αmαζον Σ3 ρεσουρχεσ. 

 Αχχεσσ Χοντρολ Λιστσ (ΑΧΛσ). Wιτηιν Αmαζον Σ3, ψου χαν υσε ΑΧΛσ το γιϖε ρεαδ ορ ωριτε αχχεσσ ον βυχκετσ ορ 

οβϕεχτσ το γρουπσ οφ υσερσ. Wιτη ΑΧΛσ, ψου χαν ονλψ γραντ οτηερ ΑWΣ αχχουντσ (νοτ σπεχιφιχ υσερσ) αχχεσσ το ψουρ 

Αmαζον Σ3 ρεσουρχεσ. 

 Βυχκετ Πολιχιεσ. Βυχκετ πολιχιεσ ιν Αmαζον Σ3 χαν βε υσεδ το αδδ ορ δενψ περmισσιονσ αχροσσ σοmε ορ αλλ οφ τηε 

οβϕεχτσ ωιτηιν α σινγλε βυχκετ. Πολιχιεσ χαν βε ατταχηεδ το υσερσ, γρουπσ, ορ Αmαζον Σ3 βυχκετσ, εναβλινγ 

χεντραλιζεδ mαναγεmεντ οφ περmισσιονσ. Wιτη βυχκετ πολιχιεσ, ψου χαν γραντ υσερσ ωιτηιν ψουρ ΑWΣ Αχχουντ ορ 

οτηερ ΑWΣ Αχχουντσ αχχεσσ το ψουρ Αmαζον Σ3 ρεσουρχεσ. 

 

Τψπε οφ Αχχεσσ Χοντρολ ΑWΣ Αχχουντ−Λεϖελ Χοντρολ? Υσερ−Λεϖελ Χοντρολ? 

ΙΑΜ Πολιχιεσ Νο Ψεσ 

ΑΧΛσ Ψεσ Νο 

Βυχκετ Πολιχιεσ Ψεσ Ψεσ 

 

Ψου χαν φυρτηερ ρεστριχτ αχχεσσ το σπεχιφιχ ρεσουρχεσ βασεδ ον χερταιν χονδιτιονσ. Φορ εξαmπλε, ψου χαν ρεστριχτ αχχεσσ 

H;ゲWS ﾗﾐ ヴWケ┌Wゲデ デｷﾏW ふD;デW CﾗﾐSｷデｷﾗﾐぶが ┘ｴWデｴWヴ デｴW ヴWケ┌Wゲデ ┘;ゲ ゲWﾐデ ┌ゲｷﾐｪ ““L ふBﾗﾗﾉW;ﾐ CﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲぶが ; ヴWケ┌WゲデWヴげゲ IP 
αδδρεσσ (ΙΠ Αδδρεσσ Χονδιτιον), ορ βασεδ ον τηε ρεθυεστερ∋σ χλιεντ αππλιχατιον (Στρινγ Χονδιτιονσ). Το ιδεντιφψ τηεσε 

χονδιτιονσ, ψου υσε πολιχψ κεψσ. Φορ mορε ινφορmατιον αβουτ αχτιον−σπεχιφιχ πολιχψ κεψσ αϖαιλαβλε ωιτηιν Αmαζον Σ3, ρεφερ 

το τηε Αmαζον Σιmπλε Στοραγε Σερϖιχε Dεϖελοπερ Γυιδε. 

Αmαζον Σ3 αλσο γιϖεσ δεϖελοπερσ τηε οπτιον το υσε θυερψ στρινγ αυτηεντιχατιον, ωηιχη αλλοωσ τηεm το σηαρε Αmαζον Σ3 

οβϕεχτσ τηρουγη ΥΡΛσ τηατ αρε ϖαλιδ φορ α πρεδεφινεδ περιοδ οφ τιmε. Θυερψ στρινγ αυτηεντιχατιον ισ υσεφυλ φορ γιϖινγ ΗΤΤΠ 

Appendix 5

http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html


Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ に Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015 

 

Παγε 36 οφ 75   

 

ορ βροωσερ αχχεσσ το ρεσουρχεσ τηατ ωουλδ νορmαλλψ ρεθυιρε αυτηεντιχατιον. Τηε σιγνατυρε ιν τηε θυερψ στρινγ σεχυρεσ τηε 

ρεθυεστ. 

Dατα Τρανσφερ 

Φορ mαξιmυm σεχυριτψ, ψου χαν σεχυρελψ υπλοαδ/δοωνλοαδ δατα το Αmαζον Σ3 ϖια τηε ΣΣΛ ενχρψπτεδ ενδποιντσ. Τηε 

ενχρψπτεδ ενδποιντσ αρε αχχεσσιβλε φροm βοτη τηε Ιντερνετ ανδ φροm ωιτηιν Αmαζον ΕΧ2, σο τηατ δατα ισ τρανσφερρεδ 

σεχυρελψ βοτη ωιτηιν ΑWΣ ανδ το ανδ φροm σουρχεσ ουτσιδε οφ ΑWΣ.  

Dατα Στοραγε 

Αmαζον Σ3 προϖιδεσ mυλτιπλε οπτιονσ φορ προτεχτινγ δατα ατ ρεστ. Φορ χυστοmερσ ωηο πρεφερ το mαναγε τηειρ οων 

ενχρψπτιον, τηεψ χαν υσε α χλιεντ ενχρψπτιον λιβραρψ λικε τηε Αmαζον Σ3 Ενχρψπτιον Χλιεντ το ενχρψπτ δατα βεφορε 

υπλοαδινγ το Αmαζον Σ3. Αλτερνατιϖελψ, ψου χαν υσε Αmαζον Σ3 Σερϖερ Σιδε Ενχρψπτιον (ΣΣΕ) ιφ ψου πρεφερ το ηαϖε 

Αmαζον Σ3 mαναγε τηε ενχρψπτιον προχεσσ φορ ψου. Dατα ισ ενχρψπτεδ ωιτη α κεψ γενερατεδ βψ ΑWΣ ορ ωιτη α κεψ ψου 

συππλψ, δεπενδινγ ον ψουρ ρεθυιρεmεντσ. Wιτη Αmαζον Σ3 ΣΣΕ, ψου χαν ενχρψπτ δατα ον υπλοαδ σιmπλψ βψ αδδινγ αν 

αδδιτιοναλ ρεθυεστ ηεαδερ ωηεν ωριτινγ τηε οβϕεχτ. Dεχρψπτιον ηαππενσ αυτοmατιχαλλψ ωηεν δατα ισ ρετριεϖεδ.  

Νοτε τηατ mεταδατα, ωηιχη ψου χαν ινχλυδε ωιτη ψουρ οβϕεχτ, ισ νοτ ενχρψπτεδ. Τηερεφορε, ΑWΣ ρεχοmmενδσ τηατ 

χυστοmερσ νοτ πλαχε σενσιτιϖε ινφορmατιον ιν Αmαζον Σ3 mεταδατα.  

Αmαζον Σ3 ΣΣΕ υσεσ ονε οφ τηε στρονγεστ βλοχκ χιπηερσ αϖαιλαβλε に 256−βιτ Αδϖανχεδ Ενχρψπτιον Στανδαρδ (ΑΕΣ−256). 

Wιτη Αmαζον Σ3 ΣΣΕ, εϖερψ προτεχτεδ οβϕεχτ ισ ενχρψπτεδ ωιτη α υνιθυε ενχρψπτιον κεψ. Τηισ οβϕεχτ κεψ ιτσελφ ισ τηεν 

ενχρψπτεδ ωιτη α ρεγυλαρλψ ροτατεδ mαστερ κεψ. Αmαζον Σ3 ΣΣΕ προϖιδεσ αδδιτιοναλ σεχυριτψ βψ στορινγ τηε ενχρψπτεδ δατα 

ανδ ενχρψπτιον κεψσ ιν διφφερεντ ηοστσ. Αmαζον Σ3 ΣΣΕ αλσο mακεσ ιτ ποσσιβλε φορ ψου το ενφορχε ενχρψπτιον 

ρεθυιρεmεντσ. Φορ εξαmπλε, ψου χαν χρεατε ανδ αππλψ βυχκετ πολιχιεσ τηατ ρεθυιρε τηατ ονλψ ενχρψπτεδ δατα χαν βε 

υπλοαδεδ το ψουρ βυχκετσ. 

Φορ λονγ−τερm στοραγε, ψου χαν αυτοmατιχαλλψ αρχηιϖε τηε χοντεντσ οφ ψουρ Αmαζον “ン H┌IﾆWデゲ デﾗ AW“げゲ ;ヴIｴｷ┗;ﾉ ゲWヴ┗ｷIW 
χαλλεδ Γλαχιερ. Ψου χαν ηαϖε δατα τρανσφερρεδ ατ σπεχιφιχ ιντερϖαλσ το Γλαχιερ βψ χρεατινγ λιφεχψχλε ρυλεσ ιν Αmαζον Σ3 τηατ 

δεσχριβε ωηιχη οβϕεχτσ ψου ωαντ το βε αρχηιϖεδ το Γλαχιερ ανδ ωηεν. Ασ παρτ οφ ψουρ δατα mαναγεmεντ στρατεγψ, ψου χαν 

αλσο σπεχιφψ ηοω λονγ Αmαζον Σ3 σηουλδ ωαιτ αφτερ τηε οβϕεχτσ αρε πυτ ιντο Αmαζον Σ3 το δελετε τηεm.  

Wηεν αν οβϕεχτ ισ δελετεδ φροm Αmαζον Σ3, ρεmοϖαλ οφ τηε mαππινγ φροm τηε πυβλιχ ναmε το τηε οβϕεχτ σταρτσ 

ιmmεδιατελψ, ανδ ισ γενεραλλψ προχεσσεδ αχροσσ τηε διστριβυτεδ σψστεm ωιτηιν σεϖεραλ σεχονδσ. Ονχε τηε mαππινγ ισ 

ρεmοϖεδ, τηερε ισ νο ρεmοτε αχχεσσ το τηε δελετεδ οβϕεχτ. Τηε υνδερλψινγ στοραγε αρεα ισ τηεν ρεχλαιmεδ φορ υσε βψ τηε 

σψστεm.  

Dατα Dυραβιλιτψ ανδ Ρελιαβιλιτψ 

Αmαζον Σ3 ισ δεσιγνεδ το προϖιδε 99.999999999% δυραβιλιτψ ανδ 99.99% αϖαιλαβιλιτψ οφ οβϕεχτσ οϖερ α γιϖεν ψεαρ. Οβϕεχτσ 

αρε ρεδυνδαντλψ στορεδ ον mυλτιπλε δεϖιχεσ αχροσσ mυλτιπλε φαχιλιτιεσ ιν αν Αmαζον Σ3 ρεγιον. Το ηελπ προϖιδε δυραβιλιτψ, 

Αmαζον Σ3 ΠΥΤ ανδ ΧΟΠΨ οπερατιονσ σψνχηρονουσλψ στορε χυστοmερ δατα αχροσσ mυλτιπλε φαχιλιτιεσ βεφορε ρετυρνινγ 

ΣΥΧΧΕΣΣ. Ονχε στορεδ, Αmαζον Σ3 ηελπσ mαινταιν τηε δυραβιλιτψ οφ τηε οβϕεχτσ βψ θυιχκλψ δετεχτινγ ανδ ρεπαιρινγ ανψ λοστ 

ρεδυνδανχψ. Αmαζον Σ3 αλσο ρεγυλαρλψ ϖεριφιεσ τηε ιντεγριτψ οφ δατα στορεδ υσινγ χηεχκσυmσ. Ιφ χορρυπτιον ισ δετεχτεδ, ιτ ισ 

ρεπαιρεδ υσινγ ρεδυνδαντ δατα. Ιν αδδιτιον, Αmαζον Σ3 χαλχυλατεσ χηεχκσυmσ ον αλλ νετωορκ τραφφιχ το δετεχτ χορρυπτιον 

οφ δατα παχκετσ ωηεν στορινγ ορ ρετριεϖινγ δατα. 

Αmαζον Σ3 προϖιδεσ φυρτηερ προτεχτιον ϖια ςερσιονινγ. Ψου χαν υσε ςερσιονινγ το πρεσερϖε, ρετριεϖε, ανδ ρεστορε εϖερψ 

ϖερσιον οφ εϖερψ οβϕεχτ στορεδ ιν αν Αmαζον Σ3 βυχκετ. Wιτη ςερσιονινγ, ψου χαν εασιλψ ρεχοϖερ φροm βοτη υνιντενδεδ 
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υσερ αχτιονσ ανδ αππλιχατιον φαιλυρεσ. Βψ δεφαυλτ, ρεθυεστσ ωιλλ ρετριεϖε τηε mοστ ρεχεντλψ ωριττεν ϖερσιον. Ολδερ ϖερσιονσ 

οφ αν οβϕεχτ χαν βε ρετριεϖεδ βψ σπεχιφψινγ α ϖερσιον ιν τηε ρεθυεστ. Ψου χαν φυρτηερ προτεχτ ϖερσιονσ υσινγ Αmαζον Σ3 

ςερσιονινγ∋σ ΜΦΑ Dελετε φεατυρε. Ονχε εναβλεδ φορ αν Αmαζον Σ3 βυχκετ, εαχη ϖερσιον δελετιον ρεθυεστ mυστ ινχλυδε 

τηε σιξ−διγιτ χοδε ανδ σεριαλ νυmβερ φροm ψουρ mυλτι−φαχτορ αυτηεντιχατιον δεϖιχε.  

Αχχεσσ Λογσ 

Αν Αmαζον Σ3 βυχκετ χαν βε χονφιγυρεδ το λογ αχχεσσ το τηε βυχκετ ανδ οβϕεχτσ ωιτηιν ιτ. Τηε αχχεσσ λογ χονταινσ δεταιλσ 

αβουτ εαIｴ ;IIWゲゲ ヴWケ┌Wゲデ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ヴWケ┌Wゲデ デ┞ヮWが デｴW ヴWケ┌WゲデWS ヴWゲﾗ┌ヴIWが デｴW ヴWケ┌Wゲデﾗヴげゲ IPが ;ﾐS デｴW デｷﾏW ;ﾐS S;デW ﾗa 
τηε ρεθυεστ. Wηεν λογγινγ ισ εναβλεδ φορ α βυχκετ, λογ ρεχορδσ αρε περιοδιχαλλψ αγγρεγατεδ ιντο λογ φιλεσ ανδ δελιϖερεδ το 

τηε σπεχιφιεδ Αmαζον Σ3 βυχκετ.  

Χροσσ−Οριγιν Ρεσουρχε Σηαρινγ (ΧΟΡΣ)  

ΑWΣ χυστοmερσ ωηο υσε Αmαζον Σ3 το ηοστ στατιχ ωεβ παγεσ ορ στορε οβϕεχτσ υσεδ βψ οτηερ ωεβ παγεσ χαν λοαδ χοντεντ 

σεχυρελψ βψ χονφιγυρινγ αν Αmαζον Σ3 βυχκετ το εξπλιχιτλψ εναβλε χροσσ−οριγιν ρεθυεστσ. Μοδερν βροωσερσ υσε τηε Σαmε 

Οριγιν πολιχψ το βλοχκ ϑαϖαΣχριπτ ορ ΗΤΜΛ5 φροm αλλοωινγ ρεθυεστσ το λοαδ χοντεντ φροm ανοτηερ σιτε ορ δοmαιν ασ α ωαψ 

το ηελπ ενσυρε τηατ mαλιχιουσ χοντεντ ισ νοτ λοαδεδ φροm α λεσσ ρεπυταβλε σουρχε (συχη ασ δυρινγ χροσσ−σιτε σχριπτινγ 

ατταχκσ). Wιτη τηε Χροσσ−Οριγιν Ρεσουρχε Σηαρινγ (ΧΟΡΣ) πολιχψ εναβλεδ, ασσετσ συχη ασ ωεβ φοντσ ανδ ιmαγεσ στορεδ ιν 

αν Αmαζον Σ3 βυχκετ χαν βε σαφελψ ρεφερενχεδ βψ εξτερναλ ωεβ παγεσ, στψλε σηεετσ, ανδ ΗΤΜΛ5 αππλιχατιονσ. 

ΑWΣ Γλαχιερ Σεχυριτψ 

Λικε Αmαζον Σ3, τηε Αmαζον Γλαχιερ σερϖιχε προϖιδεσ λοω−χοστ, σεχυρε, ανδ δυραβλε στοραγε. Βυτ ωηερε Αmαζον Σ3 ισ 

δεσιγνεδ φορ ραπιδ ρετριεϖαλ, Γλαχιερ ισ mεαντ το βε υσεδ ασ αν αρχηιϖαλ σερϖιχε φορ δατα τηατ ισ νοτ αχχεσσεδ οφτεν ανδ φορ 

ωηιχη ρετριεϖαλ τιmεσ οφ σεϖεραλ ηουρσ αρε συιταβλε. 

Αmαζον Γλαχιερ στορεσ φιλεσ ασ αρχηιϖεσ ωιτηιν ϖαυλτσ. Αρχηιϖεσ χαν βε ανψ δατα συχη ασ α πηοτο, ϖιδεο, ορ δοχυmεντ, ανδ 

χαν χονταιν ονε ορ σεϖεραλ φιλεσ. Ψου χαν στορε αν υνλιmιτεδ νυmβερ οφ αρχηιϖεσ ιν α σινγλε ϖαυλτ ανδ χαν χρεατε υπ το 

1,000 ϖαυλτσ περ ρεγιον. Εαχη αρχηιϖε χαν χονταιν υπ το 40 ΤΒ οφ δατα.  

Dατα Υπλοαδ  

Το τρανσφερ δατα ιντο Αmαζον Γλαχιερ ϖαυλτσ, ψου χαν υπλοαδ αν αρχηιϖε ιν α σινγλε υπλοαδ οπερατιον ορ α mυλτιπαρτ 

οπερατιον. Ιν α σινγλε υπλοαδ οπερατιον, ψου χαν υπλοαδ αρχηιϖεσ υπ το 4 ΓΒ ιν σιζε. Ηοωεϖερ, χυστοmερσ χαν αχηιεϖε 

βεττερ ρεσυλτσ υσινγ τηε Μυλτιπαρτ Υπλοαδ ΑΠΙ το υπλοαδ αρχηιϖεσ γρεατερ τηαν 100 ΜΒ. Υσινγ τηε Μυλτιπαρτ Υπλοαδ ΑΠΙ 

αλλοωσ ψου το υπλοαδ λαργε αρχηιϖεσ, υπ το αβουτ 40,000 ΓΒ. Τηε Μυλτιπαρτ Υπλοαδ ΑΠΙ χαλλ ισ δεσιγνεδ το ιmπροϖε τηε 

υπλοαδ εξπεριενχε φορ λαργερ αρχηιϖεσ; ιτ εναβλεσ τηε παρτσ το βε υπλοαδεδ ινδεπενδεντλψ, ιν ανψ ορδερ, ανδ ιν παραλλελ. Ιφ 

α mυλτιπαρτ υπλοαδ φαιλσ, ψου ονλψ νεεδ το υπλοαδ τηε φαιλεδ παρτ αγαιν ανδ νοτ τηε εντιρε αρχηιϖε.  

Wηεν ψου υπλοαδ δατα το Γλαχιερ, ψου mυστ χοmπυτε ανδ συππλψ α τρεε ηαση. Γλαχιερ χηεχκσ τηε ηαση αγαινστ τηε δατα το 

ηελπ ενσυρε τηατ ιτ ηασ νοτ βεεν αλτερεδ εν ρουτε. Α τρεε ηαση ισ γενερατεδ βψ χοmπυτινγ α ηαση φορ εαχη mεγαβψτε−σιζεδ 

σεγmεντ οφ τηε δατα, ανδ τηεν χοmβινινγ τηε ηασηεσ ιν τρεε φασηιον το ρεπρεσεντ εϖερ−γροωινγ αδϕαχεντ σεγmεντσ οφ τηε 

δατα.  

Ασ αν αλτερνατε το υσινγ τηε Μυλτιπαρτ Υπλοαδ φεατυρε, χυστοmερσ ωιτη ϖερψ λαργε υπλοαδσ το Αmαζον Γλαχιερ mαψ 

χονσιδερ υσινγ τηε ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ σερϖιχε ινστεαδ το τρανσφερ τηε δατα. ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ φαχιλιτατεσ mοϖινγ λαργε 

αmουντσ οφ δατα ιντο ΑWΣ υσινγ πορταβλε στοραγε δεϖιχεσ φορ τρανσπορτ. ΑWΣ τρανσφερσ ψουρ δατα διρεχτλψ οφφ οφ στοραγε 

SW┗ｷIWゲ ┌ゲｷﾐｪ Aﾏ;┣ﾗﾐげゲ ｴｷｪｴ−σπεεδ ιντερναλ νετωορκ, βψπασσινγ τηε Ιντερνετ. 
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Ψου χαν αλσο σετ υπ Αmαζον Σ3 το τρανσφερ δατα ατ σπεχιφιχ ιντερϖαλσ το Γλαχιερ. Ψου χαν χρεατε λιφεχψχλε ρυλεσ ιν Αmαζον 

Σ3 τηατ δεσχριβε ωηιχη οβϕεχτσ ψου ωαντ το βε αρχηιϖεδ το Γλαχιερ ανδ ωηεν. Ψου χαν αλσο σπεχιφψ ηοω λονγ Αmαζον Σ3 

σηουλδ ωαιτ αφτερ τηε οβϕεχτσ αρε πυτ ιντο Αmαζον Σ3 το δελετε τηεm. 

Το αχηιεϖε εϖεν γρεατερ σεχυριτψ, ψου χαν σεχυρελψ υπλοαδ/δοωνλοαδ δατα το Αmαζον Γλαχιερ ϖια τηε ΣΣΛ−ενχρψπτεδ 

ενδποιντσ. Τηε ενχρψπτεδ ενδποιντσ αρε αχχεσσιβλε φροm βοτη τηε Ιντερνετ ανδ φροm ωιτηιν Αmαζον ΕΧ2, σο τηατ δατα ισ 

τρανσφερρεδ σεχυρελψ βοτη ωιτηιν ΑWΣ ανδ το ανδ φροm σουρχεσ ουτσιδε οφ ΑWΣ.  

Dατα Ρετριεϖαλ 

Ρετριεϖινγ αρχηιϖεσ φροm Αmαζον Γλαχιερ ρεθυιρεσ τηε ινιτιατιον οφ α ρετριεϖαλ ϕοβ, ωηιχη ισ γενεραλλψ χοmπλετεδ ιν 3 το 5 

ηουρσ. Ψου χαν τηεν αχχεσσ τηε δατα ϖια ΗΤΤΠ ΓΕΤ ρεθυεστσ. Τηε δατα ωιλλ ρεmαιν αϖαιλαβλε το ψου φορ 24 ηουρσ. 

Ψου χαν ρετριεϖε αν εντιρε αρχηιϖε ορ σεϖεραλ φιλεσ φροm αν αρχηιϖε. Ιφ ψου ωαντ το ρετριεϖε ονλψ α συβσετ οφ αν αρχηιϖε, ψου 

χαν υσε ονε ρετριεϖαλ ρεθυεστ το σπεχιφψ τηε ρανγε οφ τηε αρχηιϖε τηατ χονταινσ τηε φιλεσ ψου αρε ιντερεστεδ ορ ψου χαν 

ινιτιατε mυλτιπλε ρετριεϖαλ ρεθυεστσ, εαχη ωιτη α ρανγε φορ ονε ορ mορε φιλεσ. Ψου χαν αλσο λιmιτ τηε νυmβερ οφ ϖαυλτ 

ινϖεντορψ ιτεmσ ρετριεϖεδ βψ φιλτερινγ ον αν αρχηιϖε χρεατιον δατε ρανγε ορ βψ σεττινγ α mαξιmυm ιτεmσ λιmιτ. Wηιχηεϖερ 

mετηοδ ψου χηοοσε, ωηεν ψου ρετριεϖε πορτιονσ οφ ψουρ αρχηιϖε, ψου χαν υσε τηε συππλιεδ χηεχκσυm το ηελπ ενσυρε τηε 

ιντεγριτψ οφ τηε φιλεσ προϖιδεδ τηατ τηε ρανγε τηατ ισ ρετριεϖεδ ισ αλιγνεδ ωιτη τηε τρεε ηαση οφ τηε οϖεραλλ αρχηιϖε.  

Dατα Στοραγε 

Αmαζον Γλαχιερ αυτοmατιχαλλψ ενχρψπτσ τηε δατα υσινγ ΑΕΣ−256 ανδ στορεσ ιτ δυραβλψ ιν αν ιmmυταβλε φορm. Αmαζον 

Γλαχιερ ισ δεσιγνεδ το προϖιδε αϖεραγε αννυαλ δυραβιλιτψ οφ 99.999999999% φορ αν αρχηιϖε. Ιτ στορεσ εαχη αρχηιϖε ιν 

mυλτιπλε φαχιλιτιεσ ανδ mυλτιπλε δεϖιχεσ. Υνλικε τραδιτιοναλ σψστεmσ ωηιχη χαν ρεθυιρε λαβοριουσ δατα ϖεριφιχατιον ανδ 

mανυαλ ρεπαιρ, Γλαχιερ περφορmσ ρεγυλαρ, σψστεmατιχ δατα ιντεγριτψ χηεχκσ ανδ ισ βυιλτ το βε αυτοmατιχαλλψ σελφ−ηεαλινγ. 

Dατα Αχχεσσ 

Ονλψ ψουρ αχχουντ χαν αχχεσσ ψουρ δατα ιν Αmαζον Γλαχιερ. Το χοντρολ αχχεσσ το ψουρ δατα ιν Αmαζον Γλαχιερ, ψου χαν 

υσε ΑWΣ ΙΑΜ το σπεχιφψ ωηιχη υσερσ ωιτηιν ψουρ αχχουντ ηαϖε ριγητσ το οπερατιονσ ον α γιϖεν ϖαυλτ.  

ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ Σεχυριτψ 

Τηε ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ σερϖιχε χοννεχτσ ψουρ ον−πρεmισεσ σοφτωαρε αππλιανχε ωιτη χλουδ−βασεδ στοραγε το προϖιδε 

σεαmλεσσ ανδ σεχυρε ιντεγρατιον βετωεεν ψουρ IT Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ;ﾐS AW“げゲ ゲデﾗヴ;ｪW ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iτυρε. Τηε σερϖιχε εναβλεσ 

ψου デﾗ ゲWI┌ヴWﾉ┞ ┌ヮﾉﾗ;S S;デ; デﾗ AW“げ ゲI;ﾉ;HﾉWが ヴWﾉιαβλε, ανδ σεχυρε Αmαζον Σ3 στοραγε σερϖιχε φορ χοστ−εφφεχτιϖε βαχκυπ 

ανδ ραπιδ δισαστερ ρεχοϖερψ.  

ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ τρανσπαρεντλψ βαχκσ υπ δατα οφφ−σιτε το Αmαζον Σ3 ιν τηε φορm οφ Αmαζον ΕΒΣ σναπσηοτσ. Αmαζον 

Σ3 ρεδυνδαντλψ στορεσ τηεσε σναπσηοτσ ον mυλτιπλε δεϖιχεσ αχροσσ mυλτιπλε φαχιλιτιεσ, δετεχτινγ ανδ ρεπαιρινγ ανψ λοστ 

ρεδυνδανχψ. Τηε Αmαζον ΕΒΣ σναπσηοτ προϖιδεσ α ποιντ−ιν−τιmε βαχκυπ τηατ χαν βε ρεστορεδ ον−πρεmισεσ ορ υσεδ το 

ινσταντιατε νεω Αmαζον ΕΒΣ ϖολυmεσ. Dατα ισ στορεδ ωιτηιν α σινγλε ρεγιον τηατ ψου σπεχιφψ. 

ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ οφφερσ τηρεε οπτιονσ: 

 Γατεωαψ−Στορεδ ςολυmεσ (ωηερε τηε χλουδ ισ βαχκυπ). Ιν τηισ οπτιον, ψουρ ϖολυmε δατα ισ στορεδ λοχαλλψ ανδ 

τηεν πυσηεδ το Αmαζον Σ3, ωηερε ιτ ισ στορεδ ιν ρεδυνδαντ, ενχρψπτεδ φορm, ανδ mαδε αϖαιλαβλε ιν τηε φορm οφ 

Ελαστιχ Βλοχκ Στοραγε (ΕΒΣ) σναπσηοτσ. Wηεν ψου υσε τηισ mοδελ, τηε ον−πρεmισεσ στοραγε ισ πριmαρψ, δελιϖερινγ 

λοω−λατενχψ αχχεσσ το ψουρ εντιρε δατασετ, ανδ τηε χλουδ στοραγε ισ τηε βαχκυπ.   
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 Γατεωαψ−Χαχηεδ ςολυmεσ (ωηερε τηε χλουδ ισ πριmαρψ). Ιν τηισ οπτιον, ψουρ ϖολυmε δατα ισ στορεδ ενχρψπτεδ ιν 

Αmαζον Σ3, ϖισιβλε ωιτηιν ψουρ εντερπρισε∋σ νετωορκ ϖια αν ιΣΧΣΙ ιντερφαχε.  Ρεχεντλψ αχχεσσεδ δατα ισ χαχηεδ ον−

πρεmισεσ φορ λοω−λατενχψ λοχαλ αχχεσσ.  Wηεν ψου υσε τηισ mοδελ, τηε χλουδ στοραγε ισ πριmαρψ, βυτ ψου γετ λοω−

λατενχψ αχχεσσ το ψουρ αχτιϖε ωορκινγ σετ ιν τηε χαχηεδ ϖολυmεσ ον πρεmισεσ.  

 Γατεωαψ−ςιρτυαλ Ταπε Λιβραρψ (ςΤΛ). Ιν τηισ οπτιον, ψου χαν χονφιγυρε α Γατεωαψ−ςΤΛ ωιτη υπ το 10 ϖιρτυαλ ταπε 

δριϖεσ περ γατεωαψ, 1 mεδια χηανγερ ανδ υπ το 1500 ϖιρτυαλ ταπε χαρτριδγεσ. Εαχη ϖιρτυαλ ταπε δριϖε ρεσπονδσ το 

τηε ΣΧΣΙ χοmmανδ σετ, σο ψουρ εξιστινγ ον−πρεmισεσ βαχκυπ αππλιχατιονσ (ειτηερ δισκ−το−ταπε ορ δισκ−το−δισκ−το−

ταπε) ωιλλ ωορκ ωιτηουτ mοδιφιχατιον. 

 

Νο mαττερ ωηιχη οπτιον ψου χηοοσε, δατα ισ ασψνχηρονουσλψ τρανσφερρεδ φροm ψουρ ον−πρεmισεσ στοραγε ηαρδωαρε το 

ΑWΣ οϖερ ΣΣΛ. Τηε δατα ισ στορεδ ενχρψπτεδ ιν Αmαζον Σ3 υσινγ Αδϖανχεδ Ενχρψπτιον Στανδαρδ (ΑΕΣ) 256, α σψmmετριχ−

κεψ ενχρψπτιον στανδαρδ υσινγ 256−βιτ ενχρψπτιον κεψσ. Τηε ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ ονλψ υπλοαδσ δατα τηατ ηασ χηανγεδ, 

mινιmιζινγ τηε αmουντ οφ δατα σεντ οϖερ τηε Ιντερνετ.  

Τηε ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ ρυνσ ασ α ϖιρτυαλ mαχηινε (ςΜ) τηατ ψου δεπλοψ ον α ηοστ ιν ψουρ δατα χεντερ ρυννινγ ςΜωαρε 

ΕΣΞι Ηψπερϖισορ ϖ 4.1 ορ ϖ 5 ορ Μιχροσοφτ Ηψπερ−ς (ψου δοωνλοαδ τηε ςΜωαρε σοφτωαρε δυρινγ τηε σετυπ προχεσσ). Ψου 

χαν αλσο ρυν ωιτηιν ΕΧ2 υσινγ α γατεωαψ ΑΜΙ. Dυρινγ τηε ινσταλλατιον ανδ χονφιγυρατιον προχεσσ, ψου χαν χρεατε υπ το 12 

στορεδ ϖολυmεσ, 20 Χαχηεδ ϖολυmεσ, ορ 1500 ϖιρτυαλ ταπε χαρτριδγεσ περ γατεωαψ. Ονχε ινσταλλεδ, εαχη γατεωαψ ωιλλ 

αυτοmατιχαλλψ δοωνλοαδ, ινσταλλ, ανδ δεπλοψ υπδατεσ ανδ πατχηεσ. Τηισ αχτιϖιτψ τακεσ πλαχε δυρινγ α mαιντενανχε ωινδοω 

τηατ ψου χαν σετ ον α περ−γατεωαψ βασισ. 

Τηε ιΣΧΣΙ προτοχολ συππορτσ αυτηεντιχατιον βετωεεν ταργετσ ανδ ινιτιατορσ ϖια ΧΗΑΠ (Χηαλλενγε−Ηανδσηακε 

Αυτηεντιχατιον Προτοχολ). ΧΗΑΠ προϖιδεσ προτεχτιον αγαινστ mαν−ιν−τηε−mιδδλε ανδ πλαψβαχκ ατταχκσ βψ περιοδιχαλλψ 

ϖεριφψινγ τηε ιδεντιτψ οφ αν ιΣΧΣΙ ινιτιατορ ασ αυτηεντιχατεδ το αχχεσσ α στοραγε ϖολυmε ταργετ. Το σετ υπ ΧΗΑΠ, ψου mυστ 

χονφιγυρε ιτ ιν βοτη τηε ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ χονσολε ανδ ιν τηε ιΣΧΣΙ ινιτιατορ σοφτωαρε ψου υσε το χοννεχτ το τηε 

ταργετ. 

Αφτερ ψου δεπλοψ τηε ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ ςΜ, ψου mυστ αχτιϖατε τηε γατεωαψ υσινγ τηε ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ 

χονσολε. Τηε αχτιϖατιον προχεσσ ασσοχιατεσ ψουρ γατεωαψ ωιτη ψουρ ΑWΣ Αχχουντ. Ονχε ψου εσταβλιση τηισ χοννεχτιον, 

ψου χαν mαναγε αλmοστ αλλ ασπεχτσ οφ ψουρ γατεωαψ φροm τηε χονσολε. Ιν τηε αχτιϖατιον προχεσσ, ψου σπεχιφψ τηε ΙΠ 

αδδρεσσ οφ ψουρ γατεωαψ, ναmε ψουρ γατεωαψ, ιδεντιφψ τηε ΑWΣ ρεγιον ιν ωηιχη ψου ωαντ ψουρ σναπσηοτ βαχκυπσ στορεδ, 

ανδ σπεχιφψ τηε γατεωαψ τιmε ζονε. 

ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ Σεχυριτψ 

ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ ισ α σιmπλε, σεχυρε mετηοδ φορ πηψσιχαλλψ τρανσφερρινγ λαργε αmουντσ οφ δατα το Αmαζον Σ3, ΕΒΣ, ορ 

Γλαχιερ στοραγε. Τηισ σερϖιχε ισ τψπιχαλλψ υσεδ βψ χυστοmερσ ωηο ηαϖε οϖερ 100 ΓΒ οφ δατα ανδ/ορ σλοω χοννεχτιον σπεεδσ 

τηατ ωουλδ ρεσυλτ ιν ϖερψ σλοω τρανσφερ ρατεσ οϖερ τηε Ιντερνετ. Wιτη ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ, ψου πρεπαρε α πορταβλε στοραγε 

δεϖιχε τηατ ψου σηιπ το α σεχυρε AW“ a;Iｷﾉｷデ┞く AW“ デヴ;ﾐゲaWヴゲ デｴW S;デ; SｷヴWIデﾉ┞ ﾗaa ﾗa デｴW ゲデﾗヴ;ｪW SW┗ｷIW ┌ゲｷﾐｪ Aﾏ;┣ﾗﾐげゲ 
ηιγη−σπεεδ ιντερναλ νετωορκ, τηυσ βψπασσινγ τηε Ιντερνετ. Χονϖερσελψ, δατα χαν αλσο βε εξπορτεδ φροm ΑWΣ το α πορταβλε 

στοραγε δεϖιχε. 

Λικε αλλ οτηερ ΑWΣ σερϖιχεσ, τηε ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ σερϖιχε ρεθυιρεσ τηατ ψου σεχυρελψ ιδεντιφψ ανδ αυτηεντιχατε ψουρ 

στοραγε δεϖιχε. Ιν τηισ χασε, ψου ωιλλ συβmιτ α ϕοβ ρεθυεστ το ΑWΣ τηατ ινχλυδεσ ψουρ Αmαζον Σ3 βυχκετ, Αmαζον ΕΒΣ 

ρεγιον, ΑWΣ Αχχεσσ Κεψ ΙD, ανδ ρετυρν σηιππινγ αδδρεσσ. Ψου τηεν ρεχειϖε α υνιθυε ιδεντιφιερ φορ τηε ϕοβ, α διγιταλ 

σιγνατυρε φορ αυτηεντιχατινγ ψουρ δεϖιχε, ανδ αν ΑWΣ αδδρεσσ το σηιπ τηε στοραγε δεϖιχε το. Φορ Αmαζον Σ3, ψου πλαχε 
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τηε σιγνατυρε φιλε ον τηε ροοτ διρεχτορψ οφ ψουρ δεϖιχε. Φορ Αmαζον ΕΒΣ, ψου ταπε τηε σιγνατυρε βαρχοδε το τηε εξτεριορ οφ 

τηε δεϖιχε. Τηε σιγνατυρε φιλε ισ υσεδ ονλψ φορ αυτηεντιχατιον ανδ ισ νοτ υπλοαδεδ το Αmαζον Σ3 ορ ΕΒΣ. 

Φορ τρανσφερσ το Αmαζον Σ3, ψου σπεχιφψ τηε σπεχιφιχ βυχκετσ το ωηιχη τηε δατα σηουλδ βε λοαδεδ ανδ ενσυρε τηατ τηε 

αχχουντ δοινγ τηε λοαδινγ ηασ ωριτε περmισσιον φορ τηε βυχκετσ. Ψου σηουλδ αλσο σπεχιφψ τηε αχχεσσ χοντρολ λιστ το βε 

αππλιεδ το εαχη οβϕεχτ λοαδεδ το Αmαζον Σ3.  

Φορ τρανσφερσ το ΕΒΣ, ψου σπεχιφψ τηε ταργετ ρεγιον φορ τηε ΕΒΣ ιmπορτ οπερατιον. Ιφ τηε στοραγε δεϖιχε ισ λεσσ τηαν ορ εθυαλ 

το τηε mαξιmυm ϖολυmε σιζε οφ 1 ΤΒ, ιτσ χοντεντσ αρε λοαδεδ διρεχτλψ ιντο αν Αmαζον ΕΒΣ σναπσηοτ. Ιφ τηε στοραγε 

SW┗ｷIWげゲ I;ヮ;Iｷデ┞ W┝IWWSゲ ヱ ΤΒ, α δεϖιχε ιmαγε ισ στορεδ ωιτηιν τηε σπεχιφιεδ Σ3 λογ βυχκετ. Ψου χαν τηεν χρεατε α ΡΑΙD οφ 

Αmαζον ΕΒΣ ϖολυmεσ υσινγ σοφτωαρε συχη ασ Λογιχαλ ςολυmε Μαναγερ, ανδ χοπψ τηε ιmαγε φροm Σ3 το τηισ νεω ϖολυmε. 

Φορ αδδεδ προτεχτιον, ψου χαν ενχρψπτ τηε δατα ον ψουρ δεϖιχε βεφορε ψου σηιπ ιτ το ΑWΣ. Φορ Αmαζον Σ3 δατα, ψου χαν 

υσε α ΠΙΝ−χοδε δεϖιχε ωιτη ηαρδωαρε ενχρψπτιον ορ ΤρυεΧρψπτ σοφτωαρε το ενχρψπτ ψουρ δατα βεφορε σενδινγ ιτ το ΑWΣ. 

Φορ ΕΒΣ ανδ Γλαχιερ δατα, ψου χαν υσε ανψ ενχρψπτιον mετηοδ ψου χηοοσε, ινχλυδινγ α ΠΙΝ−χοδε δεϖιχε. ΑWΣ ωιλλ δεχρψπτ 

ψουρ Αmαζον Σ3 δατα βεφορε ιmπορτινγ υσινγ τηε ΠΙΝ χοδε ανδ/ορ ΤρυεΧρψπτ πασσωορδ ψου συππλψ ιν ψουρ ιmπορτ 

mανιφεστ. ΑWΣ υσεσ ψουρ ΠΙΝ το αχχεσσ α ΠΙΝ−χοδε δεϖιχε, βυτ δοεσ νοτ δεχρψπτ σοφτωαρε−ενχρψπτεδ δατα φορ ιmπορτ το 

Αmαζον ΕΒΣ ορ Αmαζον Γλαχιερ. Τηε φολλοωινγ ταβλε συmmαριζεσ ψουρ ενχρψπτιον οπτιονσ φορ εαχη τψπε οφ ιmπορτ/εξπορτ 

ϕοβ. 

Ιmπορτ το Αmαζον Σ3 

Σουρχε Ταργετ Ρεσυλτ 

 Φιλεσ ον α δεϖιχε φιλε σψστεm 

 Ενχρψπτ δατα υσινγ ΠΙΝ−χοδε 

δεϖιχε ανδ/ορ ΤρυεΧρψπτ 

βεφορε σηιππινγ δεϖιχε 

 Οβϕεχτσ ιν αν εξιστινγ Αmαζον Σ3 βυχκετ  

 ΑWΣ δεχρψπτσ τηε δατα βεφορε 

περφορmινγ τηε ιmπορτ 

 Ονε οβϕεχτ φορ εαχη φιλε. 

 ΑWΣ ερασεσ ψουρ δεϖιχε αφτερ εϖερψ 

ιmπορτ ϕοβ πριορ το σηιππινγ 

Εξπορτ φροm Αmαζον Σ3 

Σουρχε Ταργετ Ρεσυλτ 

 Οβϕεχτσ ιν ονε ορ mορε 

Αmαζον Σ3 βυχκετσ 

 Προϖιδε α ΠΙΝ χοδε ανδ/ορ 

πασσωορδ τηατ ΑWΣ ωιλλ υσε το 

ενχρψπτ ψουρ δατα 

 Φιλεσ ον ψουρ στοραγε δεϖιχε 

 ΑWΣ φορmατσ ψουρ δεϖιχε 

 ΑWΣ χοπιεσ ψουρ δατα το αν ενχρψπτεδ 

φιλε χονταινερ ον ψουρ δεϖιχε 

 Ονε φιλε φορ εαχη οβϕεχτ 

 ΑWΣ ενχρψπτσ ψουρ δατα πριορ το 

σηιππινγ  

 Υσε ΠΙΝ−χοδε δεϖιχε ανδ/ορ ΤρυεΧρψπτ 

το δεχρψπτ τηε φιλεσ 

Ιmπορτ το Αmαζον Γλαχιερ 

Σουρχε Ταργετ Ρεσυλτ 

 Εντιρε δεϖιχε 

 Ενχρψπτ τηε δατα υσινγ τηε 

ενχρψπτιον mετηοδ οφ ψουρ 

χηοιχε βεφορε σηιππινγ  

 Ονε αρχηιϖε ιν αν εξιστινγ Αmαζον 

Γλαχιερ ϖαυλτ 

 ΑWΣ δοεσ νοτ δεχρψπτ ψουρ δεϖιχε 

 Dεϖιχε ιmαγε στορεδ ασ α σινγλε αρχηιϖε 

 ΑWΣ ερασεσ ψουρ δεϖιχε αφτερ εϖερψ 

ιmπορτ ϕοβ πριορ το σηιππινγ 

Ιmπορτ το Αmαζον ΕΒΣ (Dεϖιχε Χαπαχιτψ < 1 ΤΒ) 

Σουρχε Ταργετ Ρεσυλτ 
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 Εντιρε δεϖιχε 

 Ενχρψπτ τηε δατα υσινγ τηε 

ενχρψπτιον mετηοδ οφ ψουρ 

χηοιχε βεφορε σηιππινγ  

 Ονε Αmαζον ΕΒΣ σναπσηοτ  

 ΑWΣ δοεσ νοτ δεχρψπτ ψουρ δεϖιχε 

 Dεϖιχε ιmαγε ισ στορεδ ασ α σινγλε 

σναπσηοτ  

 Ιφ τηε δεϖιχε ωασ ενχρψπτεδ, τηε ιmαγε ισ 

ενχρψπτεδ 

 ΑWΣ ερασεσ ψουρ δεϖιχε αφτερ εϖερψ 

ιmπορτ ϕοβ πριορ το σηιππινγ 

Ιmπορτ το Αmαζον ΕΒΣ (Dεϖιχε Χαπαχιτψ > 1 ΤΒ) 

Σουρχε Ταργετ Ρεσυλτ 

 Εντιρε δεϖιχε 

 Ενχρψπτ τηε δατα υσινγ τηε 

ενχρψπτιον mετηοδ οφ ψουρ 

χηοιχε βεφορε σηιππινγ  

 Μυλτιπλε οβϕεχτσ ιν αν εξιστινγ Αmαζον 

Σ3 βυχκετ  

 ΑWΣ δοεσ νοτ δεχρψπτ ψουρ δεϖιχε 

 Dεϖιχε ιmαγε χηυνκεδ ιντο σεριεσ οφ 1 

ΤΒ σναπσηοτσ στορεδ ασ οβϕεχτσ ιν 

Αmαζον Σ3 βυχκετ σπεχιφιεδ ιν mανιφεστ 

φιλε 

 Ιφ τηε δεϖιχε ωασ ενχρψπτεδ, τηε ιmαγε ισ 

ενχρψπτεδ 

 ΑWΣ ερασεσ ψουρ δεϖιχε αφτερ εϖερψ 

ιmπορτ ϕοβ πριορ το σηιππινγ 

 

Αφτερ τηε ιmπορτ ισ χοmπλετε, ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ ωιλλ ερασε τηε χοντεντσ οφ ψουρ στοραγε δεϖιχε το σαφεγυαρδ τηε δατα 

δυρινγ ρετυρν σηιπmεντ. ΑWΣ οϖερωριτεσ αλλ ωριταβλε βλοχκσ ον τηε στοραγε δεϖιχε ωιτη ζεροεσ. Ψου ωιλλ νεεδ το 

ρεπαρτιτιον ανδ φορmατ τηε δεϖιχε αφτερ τηε ωιπε. Ιφ ΑWΣ ισ υναβλε το ερασε τηε δατα ον τηε δεϖιχε, ιτ ωιλλ βε σχηεδυλεδ 

φορ δεστρυχτιον ανδ ουρ συππορτ τεαm ωιλλ χονταχτ ψου υσινγ τηε εmαιλ αδδρεσσ σπεχιφιεδ ιν τηε mανιφεστ φιλε ψου σηιπ ωιτη 

τηε δεϖιχε. 

Wηεν σηιππινγ α δεϖιχε ιντερνατιοναλλψ, τηε χυστοmσ οπτιον ανδ χερταιν ρεθυιρεδ συβφιελδσ αρε ρεθυιρεδ ιν τηε mανιφεστ 

φιλε σεντ το ΑWΣ. ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ υσεσ τηεσε ϖαλυεσ το ϖαλιδατε τηε ινβουνδ σηιπmεντ ανδ πρεπαρε τηε ουτβουνδ 

χυστοmσ παπερωορκ. Τωο οφ τηεσε οπτιονσ αρε ωηετηερ τηε δατα ον τηε δεϖιχε ισ ενχρψπτεδ ορ νοτ ανδ τηε ενχρψπτιον 

ゲﾗaデ┘;ヴWげゲ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐく WｴWﾐ ゲｴｷヮヮｷﾐｪ WﾐIヴ┞πτεδ δατα το ορ φροm τηε Υνιτεδ Στατεσ, τηε ενχρψπτιον σοφτωαρε mυστ βε 

χλασσιφιεδ ασ 5D992 υνδερ τηε Υνιτεδ Στατεσ Εξπορτ Αδmινιστρατιον Ρεγυλατιονσ.  

D;デ;H;ゲW SWヴ┗ｷIWゲ 

Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ προϖιδεσ α νυmβερ οφ δαταβασε σολυτιονσ φορ δεϖελοπερσ ανδ βυσινεσσεσねφροm mαναγεδ 

ρελατιοναλ ανδ ΝοΣΘΛ δαταβασε σερϖιχεσ, το ιν−mεmορψ χαχηινγ ασ α σερϖιχε ανδ πεταβψτε−σχαλε δατα−ωαρεηουσε σερϖιχε. 

Αmαζον DψναmοDΒ Σεχυριτψ 

Αmαζον DψναmοDΒ ισ α mαναγεδ ΝοΣΘΛ δαταβασε σερϖιχε τηατ προϖιδεσ φαστ ανδ πρεδιχταβλε περφορmανχε ωιτη σεαmλεσσ 

σχαλαβιλιτψ. Αmαζον DψναmοDΒ εναβλεσ ψου το οφφλοαδ τηε αδmινιστρατιϖε βυρδενσ οφ οπερατινγ ανδ σχαλινγ διστριβυτεδ 

δαταβασεσ το ΑWΣ, σο ψου Sﾗﾐげデ ｴ;┗W デﾗ ┘ﾗヴヴ┞ ;Hﾗ┌デ ｴ;ヴS┘;ヴW ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐｷﾐｪが ゲWデ┌ヮ ;ﾐS Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;デｷﾗﾐが ヴWヮﾉｷI;デｷﾗﾐが 
σοφτωαρε πατχηινγ, ορ χλυστερ σχαλινγ.  

Ψου χαν χρεατε α δαταβασε ταβλε τηατ χαν στορε ανδ ρετριεϖε ανψ αmουντ οφ δατα, ανδ σερϖε ανψ λεϖελ οφ ρεθυεστ τραφφιχ. 

DψναmοDΒ αυτοmατιχαλλψ σπρεαδσ τηε δατα ανδ τραφφιχ φορ τηε ταβλε οϖερ α συφφιχιεντ νυmβερ οφ σερϖερσ το ηανδλε τηε 

ρεθυεστ χαπαχιτψ ψου σπεχιφιεδ ανδ τηε αmουντ οφ δατα στορεδ, ωηιλε mαινταινινγ χονσιστεντ, φαστ περφορmανχε. Αλλ δατα 

ιτεmσ αρε στορεδ ον Σολιδ Στατε Dριϖεσ (ΣΣDσ) ανδ αρε αυτοmατιχαλλψ ρεπλιχατεδ αχροσσ mυλτιπλε αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ ιν α 

ρεγιον το προϖιδε βυιλτ−ιν ηιγη αϖαιλαβιλιτψ ανδ δατα δυραβιλιτψ. 
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Ψου χαν σετ υπ αυτοmατιχ βαχκυπσ υσινγ α σπεχιαλ τεmπλατε ιν ΑWΣ Dατα Πιπελινε τηατ ωασ χρεατεδ ϕυστ φορ χοπψινγ 

DψναmοDΒ ταβλεσ. Ψου χαν χηοοσε φυλλ ορ ινχρεmενταλ βαχκυπσ το α ταβλε ιν τηε σαmε ρεγιον ορ α διφφερεντ ρεγιον. Ψου 

χαν υσε τηε χοπψ φορ δισαστερ ρεχοϖερψ (DΡ) ιν τηε εϖεντ τηατ αν ερρορ ιν ψουρ χοδε δαmαγεσ τηε οριγιναλ ταβλε, ορ το 

φεδερατε DψναmοDΒ δατα αχροσσ ρεγιονσ το συππορτ α mυλτι−ρεγιον αππλιχατιον. 

Το χοντρολ ωηο χαν υσε τηε DψναmοDΒ ρεσουρχεσ ανδ ΑΠΙ, ψου σετ υπ περmισσιονσ ιν ΑWΣ ΙΑΜ. Ιν αδδιτιον το χοντρολλινγ 

αχχεσσ ατ τηε ρεσουρχε−λεϖελ ωιτη ΙΑΜ, ψου χαν αλσο χοντρολ αχχεσσ ατ τηε δαταβασε λεϖελねψου χαν χρεατε δαταβασε−λεϖελ 

περmισσιονσ τηατ αλλοω ορ δενψ αχχεσσ το ιτεmσ (ροωσ) ανδ αττριβυτεσ (χολυmνσ) βασεδ ον τηε νεεδσ οφ ψουρ αππλιχατιον. 

Τηεσε δαταβασε−λεϖελ περmισσιονσ αρε χαλλεδ φινε−γραινεδ αχχεσσ χοντρολσ, ανδ ψου χρεατε τηεm υσινγ αν ΙΑΜ πολιχψ τηατ 

σπεχιφιεσ υνδερ ωηατ χιρχυmστανχεσ α υσερ ορ αππλιχατιον χαν αχχεσσ α DψναmοDΒ ταβλε. Τηε ΙΑΜ πολιχψ χαν ρεστριχτ 

αχχεσσ το ινδιϖιδυαλ ιτεmσ ιν α ταβλε, αχχεσσ το τηε αττριβυτεσ ιν τηοσε ιτεmσ, ορ βοτη ατ τηε σαmε τιmε. 

 

 

  

Ψου χαν οπτιοναλλψ υσε ωεβ ιδεντιτψ φεδερατιον το χοντρολ αχχεσσ βψ αππλιχατιον υσερσ ωηο αρε αυτηεντιχατεδ βψ Λογιν 

ωιτη Αmαζον, Φαχεβοοκ, ορ Γοογλε. Wεβ ιδεντιτψ φεδερατιον ρεmοϖεσ τηε νεεδ φορ χρεατινγ ινδιϖιδυαλ ΙΑΜ υσερσ; 

ινστεαδ, υσερσ χαν σιγν ιν το αν ιδεντιτψ προϖιδερ ανδ τηεν οβταιν τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ φροm ΑWΣ Σεχυριτψ 

Τοκεν Σερϖιχε (ΑWΣ ΣΤΣ). ΑWΣ ΣΤΣ ρετυρνσ τεmποραρψ ΑWΣ χρεδεντιαλσ το τηε αππλιχατιον ανδ αλλοωσ ιτ το αχχεσσ τηε 

σπεχιφιχ DψναmοDΒ ταβλε.  

Ιν αδδιτιον το ρεθυιρινγ δαταβασε ανδ υσερ περmισσιονσ, εαχη ρεθυεστ το τηε DψναmοDΒ σερϖιχε mυστ χονταιν α ϖαλιδ 

ΗΜΑΧ−ΣΗΑ256 σιγνατυρε, ορ τηε ρεθυεστ ισ ρεϕεχτεδ. Τηε ΑWΣ ΣDΚσ αυτοmατιχαλλψ σιγν ψουρ ρεθυεστσ; ηοωεϖερ, ιφ ψου 

ωαντ το ωριτε ψουρ οων ΗΤΤΠ ΠΟΣΤ ρεθυεστσ, ψου mυστ προϖιδε τηε σιγνατυρε ιν τηε ηεαδερ οφ ψουρ ρεθυεστ το Αmαζον 

DψναmοDΒ. Το χαλχυλατε τηε σιγνατυρε, ψου mυστ ρεθυεστ τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ φροm τηε ΑWΣ Σεχυριτψ Τοκεν 

Σερϖιχε. Υσε τηε τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ το σιγν ψουρ ρεθυεστσ το Αmαζον DψναmοDΒ.  

Αmαζον DψναmοDΒ ισ αχχεσσιβλε ϖια ΣΣΛ−ενχρψπτεδ ενδποιντσ. Τηε ενχρψπτεδ ενδποιντσ αρε αχχεσσιβλε φροm βοτη τηε 

Ιντερνετ ανδ φροm ωιτηιν Αmαζον ΕΧ2. 

Αmαζον Ρελατιοναλ Dαταβασε Σερϖιχε (Αmαζον ΡDΣ) Σεχυριτψ 

Αmαζον ΡDΣ αλλοωσ ψου το θυιχκλψ χρεατε α ρελατιοναλ δαταβασε (DΒ) ινστανχε ανδ φλεξιβλψ σχαλε τηε ασσοχιατεδ χοmπυτε 

ρεσουρχεσ ανδ στοραγε χαπαχιτψ το mεετ αππλιχατιον δεmανδ. Αmαζον ΡDΣ mαναγεσ τηε δαταβασε ινστανχε ον ψουρ 

βεηαλφ βψ περφορmινγ βαχκυπσ, ηανδλινγ φαιλοϖερ, ανδ mαινταινινγ τηε δαταβασε σοφτωαρε. Χυρρεντλψ, Αmαζον ΡDΣ ισ 

αϖαιλαβλε φορ ΜψΣΘΛ, Οραχλε, Μιχροσοφτ ΣΘΛ Σερϖερ, ανδ ΠοστγρεΣΘΛ δαταβασε ενγινεσ. 

Αττριβυτε 

Ιτεm 
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Αmαζον ΡDΣ ηασ mυλτιπλε φεατυρεσ τηατ ενηανχε ρελιαβιλιτψ φορ χριτιχαλ προδυχτιον δαταβασεσ, ινχλυδινγ DΒ σεχυριτψ 

γρουπσ, περmισσιονσ, ΣΣΛ χοννεχτιονσ, αυτοmατεδ βαχκυπσ, DΒ σναπσηοτσ, ανδ mυλτι−ΑΖ δεπλοψmεντσ. DΒ ινστανχεσ χαν 

αλσο βε δεπλοψεδ ιν αν Αmαζον ςΠΧ φορ αδδιτιοναλ νετωορκ ισολατιον. 

Αχχεσσ Χοντρολ 

Wηεν ψου φιρστ χρεατε α DΒ Ινστανχε ωιτηιν Αmαζον ΡDΣ, ψου ωιλλ χρεατε α mαστερ υσερ αχχουντ, ωηιχη ισ υσεδ ονλψ ωιτηιν 

τηε χοντεξτ οφ Αmαζον ΡDΣ το χοντρολ αχχεσσ το ψουρ DΒ Ινστανχε(σ). Τηε mαστερ υσερ αχχουντ ισ α νατιϖε δαταβασε υσερ 

αχχουντ τηατ αλλοωσ ψου το λογ ον το ψουρ DΒ Ινστανχε ωιτη αλλ δαταβασε πριϖιλεγεσ. Ψου χαν σπεχιφψ τηε mαστερ υσερ ναmε 

ανδ πασσωορδ ψου ωαντ ασσοχιατεδ ωιτη εαχη DΒ Ινστανχε ωηεν ψου χρεατε τηε DΒ Ινστανχε. Ονχε ψου ηαϖε χρεατεδ ψουρ 

DΒ Ινστανχε, ψου χαν χοννεχτ το τηε δαταβασε υσινγ τηε mαστερ υσερ χρεδεντιαλσ. Συβσεθυεντλψ, ψου χαν χρεατε αδδιτιοναλ 

υσερ αχχουντσ σο τηατ ψου χαν ρεστριχτ ωηο χαν αχχεσσ ψουρ DΒ Ινστανχε. 

Ψου χαν χοντρολ Αmαζον ΡDΣ DΒ Ινστανχε αχχεσσ ϖια DΒ Σεχυριτψ Γρουπσ, ωηιχη αρε σιmιλαρ το Αmαζον ΕΧ2 Σεχυριτψ 

Γρουπσ βυτ νοτ ιντερχηανγεαβλε. DΒ Σεχυριτψ Γρουπσ αχτ λικε α φιρεωαλλ χοντρολλινγ νετωορκ αχχεσσ το ψουρ DΒ Ινστανχε. 

Dαταβασε “WI┌ヴｷデ┞ Gヴﾗ┌ヮゲ SWa;┌ﾉデ デﾗ ; さSWﾐ┞ ;ﾉﾉざ ;IIWゲゲ ﾏﾗSW ;ﾐS I┌ゲデﾗﾏWヴゲ ﾏ┌ゲデ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ ;┌デｴﾗヴｷ┣W ﾐWデ┘ﾗヴﾆ 
ινγρεσσ. Τηερε αρε τωο ωαψσ οφ δοινγ τηισ: αυτηοριζινγ α νετωορκ ΙΠ ρανγε ορ αυτηοριζινγ αν εξιστινγ Αmαζον ΕΧ2 Σεχυριτψ 

Γρουπ. DΒ Σεχυριτψ Γρουπσ ονλψ αλλοω αχχεσσ το τηε δαταβασε σερϖερ πορτ (αλλ οτηερσ αρε βλοχκεδ) ανδ χαν βε υπδατεδ 

ωιτηουτ ρεσταρτινγ τηε Αmαζον ΡDΣ DΒ Ινστανχε, ωηιχη αλλοωσ α χυστοmερ σεαmλεσσ χοντρολ οφ τηειρ δαταβασε αχχεσσ. 

Υσινγ ΑWΣ ΙΑΜ, ψου χαν φυρτηερ χοντρολ αχχεσσ το ψουρ ΡDΣ DΒ ινστανχεσ. ΑWΣ ΙΑΜ εναβλεσ ψου το χοντρολ ωηατ ΡDΣ 

οπερατιονσ εαχη ινδιϖιδυαλ ΑWΣ ΙΑΜ υσερ ηασ περmισσιον το χαλλ.  

Νετωορκ Ισολατιον 

Φορ αδδιτιοναλ νετωορκ αχχεσσ χοντρολ, ψου χαν ρυν ψουρ DΒ Ινστανχεσ ιν αν Αmαζον ςΠΧ. Αmαζον ςΠΧ εναβλεσ ψου το 

ισολατε ψουρ DΒ Ινστανχεσ βψ σπεχιφψινγ τηε ΙΠ ρανγε ψου ωιση το υσε, ανδ χοννεχτ το ψουρ εξιστινγ ΙΤ ινφραστρυχτυρε 

τηρουγη ινδυστρψ−στανδαρδ ενχρψπτεδ ΙΠσεχ ςΠΝ. Ρυννινγ Αmαζον ΡDΣ ιν α ςΠΧ εναβλεσ ψου το ηαϖε α DΒ ινστανχε ωιτηιν 

α πριϖατε συβνετ. Ψου χαν αλσο σετ υπ α ϖιρτυαλ πριϖατε γατεωαψ τηατ εξτενδσ ψουρ χορπορατε νετωορκ ιντο ψουρ ςΠΧ, ανδ 

αλλοωσ αχχεσσ το τηε ΡDΣ DΒ ινστανχε ιν τηατ ςΠΧ. Ρεφερ το τηε Αmαζον ςΠΧ Υσερ Γυιδε φορ mορε δεταιλσ. 

Φορ Μυλτι−ΑΖ δεπλοψmεντσ, δεφινινγ α συβνετ φορ αλλ αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ ιν α ρεγιον ωιλλ αλλοω Αmαζον ΡDΣ το χρεατε α νεω 

στανδβψ ιν ανοτηερ αϖαιλαβιλιτψ ζονε σηουλδ τηε νεεδ αρισε. Ψου χαν χρεατε DΒ Συβνετ Γρουπσ, ωηιχη αρε χολλεχτιονσ οφ 

συβνετσ τηατ ψου mαψ ωαντ το δεσιγνατε φορ ψουρ ΡDΣ DΒ Ινστανχεσ ιν α ςΠΧ. Εαχη DΒ Συβνετ Γρουπ σηουλδ ηαϖε ατ λεαστ 

ονε συβνετ φορ εϖερψ αϖαιλαβιλιτψ ζονε ιν α γιϖεν ρεγιον. Ιν τηισ χασε, ωηεν ψου χρεατε α DΒ Ινστανχε ιν α ςΠΧ, ψου σελεχτ α 

DΒ Συβνετ Γρουπ; Αmαζον ΡDΣ τηεν υσεσ τηατ DΒ Συβνετ Γρουπ ανδ ψουρ πρεφερρεδ αϖαιλαβιλιτψ ζονε το σελεχτ α συβνετ 

ανδ αν ΙΠ αδδρεσσ ωιτηιν τηατ συβνετ. Αmαζον ΡDΣ χρεατεσ ανδ ασσοχιατεσ αν Ελαστιχ Νετωορκ Ιντερφαχε το ψουρ DΒ 

Ινστανχε ωιτη τηατ ΙΠ αδδρεσσ. 

DΒ Ινστανχεσ δεπλοψεδ ωιτηιν αν Αmαζον ςΠΧ χαν βε αχχεσσεδ φροm τηε Ιντερνετ ορ φροm Αmαζον ΕΧ2 Ινστανχεσ ουτσιδε 

τηε ςΠΧ ϖια ςΠΝ ορ βαστιον ηοστσ τηατ ψου χαν λαυνχη ιν ψουρ πυβλιχ συβνετ. Το υσε α βαστιον ηοστ, ψου ωιλλ νεεδ το σετ υπ 

α πυβλιχ συβνετ ωιτη αν ΕΧ2 ινστανχε τηατ αχτσ ασ α ΣΣΗ Βαστιον. Τηισ πυβλιχ συβνετ mυστ ηαϖε αν Ιντερνετ γατεωαψ ανδ 

ρουτινγ ρυλεσ τηατ αλλοω τραφφιχ το βε διρεχτεδ ϖια τηε ΣΣΗ ηοστ, ωηιχη mυστ τηεν φορωαρδ ρεθυεστσ το τηε πριϖατε ΙΠ 

αδδρεσσ οφ ψουρ Αmαζον ΡDΣ DΒ ινστανχε. 

DΒ Σεχυριτψ Γρουπσ χαν βε υσεδ το ηελπ σεχυρε DΒ Ινστανχεσ ωιτηιν αν Αmαζον ςΠΧ. Ιν αδδιτιον, νετωορκ τραφφιχ εντερινγ 

ανδ εξιτινγ εαχη συβνετ χαν βε αλλοωεδ ορ δενιεδ ϖια νετωορκ ΑΧΛσ. Αλλ νετωορκ τραφφιχ εντερινγ ορ εξιτινγ ψουρ Αmαζον 

ςΠΧ ϖια ψουρ ΙΠσεχ ςΠΝ χοννεχτιον χαν βε ινσπεχτεδ βψ ψουρ ον−πρεmισεσ σεχυριτψ ινφραστρυχτυρε, ινχλυδινγ νετωορκ 

φιρεωαλλσ ανδ ιντρυσιον δετεχτιον σψστεmσ. 
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Ενχρψπτιον 

Ψου χαν ενχρψπτ χοννεχτιονσ βετωεεν ψουρ αππλιχατιον ανδ ψουρ DΒ Ινστανχε υσινγ ΣΣΛ. Φορ ΜψΣΘΛ ανδ ΣΘΛ Σερϖερ, ΡDΣ 

χρεατεσ αν ΣΣΛ χερτιφιχατε ανδ ινσταλλσ τηε χερτιφιχατε ον τηε DΒ ινστανχε ωηεν τηε ινστανχε ισ προϖισιονεδ. Φορ ΜψΣΘΛ, 

ψου λαυνχη τηε mψσθλ χλιεντ υσινγ τηε −−σσλ_χα παραmετερ το ρεφερενχε τηε πυβλιχ κεψ ιν ορδερ το ενχρψπτ χοννεχτιονσ. Φορ 

ΣΘΛ Σερϖερ, δοωνλοαδ τηε πυβλιχ κεψ ανδ ιmπορτ τηε χερτιφιχατε ιντο ψουρ Wινδοωσ οπερατινγ σψστεm. Οραχλε ΡDΣ υσεσ 

Οραχλε νατιϖε νετωορκ ενχρψπτιον ωιτη α DΒ ινστανχε. Ψου σιmπλψ αδδ τηε νατιϖε νετωορκ ενχρψπτιον οπτιον το αν οπτιον 

γρουπ ανδ ασσοχιατε τηατ οπτιον γρουπ ωιτη τηε DΒ ινστανχε. Ονχε αν ενχρψπτεδ χοννεχτιον ισ εσταβλισηεδ, δατα 

τρανσφερρεδ βετωεεν τηε DΒ Ινστανχε ανδ ψουρ αππλιχατιον ωιλλ βε ενχρψπτεδ δυρινγ τρανσφερ. Ψου χαν αλσο ρεθυιρε ψουρ 

DΒ ινστανχε το ονλψ αχχεπτ ενχρψπτεδ χοννεχτιονσ.  

Αmαζον ΡDΣ συππορτσ Τρανσπαρεντ Dατα Ενχρψπτιον (ΤDΕ) φορ ΣΘΛ Σερϖερ (ΣΘΛ Σερϖερ Εντερπρισε Εδιτιον) ανδ Οραχλε (παρτ 

οφ τηε Οραχλε Αδϖανχεδ Σεχυριτψ οπτιον αϖαιλαβλε ιν Οραχλε Εντερπρισε Εδιτιον). Τηε ΤDΕ φεατυρε αυτοmατιχαλλψ ενχρψπτσ 

δατα βεφορε ιτ ισ ωριττεν το στοραγε ανδ αυτοmατιχαλλψ δεχρψπτσ δατα ωηεν ιτ ισ ρεαδ φροm στοραγε. Ιφ ψου ρεθυιρε ψουρ 

ΜψΣΘΛ S;デ; デﾗ HW WﾐIヴ┞ヮデWS ┘ｴｷﾉW さ;デ ヴWゲデざ ｷﾐ デｴW S;デ;H;ゲWが ┞ﾗ┌ヴ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾏ┌ゲデ ﾏ;ﾐ;ｪW デｴW Wﾐχρψπτιον ανδ 

δεχρψπτιον οφ δατα. 

Νοτε τηατ ΣΣΛ συππορτ ωιτηιν Αmαζον ΡDΣ ισ φορ ενχρψπτινγ τηε χοννεχτιον βετωεεν ψουρ αππλιχατιον ανδ ψουρ DΒ 

Ινστανχε; ιτ σηουλδ νοτ βε ρελιεδ ον φορ αυτηεντιχατινγ τηε DΒ Ινστανχε ιτσελφ. 

Wηιλε ΣΣΛ οφφερσ σεχυριτψ βενεφιτσ, βε αωαρε τηατ ΣΣΛ ενχρψπτιον ισ α χοmπυτε ιντενσιϖε οπερατιον ανδ ωιλλ ινχρεασε τηε 

λατενχψ οφ ψουρ δαταβασε χοννεχτιον. Το λεαρν mορε αβουτ ηοω ΣΣΛ ωορκσ ωιτη ΜψΣΘΛ, ψου χαν ρεφερ διρεχτλψ το τηε 

ΜψΣΘΛ δοχυmεντατιον φουνδ ηερε. Το λεαρν ηοω ΣΣΛ ωορκσ ωιτη ΣΘΛ Σερϖερ, ψου χαν ρεαδ mορε ιν τηε ΡDΣ Υσερ Γυιδε. 

Αυτοmατεδ Βαχκυπσ ανδ DΒ Σναπσηοτσ 

Αmαζον ΡDΣ προϖιδεσ τωο διφφερεντ mετηοδσ φορ βαχκινγ υπ ανδ ρεστορινγ ψουρ DΒ Ινστανχε(σ): αυτοmατεδ βαχκυπσ ανδ 

δαταβασε σναπσηοτσ (DΒ Σναπσηοτσ). 

Τυρνεδ ον βψ δεφαυλτ, τηε αυτοmατεδ βαχκυπ φεατυρε οφ Αmαζον ΡDΣ εναβλεσ ποιντ−ιν−τιmε ρεχοϖερψ φορ ψουρ DΒ 

Ινστανχε. Αmαζον ΡDΣ ωιλλ βαχκ υπ ψουρ δαταβασε ανδ τρανσαχτιον λογσ ανδ στορε βοτη φορ α υσερ−σπεχιφιεδ ρετεντιον 

περιοδ. Τηισ αλλοωσ ψου το ρεστορε ψουρ DΒ Ινστανχε το ανψ σεχονδ δυρινγ ψουρ ρετεντιον περιοδ, υπ το τηε λαστ 5 mινυτεσ. 

Ψουρ αυτοmατιχ βαχκυπ ρετεντιον περιοδ χαν βε χονφιγυρεδ το υπ το 35 δαψσ. 

Dυρινγ τηε βαχκυπ ωινδοω, στοραγε Ι/Ο mαψ βε συσπενδεδ ωηιλε ψουρ δατα ισ βεινγ βαχκεδ υπ. Τηισ Ι/Ο συσπενσιον 

τψπιχαλλψ λαστσ α φεω mινυτεσ. Τηισ Ι/Ο συσπενσιον ισ αϖοιδεδ ωιτη Μυλτι−ΑΖ DΒ δεπλοψmεντσ, σινχε τηε βαχκυπ ισ τακεν 

φροm τηε στανδβψ. 

DΒ Σναπσηοτσ αρε υσερ−ινιτιατεδ βαχκυπσ οφ ψουρ DΒ Ινστανχε. Τηεσε φυλλ δαταβασε βαχκυπσ αρε στορεδ βψ Αmαζον ΡDΣ 

υντιλ ψου εξπλιχιτλψ δελετε τηεm. Yﾗ┌ I;ﾐ Iﾗヮ┞ DB ゲﾐ;ヮゲｴﾗデゲ ﾗa ;ﾐ┞ ゲｷ┣W ;ﾐS ﾏﾗ┗W デｴWﾏ HWデ┘WWﾐ ;ﾐ┞ ﾗa AW“げゲ ヮ┌HﾉｷI 
ρεγιονσ, ορ χοπψ τηε σαmε σναπσηοτ το mυλτιπλε ρεγιονσ σιmυλτανεουσλψ. Ψου χαν τηεν χρεατε α νεω DΒ Ινστανχε φροm α 

DΒ Σναπσηοτ ωηενεϖερ ψου δεσιρε.  

DΒ Ινστανχε Ρεπλιχατιον 

Αmαζον χλουδ χοmπυτινγ ρεσουρχεσ αρε ηουσεδ ιν ηιγηλψ αϖαιλαβλε δατα χεντερ φαχιλιτιεσ ιν διφφερεντ ρεγιονσ οφ τηε ωορλδ, 

ανδ εαχη ρεγιον χονταινσ mυλτιπλε διστινχτ λοχατιονσ χαλλεδ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ. Εαχη Αϖαιλαβιλιτψ Ζονε ισ ενγινεερεδ το βε 

ισολατεδ φροm φαιλυρεσ ιν οτηερ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ, ανδ το προϖιδε ινεξπενσιϖε, λοω−λατενχψ νετωορκ χοννεχτιϖιτψ το οτηερ 

Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ ιν τηε σαmε ρεγιον.  
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Το αρχηιτεχτ φορ ηιγη αϖαιλαβιλιτψ οφ ψουρ Οραχλε, ΠοστγρεΣΘΛ, ορ ΜψΣΘΛ δαταβασεσ, ψου χαν ρυν ψουρ ΡDΣ DΒ ινστανχε ιν 

σεϖεραλ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ, αν οπτιον χαλλεδ α Μυλτι−ΑΖ δεπλοψmεντ. Wηεν ψου σελεχτ τηισ οπτιον, Αmαζον αυτοmατιχαλλψ 

προϖισιονσ ανδ mαινταινσ α σψνχηρονουσ στανδβψ ρεπλιχα οφ ψουρ DΒ ινστανχε ιν α διφφερεντ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονε. Τηε πριmαρψ 

DΒ ινστανχε ισ σψνχηρονουσλψ ρεπλιχατεδ αχροσσ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονεσ το τηε στανδβψ ρεπλιχα. Ιν τηε εϖεντ οφ DΒ ινστανχε ορ 

Αϖαιλαβιλιτψ Ζονε φαιλυρε, Αmαζον ΡDΣ ωιλλ αυτοmατιχαλλψ φαιλοϖερ το τηε στανδβψ σο τηατ δαταβασε οπερατιονσ χαν ρεσυmε 

θυιχκλψ ωιτηουτ αδmινιστρατιϖε ιντερϖεντιον. 

 

Φορ χυστοmερσ ωηο υσε ΜψΣΘΛ ανδ νεεδ το σχαλε βεψονδ τηε χαπαχιτψ χονστραιντσ οφ α σινγλε DΒ Ινστανχε φορ ρεαδ−ηεαϖψ 

δαταβασε ωορκλοαδσ, Αmαζον ΡDΣ προϖιδεσ α Ρεαδ Ρεπλιχα οπτιον. Ονχε ψου χρεατε α ρεαδ ρεπλιχα, δαταβασε υπδατεσ ον 

デｴW ゲﾗ┌ヴIW DB ｷﾐゲデ;ﾐIW ;ヴW ヴWヮﾉｷI;デWS デﾗ デｴW ヴW;S ヴWヮﾉｷI; ┌ゲｷﾐｪ M┞“QLげゲ ﾐ;デｷ┗Wが ;σψνχηρονουσ ρεπλιχατιον. Ψου χαν χρεατε 

ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ヴW;S ヴWヮﾉｷI;ゲ aﾗヴ ; ｪｷ┗Wﾐ ゲﾗ┌ヴIW DB ｷﾐゲデ;ﾐIW ;ﾐS SｷゲデヴｷH┌デW ┞ﾗ┌ヴ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐげゲ ヴW;S デヴ;aaｷI ;ﾏﾗﾐｪ デｴWﾏく ‘W;S 
ρεπλιχασ χαν βε χρεατεδ ωιτη Μυλτι−ΑΖ δεπλοψmεντσ το γαιν ρεαδ σχαλινγ βενεφιτσ ιν αδδιτιον το τηε ενηανχεδ δαταβασε 

ωριτε αϖαιλαβιλιτψ ανδ δατα δυραβιλιτψ προϖιδεδ βψ Μυλτι−ΑΖ  δεπλοψmεντσ. 

Αυτοmατιχ Σοφτωαρε Πατχηινγ 

Αmαζον ΡDΣ ωιλλ mακε συρε τηατ τηε ρελατιοναλ δαταβασε σοφτωαρε ποωερινγ ψουρ δεπλοψmεντ σταψσ υπ−το−δατε ωιτη τηε 

λατεστ πατχηεσ. Wηεν νεχεσσαρψ, πατχηεσ αρε αππλιεδ δυρινγ α mαιντενανχε ωινδοω τηατ ψου χαν χοντρολ. Ψου χαν τηινκ 

οφ τηε Αmαζον ΡDΣ mαιντενανχε ωινδοω ασ αν οππορτυνιτψ το χοντρολ ωηεν DΒ Ινστανχε mοδιφιχατιονσ (συχη ασ σχαλινγ 

DΒ Ινστανχε χλασσ) ανδ σοφτωαρε πατχηινγ οχχυρが ｷﾐ デｴW W┗Wﾐデ WｷデｴWヴ ;ヴW ヴWケ┌WゲデWS ﾗヴ ヴWケ┌ｷヴWSく Ia ; さﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIWざ W┗Wﾐデ 
ισ σχηεδυλεδ φορ α γιϖεν ωεεκ, ιτ ωιλλ βε ινιτιατεδ ανδ χοmπλετεδ ατ σοmε ποιντ δυρινγ τηε 30−mινυτε mαιντενανχε 

ωινδοω ψου ιδεντιφψ. 

Τηε ονλψ mαιντενανχε εϖεντσ τηατ ρεθυιρε Αmαζον ΡDΣ το τακε ψουρ DΒ Ινστανχε οφφλινε αρε σχαλε χοmπυτε οπερατιονσ 

(ωηιχη γενεραλλψ τακε ονλψ α φεω mινυτεσ φροm σταρτ−το−φινιση) ορ ρεθυιρεδ σοφτωαρε πατχηινγ. Ρεθυιρεδ πατχηινγ ισ 

αυτοmατιχαλλψ σχηεδυλεδ ονλψ φορ πατχηεσ τηατ αρε σεχυριτψ ανδ δυραβιλιτψ ρελατεδ. Συχη πατχηινγ οχχυρσ ινφρεθυεντλψ 

(τψπιχαλλψ ονχε εϖερψ φεω mοντησ) ανδ σηουλδ σελδοm ρεθυιρε mορε τηαν α φραχτιον οφ ψουρ mαιντενανχε ωινδοω. Ιφ ψου 

δο νοτ σπεχιφψ α πρεφερρεδ ωεεκλψ mαιντενανχε ωινδοω ωηεν χρεατινγ ψουρ DΒ Ινστανχε, α 30−mινυτε δεφαυλτ ϖαλυε ισ 

ασσιγνεδ. Ιφ ψου ωιση το mοδιφψ ωηεν mαιντενανχε ισ περφορmεδ ον ψουρ βεηαλφ, ψου χαν δο σο βψ mοδιφψινγ ψουρ DΒ 

Ινστανχε ιν τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε ορ βψ υσινγ τηε ΜοδιφψDΒΙνστανχε ΑΠΙ. Εαχη οφ ψουρ DΒ Ινστανχεσ χαν ηαϖε 

διφφερεντ πρεφερρεδ mαιντενανχε ωινδοωσ, ιφ ψου σο χηοοσε. 

Ρυννινγ ψουρ DΒ Ινστανχε ασ α Μυλτι−ΑΖ δεπλοψmεντ χαν φυρτηερ ρεδυχε τηε ιmπαχτ οφ α mαιντενανχε εϖεντ, ασ Αmαζον 

ΡDΣ ωιλλ χονδυχτ mαιντενανχε ϖια τηε φολλοωινγ στεπσ: 1) Περφορm mαιντενανχε ον στανδβψ, 2) Προmοτε στανδβψ το 

πριmαρψ, ανδ 3) Περφορm mαιντενανχε ον ολδ πριmαρψ, ωηιχη βεχοmεσ τηε νεω στανδβψ. 

Wηεν αν Αmαζον ΡDΣ DΒ Ινστανχε δελετιον ΑΠΙ (DελετεDΒΙνστανχε) ισ ρυν, τηε DΒ Ινστανχε ισ mαρκεδ φορ δελετιον. Ονχε 

デｴW ｷﾐゲデ;ﾐIW ﾐﾗ ﾉﾗﾐｪWヴ ｷﾐSｷI;デWゲ けSWﾉWデｷﾐｪげ ゲデ;デ┌ゲが ｷデ ｴ;ゲ HWWﾐ ヴWﾏﾗ┗WSく Ατ τηισ ποιντ τηε ινστανχε ισ νο λονγερ αχχεσσιβλε 

ανδ υνλεσσ α φιναλ σναπσηοτ χοπψ ωασ ασκεδ φορ, ιτ χαννοτ βε ρεστορεδ ανδ ωιλλ νοτ βε λιστεδ βψ ανψ οφ τηε τοολσ ορ ΑΠΙσ.  

Εϖεντ Νοτιφιχατιον 

Ψου χαν ρεχειϖε νοτιφιχατιονσ οφ α ϖαριετψ οφ ιmπορταντ εϖεντσ τηατ χαν οχχυρ ον ψουρ ΡDΣ ινστανχε, συχη ασ ωηετηερ τηε 

ινστανχε ωασ σηυτ δοων, α βαχκυπ ωασ σταρτεδ, α φαιλοϖερ οχχυρρεδ, τηε σεχυριτψ γρουπ ωασ χηανγεδ, ορ ψουρ στοραγε 

σπαχε ισ λοω. Τηε Αmαζον ΡDΣ σερϖιχε γρουπσ εϖεντσ ιντο χατεγοριεσ τηατ ψου χαν συβσχριβε το σο τηατ ψου χαν βε νοτιφιεδ 

ωηεν αν εϖεντ ιν τηατ χατεγορψ οχχυρσ. Ψου χαν συβσχριβε το αν εϖεντ χατεγορψ φορ α DΒ ινστανχε, DΒ σναπσηοτ, DΒ 

σεχυριτψ γρουπ, ορ φορ α DΒ παραmετερ γρουπ. ΡDΣ εϖεντσ αρε πυβλισηεδ ϖια ΑWΣ ΣΝΣ ανδ σεντ το ψου ασ αν εmαιλ ορ τεξτ 

mεσσαγε. Φορ mορε ινφορmατιον αβουτ ΡDΣ νοτιφιχατιον εϖεντ χατεγοριεσ, ρεφερ το τηε ΡDΣ Υσερ Γυιδε. 
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Αmαζον Ρεδσηιφτ Σεχυριτψ 

Αmαζον Ρεδσηιφτ ισ α πεταβψτε−σχαλε ΣΘΛ δατα ωαρεηουσε σερϖιχε τηατ ρυνσ ον ηιγηλψ οπτιmιζεδ ανδ mαναγεδ ΑWΣ 

χοmπυτε ανδ στοραγε ρεσουρχεσ. Τηε σερϖιχε ηασ βεεν αρχηιτεχτεδ το νοτ ονλψ σχαλε υπ ορ δοων ραπιδλψ, βυτ το 

σιγνιφιχαντλψ ιmπροϖε θυερψ σπεεδσεϖεν ον εξτρεmελψ λαργε δατασετσ. Το ινχρεασε περφορmανχε, Ρεδσηιφτ υσεσ 

τεχηνιθυεσ συχη ασ χολυmναρ στοραγε, δατα χοmπρεσσιον, ανδ ζονε mαπσ το ρεδυχε τηε αmουντ οφ ΙΟ νεεδεδ το περφορm 

θυεριεσ. Ιτ αλσο ηασ α mασσιϖελψ παραλλελ προχεσσινγ (ΜΠΠ) αρχηιτεχτυρε, παραλλελιζινγ ανδ διστριβυτινγ ΣΘΛ οπερατιονσ το 

τακε αδϖανταγε οφ αλλ αϖαιλαβλε ρεσουρχεσ. 

Wηεν ψου χρεατε α Ρεδσηιφτ δατα ωαρεηουσε, ψου προϖισιον α σινγλε−νοδε ορ mυλτι−νοδε χλυστερ, σπεχιφψινγ τηε τψπε ανδ 

νυmβερ οφ νοδεσ τηατ ωιλλ mακε υπ τηε χλυστερ. Τηε νοδε τψπε δετερmινεσ τηε στοραγε σιζε, mεmορψ, ανδ ΧΠΥ οφ εαχη 

νοδε. Εαχη mυλτι−νοδε χλυστερ ινχλυδεσ α λεαδερ νοδε ανδ τωο ορ mορε χοmπυτε νοδεσ. Α λεαδερ νοδε mαναγεσ 

χοννεχτιονσ, παρσεσ θυεριεσ, βυιλδσ εξεχυτιον πλανσ, ανδ mαναγεσ θυερψ εξεχυτιον ιν τηε χοmπυτε νοδεσ. Τηε χοmπυτε 

νοδεσ στορε δατα, περφορm χοmπυτατιονσ, ανδ ρυν θυεριεσ ασ διρεχτεδ βψ τηε λεαδερ νοδε. Τηε λεαδερ νοδε οφ εαχη 

χλυστερ ισ αχχεσσιβλε τηρουγη ΟDΒΧ ανδ ϑDΒΧ ενδποιντσ, υσινγ στανδαρδ ΠοστγρεΣΘΛ δριϖερσ. Τηε χοmπυτε νοδεσ ρυν ον α 

σεπαρατε, ισολατεδ νετωορκ ανδ αρε νεϖερ αχχεσσεδ διρεχτλψ.  

Αφτερ ψου προϖισιον α χλυστερ, ψου χαν υπλοαδ ψουρ δατασετ ανδ περφορm δατα αναλψσισ θυεριεσ βψ υσινγ χοmmον ΣΘΛ−

βασεδ τοολσ ανδ βυσινεσσ ιντελλιγενχε αππλιχατιονσ.  

Χλυστερ Αχχεσσ 

Βψ δεφαυλτ, χλυστερσ τηατ ψου χρεατε αρε χλοσεδ το εϖερψονε. Αmαζον Ρεδσηιφτ εναβλεσ ψου το χονφιγυρε φιρεωαλλ ρυλεσ 

(σεχυριτψ γρουπσ) το χοντρολ νετωορκ αχχεσσ το ψουρ δατα ωαρεηουσε χλυστερ. Ψου χαν αλσο ρυν Ρεδσηιφτ ινσιδε αν Αmαζον 

ςΠΧ το ισολατε ψουρ δατα ωαρεηουσε χλυστερ ιν ψουρ οων ϖιρτυαλ νετωορκ ανδ χοννεχτ ιτ το ψουρ εξιστινγ ΙΤ ινφραστρυχτυρε 

υσινγ ινδυστρψ−στανδαρδ ενχρψπτεδ ΙΠσεχ ςΠΝ.  

Τηε ΑWΣ αχχουντ τηατ χρεατεσ τηε χλυστερ ηασ φυλλ αχχεσσ το τηε χλυστερ. Wιτηιν ψουρ ΑWΣ αχχουντ, ψου χαν υσε ΑWΣ ΙΑΜ 

το χρεατε υσερ αχχουντσ ανδ mαναγε περmισσιονσ φορ τηοσε αχχουντσ. Βψ υσινγ ΙΑΜ, ψου χαν γραντ διφφερεντ υσερσ 

περmισσιον το περφορm ονλψ τηε χλυστερ οπερατιονσ τηατ αρε νεχεσσαρψ φορ τηειρ ωορκ.  

Λικε αλλ δαταβασεσ, ψου mυστ γραντ περmισσιον ιν Ρεδσηιφτ ατ τηε δαταβασε λεϖελ ιν αδδιτιον το γραντινγ αχχεσσ ατ τηε 

ρεσουρχε λεϖελ. Dαταβασε υσερσ αρε ναmεδ υσερ αχχουντσ τηατ χαν χοννεχτ το α δαταβασε ανδ αρε αυτηεντιχατεδ ωηεν 

τηεψ λογιν το Αmαζον Ρεδσηιφτ.  Ιν Ρεδσηιφτ, ψου γραντ δαταβασε υσερ περmισσιονσ ον α περ−χλυστερ βασισ ινστεαδ οφ ον α 

περ−ταβλε βασισ. Ηοωεϖερ, α υσερ χαν σεε δατα ονλψ ιν τηε ταβλε ροωσ τηατ ωερε γενερατεδ βψ ηισ οων αχτιϖιτιεσ; ροωσ 

γενερατεδ βψ οτηερ υσερσ αρε νοτ ϖισιβλε το ηιm. 

Τηε υσερ ωηο χρεατεσ α δαταβασε οβϕεχτ ισ ιτσ οωνερ. Βψ δεφαυλτ, ονλψ α συπερυσερ ορ τηε οωνερ οφ αν οβϕεχτ χαν θυερψ, 

mοδιφψ, ορ γραντ περmισσιονσ ον τηε οβϕεχτ. Φορ υσερσ το υσε αν οβϕεχτ, ψου mυστ γραντ τηε νεχεσσαρψ περmισσιονσ το τηε 

υσερ ορ τηε γρουπ τηατ χονταινσ τηε υσερ. Ανδ ονλψ τηε οωνερ οφ αν οβϕεχτ χαν mοδιφψ ορ δελετε ιτ. 

Dατα Βαχκυπσ 

Αmαζον Ρεδσηιφτ διστριβυτεσ ψουρ δατα αχροσσ αλλ χοmπυτε νοδεσ ιν α χλυστερ. Wηεν ψου ρυν α χλυστερ ωιτη ατ λεαστ τωο 

χοmπυτε νοδεσ, δατα ον εαχη νοδε ωιλλ αλωαψσ βε mιρρορεδ ον δισκσ ον ανοτηερ νοδε, ρεδυχινγ τηε ρισκ οφ δατα λοσσ. Ιν 

αδδιτιον, αλλ δατα ωριττεν το α νοδε ιν ψουρ χλυστερ ισ χοντινυουσλψ βαχκεδ υπ το Αmαζον Σ3 υσινγ σναπσηοτσ. Ρεδσηιφτ 

στορεσ ψουρ σναπσηοτσ φορ α υσερ−δεφινεδ περιοδ, ωηιχη χαν βε φροm ονε το τηιρτψ−φιϖε δαψσ. Ψου χαν αλσο τακε ψουρ οων 

σναπσηοτσ ατ ανψ τιmε; τηεσε σναπσηοτσ λεϖεραγε αλλ εξιστινγ σψστεm σναπσηοτσ ανδ αρε ρεταινεδ υντιλ ψου εξπλιχιτλψ δελετε 

τηεm.  
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Αmαζον Ρεδσηιφτ χοντινυουσλψ mονιτορσ τηε ηεαλτη οφ τηε χλυστερ ανδ αυτοmατιχαλλψ ρε−ρεπλιχατεσ δατα φροm φαιλεδ δριϖεσ 

ανδ ρεπλαχεσ νοδεσ ασ νεχεσσαρψ. Αλλ οφ τηισ ηαππενσ ωιτηουτ ανψ εφφορτ ον ψουρ παρτ, αλτηουγη ψου mαψ σεε α σλιγητ 

περφορmανχε δεγραδατιον δυρινγ τηε ρε−ρεπλιχατιον προχεσσ. 

Ψου χαν υσε ανψ σψστεm ορ υσερ σναπσηοτ το ρεστορε ψουρ χλυστερ υσινγ τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε ορ τηε Αmαζον 

Ρεδσηιφτ ΑΠΙσ. Ψουρ χλυστερ ισ αϖαιλαβλε ασ σοον ασ τηε σψστεm mεταδατα ηασ βεεν ρεστορεδ ανδ ψου χαν σταρτ ρυννινγ 

θυεριεσ ωηιλε υσερ δατα ισ σποολεδ δοων ιν τηε βαχκγρουνδ.  

Dατα Ενχρψπτιον 

Wηεν χρεατινγ α χλυστερ, ψου χαν χηοοσε το ενχρψπτ ιτ ιν ορδερ το προϖιδε αδδιτιοναλ προτεχτιον φορ ψουρ δατα ατ ρεστ. 

Wηεν ψου εναβλε ενχρψπτιον ιν ψουρ χλυστερ, Αmαζον Ρεδσηιφτ στορεσ αλλ δατα ιν υσερ−χρεατεδ ταβλεσ ιν αν ενχρψπτεδ 

φορmατ υσινγ ηαρδωαρε−αχχελερατεδ ΑΕΣ−256 βλοχκ ενχρψπτιον κεψσ. Τηισ ινχλυδεσ αλλ δατα ωριττεν το δισκ ασ ωελλ ασ ανψ 

βαχκυπσ.  

Αmαζον Ρεδσηιφτ υσεσ α φουρ−τιερ, κεψ−βασεδ αρχηιτεχτυρε φορ ενχρψπτιον. Τηεσε κεψσ χονσιστ οφ δατα ενχρψπτιον κεψσ, α 

δαταβασε κεψ, α χλυστερ κεψ, ανδ α mαστερ κεψ: 

 Dατα ενχρψπτιον κεψσ ενχρψπτ δατα βλοχκσ ιν τηε χλυστερ. Εαχη δατα βλοχκ ισ ασσιγνεδ α ρανδοmλψ−γενερατεδ ΑΕΣ−

256 κεψ. Τηεσε κεψσ αρε ενχρψπτεδ βψ υσινγ τηε δαταβασε κεψ φορ τηε χλυστερ. 

 Τηε δαταβασε κεψ ενχρψπτσ δατα ενχρψπτιον κεψσ ιν τηε χλυστερ.  Τηε δαταβασε κεψ ισ α ρανδοmλψ−γενερατεδ ΑΕΣ−

256 κεψ. Ιτ ισ στορεδ ον δισκ ιν α σεπαρατε νετωορκ φροm τηε Αmαζον Ρεδσηιφτ χλυστερ ανδ ενχρψπτεδ βψ α mαστερ 

κεψ. Αmαζον Ρεδσηιφτ πασσεσ τηε δαταβασε κεψ αχροσσ α σεχυρε χηαννελ ανδ κεεπσ ιτ ιν mεmορψ ιν τηε χλυστερ. 

 Τηε χλυστερ κεψ ενχρψπτσ τηε δαταβασε κεψ φορ τηε Αmαζον Ρεδσηιφτ χλυστερ.  Ψου χαν υσε ειτηερ ΑWΣ ορ α 

ηαρδωαρε σεχυριτψ mοδυλε (ΗΣΜ) το στορε τηε χλυστερ κεψ. ΗΣΜσ προϖιδε διρεχτ χοντρολ οφ κεψ γενερατιον ανδ 

mαναγεmεντ, ανδ mακε κεψ mαναγεmεντ σεπαρατε ανδ διστινχτ φροm τηε αππλιχατιον ανδ τηε δαταβασε. 

 Τηε mαστερ κεψ ενχρψπτσ τηε χλυστερ κεψ ιφ ιτ ισ στορεδ ιν ΑWΣ. Τηε mαστερ κεψ ενχρψπτσ τηε χλυστερ−κεψ−ενχρψπτεδ 

δαταβασε κεψ ιφ τηε χλυστερ κεψ ισ στορεδ ιν αν ΗΣΜ. 

Ψου χαν ηαϖε Ρεδσηιφτ ροτατε τηε ενχρψπτιον κεψσ φορ ψουρ ενχρψπτεδ χλυστερσ ατ ανψ τιmε. Ασ παρτ οφ τηε ροτατιον προχεσσ, 

κεψσ αρε αλσο υπδατεδ φορ αλλ οφ τηε χλυστερ∋σ αυτοmατιχ ανδ mανυαλ σναπσηοτσ.  

Νοτε τηατ εναβλινγ ενχρψπτιον ιν ψουρ χλυστερ ωιλλ ιmπαχτ περφορmανχε, εϖεν τηουγη ιτ ισ ηαρδωαρε αχχελερατεδ. 

Ενχρψπτιον αλσο αππλιεσ το βαχκυπσ. Wηεν ρεστορινγ φροm αν ενχρψπτεδ σναπσηοτ, τηε νεω χλυστερ ωιλλ βε ενχρψπτεδ ασ 

ωελλ. 

Το ενχρψπτ ψουρ ταβλε λοαδ δατα φιλεσ ωηεν ψου υπλοαδ τηεm το Αmαζον Σ3, ψου χαν υσε Αmαζον Σ3 σερϖερ−σιδε 

ενχρψπτιον. Wηεν ψου λοαδ τηε δατα φροm Αmαζον Σ3, τηε ΧΟΠΨ χοmmανδ ωιλλ δεχρψπτ τηε δατα ασ ιτ λοαδσ τηε ταβλε.  

Dαταβασε Αυδιτ Λογγινγ 

Αmαζον Ρεδσηιφτ λογσ αλλ ΣΘΛ οπερατιονσ, ινχλυδινγ χοννεχτιον αττεmπτσ, θυεριεσ, ανδ χηανγεσ το ψουρ δαταβασε. Ψου χαν 

αχχεσσ τηεσε λογσ υσινγ ΣΘΛ θυεριεσ αγαινστ σψστεm ταβλεσ ορ χηοοσε το ηαϖε τηεm δοωνλοαδεδ το α σεχυρε Αmαζον Σ3 

βυχκετ. Ψου χαν τηεν υσε τηεσε αυδιτ λογσ το mονιτορ ψουρ χλυστερ φορ σεχυριτψ ανδ τρουβλεσηοοτινγ πυρποσεσ.  
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Αυτοmατιχ Σοφτωαρε Πατχηινγ 

Αmαζον Ρεδσηιφτ mαναγεσ αλλ τηε ωορκ οφ σεττινγ υπ, οπερατινγ, ανδ σχαλινγ ψουρ δατα ωαρεηουσε, ινχλυδινγ προϖισιονινγ 

χαπαχιτψ, mονιτορινγ τηε χλυστερ, ανδ αππλψινγ πατχηεσ ανδ υπγραδεσ το τηε Αmαζον Ρεδσηιφτ ενγινε. Πατχηεσ αρε αππλιεδ 

ονλψ δυρινγ σπεχιφιεδ mαιντενανχε ωινδοωσ. 

ΣΣΛ Χοννεχτιονσ 

Το προτεχτ ψουρ δατα ιν τρανσιτ ωιτηιν τηε ΑWΣ χλουδ, Αmαζον Ρεδσηιφτ υσεσ ηαρδωαρε−αχχελερατεδ ΣΣΛ το χοmmυνιχατε 

ωιτη Αmαζον Σ3 ορ Αmαζον DψναmοDΒ φορ ΧΟΠΨ, ΥΝΛΟΑD, βαχκυπ, ανδ ρεστορε οπερατιονσ. Ψου χαν ενχρψπτ τηε 

χοννεχτιον βετωεεν ψουρ χλιεντ ανδ τηε χλυστερ βψ σπεχιφψινγ ΣΣΛ ιν τηε παραmετερ γρουπ ασσοχιατεδ ωιτη τηε χλυστερ. Το 

ηαϖε ψουρ χλιεντσ αλσο αυτηεντιχατε τηε Ρεδσηιφτ σερϖερ, ψου χαν ινσταλλ τηε πυβλιχ κεψ (.πεm φιλε) φορ τηε ΣΣΛ χερτιφιχατε ον 

ψουρ χλιεντ ανδ υσε τηε κεψ το χοννεχτ το ψουρ χλυστερσ. 

Αmαζον Ρεδσηιφτ οφφερσ τηε νεωερ, στρονγερ χιπηερ συιτεσ τηατ υσε τηε Ελλιπτιχ Χυρϖε Dιφφιε−Ηελλmαν Επηεmεραλ προτοχολ. 

ΕΧDΗΕ αλλοωσ ΣΣΛ χλιεντσ το προϖιδε Περφεχτ Φορωαρδ Σεχρεχψ βετωεεν τηε χλιεντ ανδ τηε Ρεδσηιφτ χλυστερ. Περφεχτ 

Φορωαρδ Σεχρεχψ υσεσ σεσσιον κεψσ τηατ αρε επηεmεραλ ανδ νοτ στορεδ ανψωηερε, ωηιχη πρεϖεντσ τηε δεχοδινγ οφ 

χαπτυρεδ δατα βψ υναυτηοριζεδ τηιρδ παρτιεσ, εϖεν ιφ τηε σεχρετ λονγ−τερm κεψ ιτσελφ ισ χοmπροmισεδ. Ψου δο νοτ νεεδ το 

χονφιγυρε ανψτηινγ ιν Αmαζον Ρεδσηιφτ το εναβλε ΕΧDΗΕ; ιφ ψου χοννεχτ φροm α ΣΘΛ χλιεντ τοολ τηατ υσεσ ΕΧDΗΕ το 

ενχρψπτ χοmmυνιχατιον βετωεεν τηε χλιεντ ανδ σερϖερ, Αmαζον Ρεδσηιφτ ωιλλ υσε τηε προϖιδεδ χιπηερ λιστ το mακε τηε 

αππροπριατε χοννεχτιον. 

Αmαζον ΕλαστιΧαχηε Σεχυριτψ 

Αmαζον ΕλαστιΧαχηε ισ α ωεβ σερϖιχε τηατ mακεσ ιτ εασψ το σετ υπ, mαναγε, ανδ σχαλε διστριβυτεδ ιν−mεmορψ χαχηε 

ενϖιρονmεντσ ιν τηε χλουδ. Τηε σερϖιχε ιmπροϖεσ τηε περφορmανχε οφ ωεβ αππλιχατιονσ βψ αλλοωινγ ψου το ρετριεϖε 

ινφορmατιον φροm α φαστ, mαναγεδ, ιν−mεmορψ χαχηινγ σψστεm, ινστεαδ οφ ρελψινγ εντιρελψ ον σλοωερ δισκ−βασεδ 

δαταβασεσ. Ιτ χαν βε υσεδ το σιγνιφιχαντλψ ιmπροϖε λατενχψ ανδ τηρουγηπυτ φορ mανψ ρεαδ−ηεαϖψ αππλιχατιον ωορκλοαδσ 

(συχη ασ σοχιαλ νετωορκινγ, γαmινγ, mεδια σηαρινγ, ανδ Θ&Α πορταλσ) ορ χοmπυτε−ιντενσιϖε ωορκλοαδσ (συχη ασ α 

ρεχοmmενδατιον ενγινε). Χαχηινγ ιmπροϖεσ αππλιχατιον περφορmανχε βψ στορινγ χριτιχαλ πιεχεσ οφ δατα ιν mεmορψ φορ 

λοω−λατενχψ αχχεσσ. Χαχηεδ ινφορmατιον mαψ ινχλυδε τηε ρεσυλτσ οφ Ι/Ο−ιντενσιϖε δαταβασε θυεριεσ ορ τηε ρεσυλτσ οφ 

χοmπυτατιοναλλψ−ιντενσιϖε χαλχυλατιονσ.  

Τηε Αmαζον ΕλαστιΧαχηε σερϖιχε αυτοmατεσ τιmε−χονσυmινγ mαναγεmεντ τασκσ φορ ιν−mεmορψ χαχηε ενϖιρονmεντσ, 

συχη ασ πατχη mαναγεmεντ, φαιλυρε δετεχτιον, ανδ ρεχοϖερψ. Ιτ ωορκσ ιν χονϕυνχτιον ωιτη οτηερ Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ 

(συχη ασ Αmαζον ΕΧ2, Αmαζον ΧλουδWατχη, ανδ Αmαζον ΣΝΣ) το προϖιδε α σεχυρε, ηιγη−περφορmανχε, ανδ mαναγεδ ιν−

mεmορψ χαχηε. Φορ εξαmπλε, αν αππλιχατιον ρυννινγ ιν Αmαζον ΕΧ2 χαν σεχυρελψ αχχεσσ αν Αmαζον ΕλαστιΧαχηε Χλυστερ 

ιν τηε σαmε ρεγιον ωιτη ϖερψ λοω λατενχψ. 

Υσινγ τηε Αmαζον ΕλαστιΧαχηε σερϖιχε, ψου χρεατε α Χαχηε Χλυστερ, ωηιχη ισ α χολλεχτιον οφ ονε ορ mορε Χαχηε Νοδεσ, 

εαχη ρυννινγ αν ινστανχε οφ τηε Μεmχαχηεδ σερϖιχε. Α Χαχηε Νοδε ισ α φιξεδ−σιζε χηυνκ οφ σεχυρε, νετωορκ−ατταχηεδ 

ΡΑΜ. Εαχη Χαχηε Νοδε ρυνσ αν ινστανχε οφ τηε Μεmχαχηεδ σερϖιχε, ανδ ηασ ιτσ οων DΝΣ ναmε ανδ πορτ. Μυλτιπλε τψπεσ 

οφ Χαχηε Νοδεσ αρε συππορτεδ, εαχη ωιτη ϖαρψινγ αmουντσ οφ ασσοχιατεδ mεmορψ. Α Χαχηε Χλυστερ χαν βε σετ υπ ωιτη α 

σπεχιφιχ νυmβερ οφ Χαχηε Νοδεσ ανδ α Χαχηε Παραmετερ Γρουπ τηατ χοντρολσ τηε προπερτιεσ φορ εαχη Χαχηε Νοδε. Αλλ 

Χαχηε Νοδεσ ωιτηιν α Χαχηε Χλυστερ αρε δεσιγνεδ το βε οφ τηε σαmε Νοδε Τψπε ανδ ηαϖε τηε σαmε παραmετερ ανδ 

σεχυριτψ γρουπ σεττινγσ. 

Αmαζον ΕλαστιΧαχηε αλλοωσ ψου το χοντρολ αχχεσσ το ψουρ Χαχηε Χλυστερσ υσινγ Χαχηε Σεχυριτψ Γρουπσ. Α Χαχηε Σεχυριτψ 

Γρουπ αχτσ λικε α φιρεωαλλ, χοντρολλινγ νετωορκ αχχεσσ το ψουρ Χαχηε Χλυστερ. Βψ δεφαυλτ, νετωορκ αχχεσσ ισ τυρνεδ οφφ το 
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ψουρ Χαχηε Χλυστερσ. Ιφ ψου ωαντ ψουρ αππλιχατιονσ το αχχεσσ ψουρ Χαχηε Χλυστερ, ψου mυστ εξπλιχιτλψ εναβλε αχχεσσ φροm 

ηοστσ ιν σπεχιφιχ ΕΧ2 σεχυριτψ γρουπσ. Ονχε ινγρεσσ ρυλεσ αρε χονφιγυρεδ, τηε σαmε ρυλεσ αππλψ το αλλ Χαχηε Χλυστερσ 

ασσοχιατεδ ωιτη τηατ Χαχηε Σεχυριτψ Γρουπ. 

Το αλλοω νετωορκ αχχεσσ το ψουρ Χαχηε Χλυστερ, χρεατε α Χαχηε Σεχυριτψ Γρουπ ανδ υσε τηε Αυτηοριζε Χαχηε Σεχυριτψ 

Γρουπ Ινγρεσσ ΑΠΙ ορ ΧΛΙ χοmmανδ το αυτηοριζε τηε δεσιρεδ ΕΧ2 σεχυριτψ γρουπ (ωηιχη ιν τυρν σπεχιφιεσ τηε ΕΧ2 ινστανχεσ 

αλλοωεδ). ΙΠ−ρανγε βασεδ αχχεσσ χοντρολ ισ χυρρεντλψ νοτ εναβλεδ φορ Χαχηε Χλυστερσ. Αλλ χλιεντσ το α Χαχηε Χλυστερ mυστ βε 

ωιτηιν τηε ΕΧ2 νετωορκ, ανδ αυτηοριζεδ ϖια Χαχηε Σεχυριτψ Γρουπσ. 

ΕλαστιΧαχηε φορ Ρεδισ προϖιδεσ βαχκυπ ανδ ρεστορε φυνχτιοναλιτψ, ωηερε ψου χαν χρεατε α σναπσηοτ οφ ψουρ εντιρε Ρεδισ 

χλυστερ ασ ιτ εξιστσ ατ α σπεχιφιχ ποιντ ιν τιmε. Ψου χαν σχηεδυλε αυτοmατιχ, ρεχυρρινγ δαιλψ σναπσηοτσ ορ ψου χαν χρεατε α 

mανυαλ σναπσηοτ ατ ανψ τιmε. Φορ αυτοmατιχ σναπσηοτσ, ψου σπεχιφψ α ρετεντιον περιοδ; mανυαλ σναπσηοτσ αρε ρεταινεδ 

υντιλ ψου δελετε τηεm. Τηε σναπσηοτσ αρε στορεδ ιν Αmαζον Σ3 ωιτη ηιγη δυραβιλιτψ, ανδ χαν βε υσεδ φορ ωαρm σταρτσ, 

βαχκυπσ, ανδ αρχηιϖινγ. 
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AヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWヴ┗ｷIWゲ 

Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ οφφερσ α ϖαριετψ οφ mαναγεδ σερϖιχεσ το υσε ωιτη ψουρ αππλιχατιονσ, ινχλυδινγ σερϖιχεσ τηατ προϖιδε 

αππλιχατιον στρεαmινγ, θυευεινγ, πυση νοτιφιχατιον, εmαιλ δελιϖερψ, σεαρχη, ανδ τρανσχοδινγ. 

Αmαζον ΧλουδΣεαρχη Σεχυριτψ 

Αmαζον ΧλουδΣεαρχη ισ α 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. Ιτ εναβλεσ ψου το 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.  

Αν Αmαζον ΧλουδΣεαρχη δοmαιν ενχαπσυλατεσ α χολλεχτιον οφ δατα ψου ωαντ το σεαρχη, τηε σεαρχη ινστανχεσ τηατ προχεσσ 

ψουρ σεαρχη ρεθυεστσ, ανδ α χονφιγυρατιον τηατ χοντρολσ ηοω ψουρ δατα ισ ινδεξεδ ανδ σεαρχηεδ. Ψου χρεατε α σεπαρατε 

σεαρχη δοmαιν φορ εαχη χολλεχτιον οφ δατα ψου ωαντ το mακε σεαρχηαβλε. Φορ εαχη δοmαιν, ψου χονφιγυρε ινδεξινγ 

οπτιονσ τηατ δεσχριβε τηε φιελδσ ψου ωαντ το ινχλυδε ιν ψουρ ινδεξ ανδ ηοω ψου ωαντ το υσ τηεm, τεξτ οπτιονσ τηατ δεφινε 

δοmαιν−σπεχιφιχ στοπωορδσ, στεmσ, ανδ σψνονψmσ, ρανκ εξπρεσσιονσ τηατ ψου χαν υσε το χυστοmιζε ηοω σεαρχη ρεσυλτσ 

αρε ρανκεδ, ανδ αχχεσσ πολιχιεσ τηατ χοντρολ αχχεσσ το τηε δοmαινげσ δοχυmεντ ανδ σεαρχη ενδποιντσ. 

Αχχεσσ το ψουρ σεαρχη δοmαιν∋σ ενδποιντσ ισ ρεστριχτεδ βψ ΙΠ αδδρεσσ σο τηατ ονλψ αυτηοριζεδ ηοστσ χαν συβmιτ δοχυmεντσ 

ανδ σενδ σεαρχη ρεθυεστσ. ΙΠ αδδρεσσ αυτηοριζατιον ισ υσεδ ονλψ το χοντρολ αχχεσσ το τηε δοχυmεντ ανδ σεαρχη ενδποιντσ. 

Αλλ Αmαζον ΧλουδΣεαρχη χονφιγυρατιον ρεθυεστσ mυστ βε αυτηεντιχατεδ υσινγ στανδαρδ ΑWΣ αυτηεντιχατιον. 

Αmαζον ΧλουδΣεαρχη προϖιδεσ σεπαρατε ενδποιντσ φορ αχχεσσινγ τηε χονφιγυρατιον, σεαρχη, ανδ δοχυmεντ σερϖιχεσ: 

 Τηε χονφιγυρατιον σερϖιχε ισ αχχεσσεδ τηρουγη α γενεραλ ενδποιντ: χλουδσεαρχη.υσ−εαστ−1.αmαζοναωσ.χοm  

 Τηε δοχυmεντ σερϖιχε ενδποιντ ισ υσεδ το συβmιτ δοχυmεντσ το τηε δοmαιν φορ ινδεξινγ ανδ ισ αχχεσσεδ τηρουγη 

α δοmαιν−σπεχιφιχ ενδποιντ: ηττπ://δοχ−δοmαινναmε−δοmαινιδ.υσ−εαστ−1.χλουδσεαρχη.αmαζοναωσ.χοm 

 Τηε σεαρχη ενδποιντ ισ υσεδ το συβmιτ σεαρχη ρεθυεστσ το τηε δοmαιν ανδ ισ αχχεσσεδ τηρουγη α δοmαιν−σπεχιφιχ 

ενδποιντ: ηττπ://σεαρχη−δοmαινναmε−δοmαινιδ.υσ−εαστ−1.χλουδσεαρχη.αmαζοναωσ.χοm 

 

Νοτε τηατ ιφ ψου δο νοτ ηαϖε α στατιχ ΙΠ αδδρεσσ, ψου mυστ ρε−αυτηοριζε ψουρ χοmπυτερ ωηενεϖερ ψουρ ΙΠ αδδρεσσ 

χηανγεσ. Ιφ ψουρ ΙΠ αδδρεσσ ισ ασσιγνεδ δψναmιχαλλψ, ιτ ισ αλσο λικελψ τηατ ψου∋ρε σηαρινγ τηατ αδδρεσσ ωιτη οτηερ χοmπυτερσ 

ον ψουρ νετωορκ. Τηισ mεανσ τηατ ωηεν ψου αυτηοριζε τηε ΙΠ αδδρεσσ, αλλ χοmπυτερσ τηατ σηαρε ιτ ωιλλ βε αβλε το αχχεσσ 

ψουρ σεαρχη δοmαιν∋σ δοχυmεντ σερϖιχε ενδποιντ. 

Λικε αλλ ΑWΣ Σερϖιχεσ, Αmαζον ΧλουδΣεαρχη ρεθυιρεσ τηατ εϖερψ ρεθυεστ mαδε το ιτσ χοντρολ ΑΠΙ βε αυτηεντιχατεδ σο ονλψ 

αυτηεντιχατεδ υσερσ χαν αχχεσσ ανδ mαναγε ψουρ ΧλουδΣεαρχη δοmαιν. ΑΠΙ ρεθυεστσ αρε σιγνεδ ωιτη αν ΗΜΑΧ−ΣΗΑ1 ορ 

ΗΜΑΧ−ΣΗΑ256 ゲｷｪﾐ;デ┌ヴW I;ﾉI┌ﾉ;デWS aヴﾗﾏ デｴW ヴWケ┌Wゲデ ;ﾐS デｴW ┌ゲWヴげゲ ΑWΣ Σεχρετ Αχχεσσ κεψ. Αδδιτιοναλλψ, τηε Αmαζον 

ΧλουδΣεαρχη χοντρολ ΑΠΙ ισ αχχεσσιβλε ϖια ΣΣΛ−ενχρψπτεδ ενδποιντσ. Ψου χαν χοντρολ αχχεσσ το Αmαζον ΧλουδΣεαρχη 

mαναγεmεντ φυνχτιονσ βψ χρεατινγ υσερσ υνδερ ψουρ ΑWΣ Αχχουντ υσινγ ΑWΣ ΙΑΜ, ανδ χοντρολλινγ ωηιχη ΧλουδΣεαρχη 

οπερατιονσ τηεσε υσερσ ηαϖε περmισσιον το περφορm. 
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Αmαζον Σιmπλε Θυευε Σερϖιχε (Αmαζον ΣΘΣ) Σεχυριτψ 

Αmαζον ΣΘΣ ισ α ηιγηλψ ρελιαβλε, σχαλαβλε mεσσαγε θυευινγ σερϖιχε τηατ εναβλεσ ασψνχηρονουσ mεσσαγε−βασεδ 

χοmmυνιχατιον βετωεεν διστριβυτεδ χοmπονεντσ οφ αν αππλιχατιον. Τηε χοmπονεντσ χαν βε χοmπυτερσ ορ Αmαζον ΕΧ2 

ινστανχεσ ορ α χοmβινατιον οφ βοτη. Wιτη Αmαζον ΣΘΣ, ψου χαν σενδ ανψ νυmβερ οφ mεσσαγεσ το αν Αmαζον ΣΘΣ θυευε 

ατ ανψ τιmε φροm ανψ χοmπονεντ. Τηε mεσσαγεσ χαν βε ρετριεϖεδ φροm τηε σαmε χοmπονεντ ορ α διφφερεντ ονε ριγητ 

αωαψ ορ ατ α λατερ τιmε (ωιτηιν 4 δαψσ). Μεσσαγεσ αρε ηιγηλψ δυραβλε; εαχη mεσσαγε ισ περσιστεντλψ στορεδ ιν ηιγηλψ 

αϖαιλαβλε, ηιγηλψ ρελιαβλε θυευεσ. Μυλτιπλε προχεσσεσ χαν ρεαδ/ωριτε φροm/το αν Αmαζον ΣΘΣ θυευε ατ τηε σαmε τιmε 

ωιτηουτ ιντερφερινγ ωιτη εαχη οτηερ.  

Αmαζον ΣΘΣ αχχεσσ ισ γραντεδ βασεδ ον αν ΑWΣ Αχχουντ ορ α υσερ χρεατεδ ωιτη ΑWΣ ΙΑΜ. Ονχε αυτηεντιχατεδ, τηε ΑWΣ 

Αχχουντ ηασ φυλλ αχχεσσ το αλλ υσερ οπερατιονσ. Αν ΑWΣ ΙΑΜ υσερ, ηοωεϖερ, ονλψ ηασ αχχεσσ το τηε οπερατιονσ ανδ θυευεσ 

φορ ωηιχη τηεψ ηαϖε βεεν γραντεδ αχχεσσ ϖια πολιχψ. Βψ δεφαυλτ, αχχεσσ το εαχη ινδιϖιδυαλ θυευε ισ ρεστριχτεδ το τηε ΑWΣ 

Αχχουντ τηατ χρεατεδ ιτ. Ηοωεϖερ, ψου χαν αλλοω οτηερ αχχεσσ το α θυευε, υσινγ ειτηερ αν ΣΘΣ−γενερατεδ πολιχψ ορ α 

πολιχψ ψου ωριτε. 

Αmαζον ΣΘΣ ισ αχχεσσιβλε ϖια ΣΣΛ−ενχρψπτεδ ενδποιντσ. Τηε ενχρψπτεδ ενδποιντσ αρε αχχεσσιβλε φροm βοτη τηε Ιντερνετ 

ανδ φροm ωιτηιν Αmαζον ΕΧ2. Dατα στορεδ ωιτηιν Αmαζον ΣΘΣ ισ νοτ ενχρψπτεδ βψ ΑWΣ; ηοωεϖερ, τηε υσερ χαν ενχρψπτ 

δατα βεφορε ιτ ισ υπλοαδεδ το Αmαζον ΣΘΣ, προϖιδεδ τηατ τηε αππλιχατιον υτιλιζινγ τηε θυευε ηασ α mεανσ το δεχρψπτ τηε 

mεσσαγε ωηεν ρετριεϖεδ. Ενχρψπτινγ mεσσαγεσ βεφορε σενδινγ τηεm το Αmαζον ΣΘΣ ηελπσ προτεχτ αγαινστ αχχεσσ το 

σενσιτιϖε χυστοmερ δατα βψ υναυτηοριζεδ περσονσ, ινχλυδινγ ΑWΣ. 

Αmαζον Σιmπλε Νοτιφιχατιον Σερϖιχε (Αmαζον ΣΝΣ) Σεχυριτψ 

Αmαζον Σιmπλε Νοτιφιχατιον Σερϖιχε (Αmαζον ΣΝΣ) ισ α ωεβ σερϖιχε τηατ mακεσ ιτ εασψ το σετ υπ, οπερατε, ανδ σενδ 

νοτιφιχατιονσ φροm τηε χλουδ. Ιτ προϖιδεσ δεϖελοπερσ ωιτη α ηιγηλψ σχαλαβλε, φλεξιβλε, ανδ χοστ−εφφεχτιϖε χαπαβιλιτψ το 

πυβλιση mεσσαγεσ φροm αν αππλιχατιον ανδ ιmmεδιατελψ δελιϖερ τηεm το συβσχριβερσ ορ οτηερ αππλιχατιονσ. 

Αmαζον ΣΝΣ προϖιδεσ α σιmπλε ωεβ σερϖιχεσ ιντερφαχε τηατ χαν βε υσεδ το χρεατε τοπιχσ τηατ χυστοmερσ ωαντ το νοτιφψ 

αππλιχατιονσ (ορ πεοπλε) αβουτ, συβσχριβε χλιεντσ το τηεσε τοπιχσ, πυβλιση mεσσαγεσ, ανδ ηαϖε τηεσε mεσσαγεσ δελιϖερεδ 

ﾗ┗Wヴ IﾉｷWﾐデゲげ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉ ﾗa IｴﾗｷIW ふｷくW., ΗΤΤΠ/ΗΤΤΠΣ, εmαιλ, ετχ.). Αmαζον ΣΝΣ δελιϖερσ νοτιφιχατιονσ το χλιεντσ υσινγ α 

さヮ┌ゲｴざ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏ デｴ;デ Wﾉｷﾏｷﾐ;デWゲ デｴW ﾐWWS デﾗ ヮWヴｷﾗSｷI;ﾉﾉ┞ IｴWIﾆ ﾗヴ さヮﾗﾉﾉざ aορ νεω ινφορmατιον ανδ υπδατεσ. Αmαζον 

ΣΝΣ χαν βε λεϖεραγεδ το βυιλδ ηιγηλψ ρελιαβλε, εϖεντ−δριϖεν ωορκφλοωσ ανδ mεσσαγινγ αππλιχατιονσ ωιτηουτ τηε νεεδ φορ 

χοmπλεξ mιδδλεωαρε ανδ αππλιχατιον mαναγεmεντ. Τηε ποτεντιαλ υσεσ φορ Αmαζον ΣΝΣ ινχλυδε mονιτορινγ αππλιχατιονσ, 

ωορκφλοω σψστεmσ, τιmε−σενσιτιϖε ινφορmατιον υπδατεσ, mοβιλε αππλιχατιονσ, ανδ mανψ οτηερσ. Αmαζον ΣΝΣ προϖιδεσ 

αχχεσσ χοντρολ mεχηανισmσ σο τηατ τοπιχσ ανδ mεσσαγεσ αρε σεχυρεδ αγαινστ υναυτηοριζεδ αχχεσσ. Τοπιχ οωνερσ χαν σετ 

πολιχιεσ φορ α τοπιχ τηατ ρεστριχτ ωηο χαν πυβλιση ορ συβσχριβε το α τοπιχ. Αδδιτιοναλλψ, τοπιχ οωνερσ χαν ενχρψπτ 

τρανσmισσιον βψ σπεχιφψινγ τηατ τηε δελιϖερψ mεχηανισm mυστ βε ΗΤΤΠΣ. 

Αmαζον ΣΝΣ αχχεσσ ισ γραντεδ βασεδ ον αν ΑWΣ Αχχουντ ορ α υσερ χρεατεδ ωιτη ΑWΣ ΙΑΜ. Ονχε αυτηεντιχατεδ, τηε ΑWΣ 

Αχχουντ ηασ φυλλ αχχεσσ το αλλ υσερ οπερατιονσ. Αν ΑWΣ ΙΑΜ υσερ, ηοωεϖερ, ονλψ ηασ αχχεσσ το τηε οπερατιονσ ανδ τοπιχσ 

φορ ωηιχη τηεψ ηαϖε βεεν γραντεδ αχχεσσ ϖια πολιχψ. Βψ δεφαυλτ, αχχεσσ το εαχη ινδιϖιδυαλ τοπιχ ισ ρεστριχτεδ το τηε ΑWΣ 

Αχχουντ τηατ χρεατεδ ιτ. Ηοωεϖερ, ψου χαν αλλοω οτηερ αχχεσσ το ΣΝΣ, υσινγ ειτηερ αν ΣΝΣ−γενερατεδ πολιχψ ορ α πολιχψ 

ψου ωριτε. 
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Αmαζον Σιmπλε Wορκφλοω Σερϖιχε (Αmαζον ΣWΦ) Σεχυριτψ 

Τηε Αmαζον Σιmπλε Wορκφλοω Σερϖιχε (ΣWΦ) mακεσ ιτ εασψ το βυιλδ αππλιχατιονσ τηατ χοορδινατε ωορκ αχροσσ διστριβυτεδ 

χοmπονεντσ. Υσινγ Αmαζον ΣWΦ, ψου I;ﾐ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW デｴW ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ヮヴﾗIWゲゲｷﾐｪ ゲデWヮゲ ｷﾐ ;ﾐ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ;ゲ さデ;ゲﾆゲざ デｴ;デ Sヴｷ┗W 
ωορκ ιν διστριβυτεδ αππλιχατιονσ, ανδ Αmαζον ΣWΦ χοορδινατεσ τηεσε τασκσ ιν α ρελιαβλε ανδ σχαλαβλε mαννερ. Αmαζον 

“WF ﾏ;ﾐ;ｪWゲ デ;ゲﾆ W┝WI┌デｷﾗﾐ SWヮWﾐSWﾐIｷWゲが ゲIｴWS┌ﾉｷﾐｪが ;ﾐS IﾗﾐI┌ヴヴWﾐI┞ H;ゲWS ﾗﾐ ; SW┗WﾉﾗヮWヴげゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾉﾗｪｷIく TｴW 
σερϖιχε στορεσ τασκσ, δισπατχηεσ τηεm το αππλιχατιον χοmπονεντσ, τραχκσ τηειρ προγρεσσ, ανδ κεεπσ τηειρ λατεστ στατε. 

Αmαζον ΣWΦ προϖιδεσ σιmπλε ΑΠΙ χαλλσ τηατ χαν βε εξεχυτεδ φροm χοδε ωριττεν ιν ανψ λανγυαγε ανδ ρυν ον ψουρ ΕΧ2 

ινστανχεσ, ορ ανψ οφ ψουρ mαχηινεσ λοχατεδ ανψωηερε ιν τηε ωορλδ τηατ χαν αχχεσσ τηε Ιντερνετ. Αmαζον ΣWΦ αχτσ ασ α 

χοορδινατιον ηυβ ωιτη ωηιχη ψουρ αππλιχατιον ηοστσ ιντεραχτ. Ψου χρεατε δεσιρεδ ωορκφλοωσ ωιτη τηειρ ασσοχιατεδ τασκσ 

ανδ ανψ χονδιτιοναλ λογιχ ψου ωιση το αππλψ ανδ στορε τηεm ωιτη Αmαζον ΣWΦ. 

Αmαζον ΣWΦ αχχεσσ ισ γραντεδ βασεδ ον αν ΑWΣ Αχχουντ ορ α υσερ χρεατεδ ωιτη ΑWΣ ΙΑΜ. Αλλ αχτορσ τηατ παρτιχιπατε ιν 

τηε εξεχυτιον οφ α ωορκφλοωねδεχιδερσ, αχτιϖιτψ ωορκερσ, ωορκφλοω αδmινιστρατορσねmυστ βε ΙΑΜ υσερσ υνδερ τηε ΑWΣ 

Αχχουντ τηατ οωνσ τηε Αmαζον ΣWΦ ρεσουρχεσ. Ψου χαννοτ γραντ υσερσ ασσοχιατεδ ωιτη οτηερ ΑWΣ Αχχουντσ αχχεσσ το 

ψουρ Αmαζον ΣWΦ ωορκφλοωσ. Αν ΑWΣ ΙΑΜ υσερ, ηοωεϖερ, ονλψ ηασ αχχεσσ το τηε ωορκφλοωσ ανδ ρεσουρχεσ φορ ωηιχη 

τηεψ ηαϖε βεεν γραντεδ αχχεσσ ϖια πολιχψ. 

Αmαζον Σιmπλε Εmαιλ Σερϖιχε (Αmαζον ΣΕΣ) Σεχυριτψ 

Αmαζον Σιmπλε Εmαιλ Σερϖιχε (ΣΕΣ) ισ αν ουτβουνδ−ονλψ εmαιλ−σενδινγ σερϖιχε βυιλτ ον Aﾏ;┣ﾗﾐげゲ ρελιαβλε ανδ σχαλαβλε 

ινφραστρυχτυρε. Αmαζον ΣΕΣ ηελπσ ψου mαξιmιζε εmαιλ δελιϖεραβιλιτψ ανδ σταψ ινφορmεδ οφ τηε δελιϖερψ στατυσ οφ ψουρ 

εmαιλσ. Αmαζον ΣΕΣ ιντεγρατεσ ωιτη οτηερ ΑWΣ σερϖιχεσ, mακινγ ιτ εασψ το σενδ εmαιλσ φροm αππλιχατιονσ βεινγ ηοστεδ ον 

σερϖιχεσ συχη ασ Αmαζον ΕΧ2.  

Υνφορτυνατελψ, ωιτη οτηερ εmαιλ σψστεmσ, ιτ∋σ ποσσιβλε φορ α σπαmmερ το φαλσιφψ αν εmαιλ ηεαδερ ανδ σποοφ τηε οριγινατινγ 

εmαιλ αδδρεσσ σο τηατ ιτ αππεαρσ ασ τηουγη τηε εmαιλ οριγινατεδ φροm α διφφερεντ σουρχε. Το mιτιγατε τηεσε προβλεmσ, 

Αmαζον ΣΕΣ ρεθυιρεσ υσερσ το ϖεριφψ τηειρ εmαιλ αδδρεσσ ορ δοmαιν ιν ορδερ το χονφιρm τηατ τηεψ οων ιτ ανδ το πρεϖεντ 

οτηερσ φροm υσινγ ιτ. Το ϖεριφψ α δοmαιν, Αmαζον ΣΕΣ ρεθυιρεσ τηε σενδερ το πυβλιση α DΝΣ ρεχορδ τηατ Αmαζον ΣΕΣ 

συππλιεσ ασ προοφ οφ χοντρολ οϖερ τηε δοmαιν. Αmαζον ΣΕΣ περιοδιχαλλψ ρεϖιεωσ δοmαιν ϖεριφιχατιον στατυσ, ανδ ρεϖοκεσ 

ϖεριφιχατιον ιν χασεσ ωηερε ιτ ισ νο λονγερ ϖαλιδ.  

Αmαζον ΣΕΣ τακεσ προαχτιϖε στεπσ το πρεϖεντ θυεστιοναβλε χοντεντ φροm βεινγ σεντ, σο τηατ ΙΣΠσ ρεχειϖε χονσιστεντλψ 

ηιγη−θυαλιτψ εmαιλ φροm ουρ δοmαινσ ανδ τηερεφορε ϖιεω Αmαζον ΣΕΣ ασ α τρυστεδ εmαιλ οριγιν. Βελοω αρε σοmε οφ τηε 

φεατυρεσ τηατ mαξιmιζε δελιϖεραβιλιτψ ανδ δεπενδαβιλιτψ φορ αλλ οφ ουρ σενδερσ: 

ひ   Αmαζον ΣΕΣ υσεσ χοντεντ−φιλτερινγ τεχηνολογιεσ το ηελπ δετεχτ ανδ βλοχκ mεσσαγεσ χονταινινγ ϖιρυσεσ ορ 

mαλωαρε βεφορε τηεψ χαν βε σεντ. 

ひ     Aﾏ;┣ﾗﾐ “E“ ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐゲ Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデ aWWSH;Iﾆ ﾉﾗﾗヮゲ ┘ｷτη mαϕορ ΙΣΠσ. Χοmπλαιντ φεεδβαχκ λοοπσ ινδιχατε ωηιχη 

εmαιλσ α ρεχιπιεντ mαρκεδ ασ σπαm. Αmαζον ΣΕΣ προϖιδεσ ψου αχχεσσ το τηεσε δελιϖερψ mετριχσ το ηελπ γυιδε ψουρ 

σενδινγ στρατεγψ. 

ひ     Aﾏ;┣ﾗﾐ “E“ ┌ゲWゲ ; ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa デWIｴﾐｷケ┌Wゲ デﾗ ﾏW;ゲ┌ヴW デｴW ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa W;Iｴ ┌ゲWヴげゲ ゲWﾐSｷﾐｪく TｴWゲW ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ｴWﾉヮ 
ιδεντιφψ ανδ δισαβλε αττεmπτσ το υσε Αmαζον ΣΕΣ φορ υνσολιχιτεδ mαιλ, ανδ δετεχτ οτηερ σενδινγ παττερνσ τηατ 

┘ﾗ┌ﾉS ｴ;ヴﾏ Aﾏ;┣ﾗﾐ “E“げゲ ヴWヮ┌デ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ I“Pゲが ﾏ;ｷﾉHﾗ┝ ヮヴﾗ┗ｷSWヴゲが ;ﾐS ;ﾐデｷ−σπαm σερϖιχεσ. 
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ひ     Aﾏ;┣ﾗﾐ “EΣ συππορτσ αυτηεντιχατιον mεχηανισmσ συχη ασ Σενδερ Πολιχψ Φραmεωορκ (ΣΠΦ) ανδ DοmαινΚεψσ 

Ιδεντιφιεδ Μαιλ (DΚΙΜ). Wηεν ψου αυτηεντιχατε αν εmαιλ, ψου προϖιδε εϖιδενχε το ΙΣΠσ τηατ ψου οων τηε δοmαιν. 

Αmαζον ΣΕΣ mακεσ ιτ εασψ φορ ψου το αυτηεντιχατε ψουρ εmαιλσ. Ιφ ψου χονφιγυρε ψουρ αχχουντ το υσε Εασψ DΚΙΜ, 

Αmαζον ΣΕΣ ωιλλ DΚΙΜ−σιγν ψουρ εmαιλσ ον ψουρ βεηαλφ, σο ψου χαν φοχυσ ον οτηερ ασπεχτσ οφ ψουρ εmαιλ−σενδινγ 

στρατεγψ. Το ενσυρε οπτιmαλ δελιϖεραβιλιτψ, ωε ρεχοmmενδ τηατ ψου αυτηεντιχατε ψουρ εmαιλσ. 

Ασ ωιτη οτηερ ΑWΣ σερϖιχεσ, ψου υσε σεχυριτψ χρεδεντιαλσ το ϖεριφψ ωηο ψου αρε ανδ ωηετηερ ψου ηαϖε περmισσιον το 

ιντεραχτ ωιτη Αmαζον ΣΕΣ. Φορ ινφορmατιον αβουτ ωηιχη χρεδεντιαλσ το υσε, σεε Υσινγ Χρεδεντιαλσ ωιτη Αmαζον ΣΕΣ. 

Αmαζον ΣΕΣ αλσο ιντεγρατεσ ωιτη ΑWΣ ΙΑΜ σο τηατ ψου χαν σπεχιφψ ωηιχη Αmαζον ΣΕΣ ΑΠΙ αχτιονσ α υσερ χαν περφορm. 

Ιφ ψου χηοοσε το χοmmυνιχατε ωιτη Αmαζον ΣΕΣ τηρουγη ιτσ ΣΜΤΠ ιντερφαχε, ψου αρε ρεθυιρεδ το ενχρψπτ ψουρ χοννεχτιον 

υσινγ ΤΛΣ. Αmαζον ΣΕΣ συππορτσ τωο mεχηανισmσ φορ εσταβλισηινγ α ΤΛΣ−ενχρψπτεδ χοννεχτιον: ΣΤΑΡΤΤΛΣ ανδ ΤΛΣ 

Wραππερ. Ιφ ψου χηοοσε το χοmmυνιχατε ωιτη Αmαζον ΣΕΣ οϖερ ΗΤΤΠ, τηεν αλλ χοmmυνιχατιον ωιλλ βε προτεχτεδ βψ ΤΛΣ 

デｴヴﾗ┌ｪｴ Aﾏ;┣ﾗﾐ “E“げゲ HTTP“ WﾐSヮﾗｷﾐデく WｴWﾐ SWﾉｷ┗Wヴｷﾐｪ Wﾏ;ｷﾉ デﾗ ｷデゲ aｷﾐ;ﾉ SWゲデｷﾐ;デｷﾗﾐが Aﾏ;┣ﾗν ΣΕΣ ενχρψπτσ τηε εmαιλ 

χοντεντ ωιτη οππορτυνιστιχ ΤΛΣ, ιφ συππορτεδ βψ τηε ρεχειϖερ. 

Αmαζον Ελαστιχ Τρανσχοδερ Σερϖιχε Σεχυριτψ 

Τηε Αmαζον Ελαστιχ Τρανσχοδερ σερϖιχε σιmπλιφιεσ ανδ αυτοmατεσ ωηατ ισ υσυαλλψ α χοmπλεξ προχεσσ οφ χονϖερτινγ mεδια 

φιλεσ φροm ονε φορmατ, σιζε, ορ θυαλιτψ το ανοτηερ. Τηε Ελαστιχ Τρανσχοδερ σερϖιχε χονϖερτσ στανδαρδ−δεφινιτιον (ΣD) ορ 

ηιγη−δεφινιτιον (ΗD) ϖιδεο φιλεσ ασ ωελλ ασ αυδιο φιλεσ. Ιτ ρεαδσ ινπυτ φροm αν Αmαζον Σ3 βυχκετ, τρανσχοδεσ ιτ, ανδ ωριτεσ 

τηε ρεσυλτινγ φιλε το ανοτηερ Αmαζον Σ3 βυχκετ. Ψου χαν υσε τηε σαmε βυχκετ φορ ινπυτ ανδ ουτπυτ, ανδ τηε βυχκετσ χαν 

βε ιν ανψ ΑWΣ ρεγιον. Τηε Ελαστιχ Τρανσχοδερ αχχεπτσ ινπυτ φιλεσ ιν α ωιδε ϖαριετψ οφ ωεβ, χονσυmερ, ανδ προφεσσιοναλ 

φορmατσ. Ουτπυτ φιλε τψπεσ ινχλυδε τηε ΜΠ3, ΜΠ4, ΟΓΓ, ΤΣ, WεβΜ, ΗΛΣ υσινγ ΜΠΕΓ−2 ΤΣ, ανδ Σmοοτη Στρεαmινγ υσινγ 

φmπ4 χονταινερ τψπεσ, στορινγ Η.264 ορ ςΠ8 ϖιδεο ανδ ΑΑΧ, ΜΠ3, ορ ςορβισ αυδιο. 

Ψου∋λλ σταρτ ωιτη ονε ορ mορε ινπυτ φιλεσ, ανδ χρεατε τρανσχοδινγ ϕοβσ ιν α τψπε οφ ωορκφλοω χαλλεδ α τρανσχοδινγ πιπελινε 

φορ εαχη φιλε. Wηεν ψου χρεατε τηε πιπελινε ψου∋λλ σπεχιφψ ινπυτ ανδ ουτπυτ βυχκετσ ασ ωελλ ασ αν ΙΑΜ ρολε. Εαχη ϕοβ mυστ 

ρεφερενχε α mεδια χονϖερσιον τεmπλατε χαλλεδ α τρανσχοδινγ πρεσετ, ανδ ωιλλ ρεσυλτ ιν τηε γενερατιον οφ ονε ορ mορε 

ουτπυτ φιλεσ. Α πρεσετ τελλσ τηε Ελαστιχ Τρανσχοδερ ωηατ σεττινγσ το υσε ωηεν προχεσσινγ α παρτιχυλαρ ινπυτ φιλε. Ψου χαν 

σπεχιφψ mανψ σεττινγσ ωηεν ψου χρεατε α πρεσετ, ινχλυδινγ τηε σαmπλε ρατε, βιτ ρατε, ρεσολυτιον (ουτπυτ ηειγητ ανδ ωιδτη), 

τηε νυmβερ οφ ρεφερενχε ανδ κεψφραmεσ, α ϖιδεο βιτ ρατε, σοmε τηυmβναιλ χρεατιον οπτιονσ, ετχ. 

Α βεστ εφφορτ ισ mαδε το σταρτ ϕﾗHゲ ｷﾐ デｴW ﾗヴSWヴ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW┞げヴW ゲ┌HﾏｷデデWSが H┌デ τηισ ισ νοτ α ηαρδ γυαραντεε ανδ ϕοβσ 

τψπιχαλλψ φινιση ουτ οφ ορδερ σινχε τηεψ αρε ωορκεδ ον ιν παραλλελ ανδ ϖαρψ ιν χοmπλεξιτψ. Ψου χαν παυσε ανδ ρεσυmε ανψ οφ 

ψουρ πιπελινεσ ιφ νεχεσσαρψ. 

Ελαστιχ Τρανσχοδερ συππορτσ τηε υσε οφ ΣΝΣ νοτιφιχατιονσ ωηεν ιτ σταρτσ ανδ φινισηεσ εαχη ϕοβ, ανδ ωηεν ιτ νεεδσ το τελλ 

ψου τηατ ιτ ηασ δετεχτεδ αν ερρορ ορ ωαρνινγ χονδιτιον. Τηε ΣΝΣ νοτιφιχατιον παραmετερσ αρε ασσοχιατεδ ωιτη εαχη 

πιπελινε. Ιτ χαν αλσο υσε τηε Λιστ ϑοβσ Βψ Στατυσ φυνχτιον το φινδ αλλ οφ τηε ϕοβσ ωιτη α γιϖεν στατυσ (ε.γ., ∀Χοmπλετεδ∀) ορ 

τηε Ρεαδ ϑοβ φυνχτιον το ρετριεϖε δεταιλεδ ινφορmατιον αβουτ α παρτιχυλαρ ϕοβ. 

Λικε αλλ οτηερ ΑWΣ σερϖιχεσ, Ελαστιχ Τρανσχοδερ ιντεγρατεσ ωιτη ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ), ωηιχη 

αλλοωσ ψου το χοντρολ αχχεσσ το τηε σερϖιχε ανδ το οτηερ ΑWΣ ρεσουρχεσ τηατ Ελαστιχ Τρανσχοδερ ρεθυιρεσ, ινχλυδινγ 

Αmαζον Σ3 βυχκετσ ανδ Αmαζον ΣΝΣ τοπιχσ. Βψ δεφαυλτ, ΙΑΜ υσερσ ηαϖε νο αχχεσσ το Ελαστιχ Τρανσχοδερ ορ το τηε 

ρεσουρχεσ τηατ ιτ υσεσ. Ιφ ψου ωαντ ΙΑΜ υσερσ το βε αβλε το ωορκ ωιτη Ελαστιχ Τρανσχοδερ, ψου mυστ εξπλιχιτλψ γραντ τηεm 

περmισσιονσ. 
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Αmαζον Ελαστιχ Τρανσχοδερ ρεθυιρεσ εϖερψ ρεθυεστ mαδε το ιτσ χοντρολ ΑΠΙ βε αυτηεντιχατεδ σο ονλψ αυτηεντιχατεδ 

προχεσσεσ ορ υσερσ χαν χρεατε, mοδιφψ, ορ δελετε τηειρ οων Αmαζον Τρανσχοδερ πιπελινεσ ανδ πρεσετσ. Ρεθυεστσ αρε 

σιγνεδ ωιτη αν ΗΜΑΧ−“HAヲヵヶ ゲｷｪﾐ;デ┌ヴW I;ﾉI┌ﾉ;デWS aヴﾗﾏ デｴW ヴWケ┌Wゲデ ;ﾐS ; ﾆW┞ SWヴｷ┗WS aヴﾗﾏ デｴW ┌ゲWヴげゲ ゲWIヴWデ ﾆW┞. 

Αδδιτιοναλλψ, τηε Αmαζον Ελαστιχ Τρανσχοδερ ΑΠΙ ισ ονλψ αχχεσσιβλε ϖια ΣΣΛ−ενχρψπτεδ ενδποιντσ.  

Dυραβιλιτψ ισ προϖιδεδ βψ Αmαζον Σ3, ωηερε mεδια φιλεσ αρε ρεδυνδαντλψ στορεδ ον mυλτιπλε δεϖιχεσ αχροσσ mυλτιπλε 

φαχιλιτιεσ ιν αν Αmαζον Σ3 ρεγιον. Φορ αδδεδ προτεχτιον αγαινστ υσερσ αχχιδεντλψ δελετινγ mεδια φιλεσ, ψου χαν υσε τηε 

ςερσιονινγ φεατυρε ιν Αmαζον Σ3 το πρεσερϖε, ρετριεϖε, ανδ ρεστορε εϖερψ ϖερσιον οφ εϖερψ οβϕεχτ στορεδ ιν αν Αmαζον Σ3 

βυχκετ. Ψου χαν φυρτηερ προτεχτ ϖερσιονσ υσινγ Αmαζον Σ3 ςερσιονινγ∋σ ΜΦΑ Dελετε φεατυρε. Ονχε εναβλεδ φορ αν Αmαζον 

Σ3 βυχκετ, εαχη ϖερσιον δελετιον ρεθυεστ mυστ ινχλυδε τηε σιξ−διγιτ χοδε ανδ σεριαλ νυmβερ φροm ψουρ mυλτι−φαχτορ 

αυτηεντιχατιον δεϖιχε.  

Αmαζον ΑππΣτρεαm Σεχυριτψ 

Τηε Αmαζον ΑππΣτρεαm σερϖιχε προϖιδεσ α φραmεωορκ φορ ρυννινγ στρεαmινγ αππλιχατιονσ, παρτιχυλαρλψ αππλιχατιονσ τηατ 

ρεθυιρε λιγητωειγητ χλιεντσ ρυννινγ ον mοβιλε δεϖιχεσ. Ιτ εναβλεσ ψου το στορε ανδ ρυν ψουρ αππλιχατιον ον ποωερφυλ, 

παραλλελ−προχεσσινγ ΓΠΥσ ιν τηε χλουδ ανδ τηεν στρεαm ινπυτ ανδ ουτπυτ το ανψ χλιεντ δεϖιχε. Τηισ χαν βε α πρε−εξιστινγ 

αππλιχατιον τηατ ψου mοδιφψ το ωορκ ωιτη Αmαζον ΑππΣτρεαm ορ α νεω αππλιχατιον τηατ ψου δεσιγν σπεχιφιχαλλψ το ωορκ 

ωιτη τηε σερϖιχε. 

Τηε Αmαζον ΑππΣτρεαm ΣDΚ σιmπλιφιεσ τηε δεϖελοπmεντ οφ ιντεραχτιϖε στρεαmινγ αππλιχατιονσ ανδ χλιεντ αππλιχατιονσ. 

TｴW “DK ヮヴﾗ┗ｷSWゲ APIゲ デｴ;デ IﾗﾐﾐWIデ ┞ﾗ┌ヴ I┌ゲデﾗﾏWヴゲげ SW┗ｷχεσ διρεχτλψ το ψουρ αππλιχατιον, χαπτυρε ανδ ενχοδε αυδιο ανδ 

ϖιδεο, στρεαm χοντεντ αχροσσ τηε Ιντερνετ ιν νεαρ ρεαλ−τιmε, δεχοδε χοντεντ ον χλιεντ δεϖιχεσ, ανδ ρετυρν υσερ ινπυτ το 

τηε αππλιχατιον. Βεχαυσε ψουρ αππλιχατιον∋σ προχεσσινγ οχχυρσ ιν τηε χλουδ, ιτ χαν σχαλε το ηανδλε εξτρεmελψ λαργε 

χοmπυτατιοναλ λοαδσ. 

Αmαζον ΑππΣτρεαm δεπλοψσ στρεαmινγ αππλιχατιονσ ον Αmαζον ΕΧ2. Wηεν ψου αδδ α στρεαmινγ αππλιχατιον τηρουγη τηε 

ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε, τηε σερϖιχε χρεατεσ τηε ΑΜΙ ρεθυιρεδ το ηοστ ψουρ αππλιχατιον ανδ mακεσ ψουρ αππλιχατιον 

αϖαιλαβλε το στρεαmινγ χλιεντσ. Τηε σερϖιχε σχαλεσ ψουρ αππλιχατιον ασ νεεδεδ ωιτηιν τηε χαπαχιτψ λιmιτσ ψου ηαϖε σετ το 

mεετ δεmανδ. Χλιεντσ υσινγ τηε Αmαζον ΑππΣτρεαm ΣDΚ αυτοmατιχαλλψ χοννεχτ το ψουρ στρεαmεδ αππλιχατιον. 

Iﾐ ﾏﾗゲデ I;ゲWゲが ┞ﾗ┌げﾉﾉ ┘;ﾐデ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ デｴW ┌ゲWヴ ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ デｴW IﾉｷWﾐデ ｷゲ ;┌デｴﾗヴｷ┣WS デﾗ ┌ゲW ┞ﾗ┌ヴ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ HWaﾗヴW ﾉWデデｷﾐｪ 
ηιm οβταιν α σεσσιον ΙD. Wε ρεχοmmενδ τηατ ψου υσε σοmε σορτ οφ εντιτλεmεντ σερϖιχε, ωηιχη ισ α σερϖιχε τηατ 

αυτηεντιχατεσ χλιεντσ ανδ αυτηοριζεσ τηειρ χοννεχτιον το ψουρ αππλιχατιον. Ιν τηισ χασε, τηε εντιτλεmεντ σερϖιχε ωιλλ αλσο 

χαλλ ιντο τηε Αmαζον ΑππΣτρεαm ΡΕΣΤ ΑΠΙ το χρεατε α νεω στρεαmινγ σεσσιον φορ τηε χλιεντ. Αφτερ τηε εντιτλεmεντ σερϖιχε 

χρεατεσ α νεω σεσσιον, ιτ ρετυρνσ τηε σεσσιον ιδεντιφιερ το τηε αυτηοριζεδ χλιεντ ασ α σινγλε−υσε εντιτλεmεντ ΥΡΛ. Τηε χλιεντ 

τηεν υσεσ τηε εντιτλεmεντ ΥΡΛ το χοννεχτ το τηε αππλιχατιον. Ψουρ εντιτλεmεντ σερϖιχε χαν βε ηοστεδ ον αν Αmαζον ΕΧ2 

ινστανχε ορ ον ΑWΣ Ελαστιχ Βεανσταλκ. 

Αmαζον ΑππΣτρεαm υτιλιζεσ αν ΑWΣ ΧλουδΦορmατιον τεmπλατε τηατ αυτοmατεσ τηε προχεσσ οφ δεπλοψινγ α ΓΠΥ ΕΧ2 

ινστανχε τηατ ηασ τηε ΑππΣτρεαm Wινδοωσ Αππλιχατιον ανδ Wινδοωσ Χλιεντ ΣDΚ λιβραριεσ ινσταλλεδ; ισ χονφιγυρεδ φορ ΣΣΗ, 

ΡDΧ, ορ ςΠΝ αχχεσσ; ανδ ηασ αν ελαστιχ ΙΠ αδδρεσσ ασσιγνεδ το ιτ. Βψ υσινγ τηισ τεmπλατε το δεπλοψ ψουρ στανδαλονε 

στρεαmινγ σερϖερ, αλλ ψου νεεδ το δο ισ υπλοαδ ψουρ αππλιχατιον το τηε σερϖερ ανδ ρυν τηε χοmmανδ το λαυνχη ιτ. Ψου χαν 

τηεν υσε τηε Αmαζον ΑππΣτρεαm Σερϖιχε Σιmυλατορ τοολ το τεστ ψουρ αππλιχατιον ιν στανδαλονε mοδε βεφορε δεπλοψινγ ιτ 

ιντο προδυχτιον. 

Αmαζον ΑππΣτρεαm αλσο υτιλιζεσ τηε ΣΤΞ Προτοχολ το mαναγε τηε στρεαmινγ οφ ψουρ αππλιχατιον φροm ΑWΣ το λοχαλ 

δεϖιχεσ. Τηε Αmαζον ΑππΣτρεαm ΣΤΞ Προτοχολ ισ α προπριεταρψ προτοχολ υσεδ το στρεαm ηιγη−θυαλιτψ αππλιχατιον ϖιδεο 
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οϖερ ϖαρψινγ νετωορκ χονδιτιονσ; ιτ mονιτορσ νετωορκ χονδιτιονσ ανδ αυτοmατιχαλλψ αδαπτσ τηε ϖιδεο στρεαm το προϖιδε α 

λοω−λατενχψ ανδ ηιγη−ρεσολυτιον εξπεριενχε το ψουρ χυστοmερσ. Ιτ mινιmιζεσ λατενχψ ωηιλε σψνχινγ αυδιο ανδ ϖιδεο ασ 

ωελλ ασ χαπτυρινγ ινπυτ φροm ψουρ χυστοmερσ το βε σεντ βαχκ το τηε αππλιχατιον ρυννινγ ιν ΑWΣ. 

Aﾐ;ﾉ┞デｷIゲ SWヴ┗ｷIWゲ 

Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ προϖιδεσ χλουδ−βασεδ αναλψτιχσ σερϖιχεσ το ηελπ ψου προχεσσ ανδ αναλψζε ανψ ϖολυmε οφ δατα, 

ωηετηερ ψουρ νεεδ ισ φορ mαναγεδ Ηαδοοπ χλυστερσ, ρεαλ−τιmε στρεαmινγ δατα, πεταβψτε σχαλε δατα ωαρεηουσινγ, ορ 

ορχηεστρατιον. 

Αmαζον Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε (Αmαζον ΕΜΡ) Σεχυριτψ 

Αmαζον Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε (Αmαζον ΕΜΡ) ισ α mαναγεδ ωεβ σερϖιχε ψου χαν υσε το ρυν Ηαδοοπ χλυστερσ τηατ προχεσσ 

ϖαστ αmουντσ οφ δατα βψ διστριβυτινγ τηε ωορκ ανδ δατα αmονγ σεϖεραλ σερϖερσ. Ιτ υτιλιζεσ αν ενηανχεδ ϖερσιον οφ τηε 

Απαχηε Ηαδοοπ φραmεωορκ ρυννινγ ον τηε ωεβ−σχαλε ινφραστρυχτυρε οφ Αmαζον ΕΧ2 ανδ Αmαζον Σ3. Ψου σιmπλψ υπλοαδ 

ψουρ ινπυτ δατα ανδ α δατα προχεσσινγ αππλιχατιον ιντο Αmαζον Σ3. Αmαζον ΕΜΡ τηεν λαυνχηεσ τηε νυmβερ οφ Αmαζον 

ΕΧ2 ινστανχεσ ψου σπεχιφψ. Τηε σερϖιχε βεγινσ τηε ϕοβ φλοω εξεχυτιον ωηιλε πυλλινγ τηε ινπυτ δατα φροm Αmαζον Σ3 ιντο 

τηε λαυνχηεδ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ. Ονχε τηε ϕοβ φλοω ισ φινισηεδ, Αmαζον ΕΜΡ τρανσφερσ τηε ουτπυτ δατα το Αmαζον Σ3, 

ωηερε ψου χαν τηεν ρετριεϖε ιτ ορ υσε ιτ ασ ινπυτ ιν ανοτηερ ϕοβ φλοω. 

Wηεν λαυνχηινγ ϕοβ φλοωσ ον ψουρ βεηαλφ, Αmαζον ΕΜΡ σετσ υπ τωο Αmαζον ΕΧ2 σεχυριτψ γρουπσ: ονε φορ τηε mαστερ 

νοδεσ ανδ ανοτηερ φορ τηε σλαϖεσ. Τηε mαστερ σεχυριτψ γρουπ ηασ α πορτ οπεν φορ χοmmυνιχατιον ωιτη τηε σερϖιχε. Ιτ αλσο 

ηασ τηε ΣΣΗ πορτ οπεν το αλλοω ψου το ΣΣΗ ιντο τηε ινστανχεσ, υσινγ τηε κεψ σπεχιφιεδ ατ σταρτυπ. Τηε σλαϖεσ σταρτ ιν α 

σεπαρατε σεχυριτψ γρουπ, ωηιχη ονλψ αλλοωσ ιντεραχτιον ωιτη τηε mαστερ ινστανχε. Βψ δεφαυλτ βοτη σεχυριτψ γρουπσ αρε σετ 

υπ το νοτ αλλοω αχχεσσ φροm εξτερναλ σουρχεσ, ινχλυδινγ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ βελονγινγ το οτηερ χυστοmερσ. Σινχε τηεσε 

αρε σεχυριτψ γρουπσ ωιτηιν ψουρ αχχουντ, ψου χαν ρεχονφιγυρε τηεm υσινγ τηε στανδαρδ ΕΧ2 τοολσ ορ δασηβοαρδ. Το 

προτεχτ χυστοmερ ινπυτ ανδ ουτπυτ δατασετσ, Αmαζον ΕΜΡ τρανσφερσ δατα το ανδ φροm Αmαζον Σ3 υσινγ ΣΣΛ.  

Αmαζον ΕΜΡ προϖιδεσ σεϖεραλ ωαψσ το χοντρολ αχχεσσ το τηε ρεσουρχεσ οφ ψουρ χλυστερ. Ψου χαν υσε ΑWΣ ΙΑΜ το χρεατε 

υσερ αχχουντσ ανδ ρολεσ ανδ χονφιγυρε περmισσιονσ τηατ χοντρολ ωηιχη ΑWΣ φεατυρεσ τηοσε υσερσ ανδ ρολεσ χαν αχχεσσ. 

Wηεν ψου λαυνχη α χλυστερ, ψου χαν ασσοχιατε αν Αmαζον ΕΧ2 κεψ παιρ ωιτη τηε χλυστερ, ωηιχη ψου χαν τηεν υσε ωηεν 

ψου χοννεχτ το τηε χλυστερ υσινγ ΣΣΗ. Ψου χαν αλσο σετ περmισσιονσ τηατ αλλοω υσερσ οτηερ τηαν τηε δεφαυλτ Ηαδοοπ υσερ 

το συβmιτ ϕοβσ το ψουρ χλυστερ. 

Βψ δεφαυλτ, ιφ αν ΙΑΜ υσερ λαυνχηεσ α χλυστερ, τηατ χλυστερ ισ ηιδδεν φροm οτηερ ΙΑΜ υσερσ ον τηε ΑWΣ αχχουντ. Τηισ 

φιλτερινγ οχχυρσ ον αλλ Αmαζον ΕΜΡ ιντερφαχεσねτηε χονσολε, ΧΛΙ, ΑΠΙ, ανδ ΣDΚσねανδ ηελπσ πρεϖεντ ΙΑΜ υσερσ φροm 

αχχεσσινγ ανδ ιναδϖερτεντλψ χηανγινγ χλυστερσ χρεατεδ βψ οτηερ ΙΑΜ υσερσ. Ιτ ισ υσεφυλ φορ χλυστερσ τηατ αρε ιντενδεδ το βε 

ϖιεωεδ βψ ονλψ α σινγλε ΙΑΜ υσερ ανδ τηε mαιν ΑWΣ αχχουντ. Ψου αλσο ηαϖε τηε οπτιον το mακε α χλυστερ ϖισιβλε ανδ 

αχχεσσιβλε το αλλ ΙΑΜ υσερσ υνδερ α σινγλε ΑWΣ αχχουντ. 

Φορ αν αδδιτιοναλ λαψερ οφ προτεχτιον, ψου χαν λαυνχη τηε ΕΧ2 ινστανχεσ οφ ψουρ ΕΜΡ χλυστερ ιντο αν Αmαζον ςΠΧ, ωηιχη ισ 

λικε λαυνχηινγ ιτ ιντο α πριϖατε συβνετ. Τηισ αλλοωσ ψου το χοντρολ αχχεσσ το τηε εντιρε συβνετωορκ. Ψου χαν αλσο λαυνχη 

τηε χλυστερ ιντο α ςΠΧ ανδ εναβλε τηε χλυστερ το αχχεσσ ρεσουρχεσ ον ψουρ ιντερναλ νετωορκ υσινγ α ςΠΝ χοννεχτιον. Ψου 

χαν ενχρψπτ τηε ινπυτ δατα βεφορε ψου υπλοαδ ιτ το Αmαζον Σ3 υσινγ ανψ χοmmον δατα ενχρψπτιον τοολ. Ιφ ψου δο ενχρψπτ 

τｴW S;デ; HWaﾗヴW ｷデげゲ ┌ヮﾉﾗ;SWSが ┞ﾗ┌ τηεν νεεδ το αδδ α δεχρψπτιον στεπ το τηε βεγιννινγ οφ ψουρ ϕοβ φλοω ωηεν Αmαζον 

Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε φετχηεσ τηε δατα φροm Αmαζον Σ3.  
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Αmαζον Κινεσισ Σεχυριτψ 

Αmαζον Κινεσισ ισ α mαναγεδ σερϖιχε δεσιγνεδ το ηανδλε ρεαλ−τιmε στρεαmινγ οφ βιγ δατα. Ιτ χαν αχχεπτ ανψ αmουντ οφ 

δατα, φροm ανψ νυmβερ οφ σουρχεσ, σχαλινγ υπ ανδ δοων ασ νεεδεδ. Ψου χαν υσε Κινεσισ ιν σιτυατιονσ τηατ χαλλ φορ λαργε−

σχαλε, ρεαλ−τιmε δατα ινγεστιον ανδ προχεσσινγ, συχη ασ σερϖερ λογσ, σοχιαλ mεδια ορ mαρκετ δατα φεεδσ, ανδ ωεβ 

χλιχκστρεαm δατα.   

Αππλιχατιονσ ρεαδ ανδ ωριτε δατα ρεχορδσ το Αmαζον Κινεσισ ιν στρεαmσ. Ψου χαν χρεατε ανψ νυmβερ οφ Κινεσισ στρεαmσ το 

χαπτυρε, στορε, ανδ τρανσπορτ δατα. Αmαζον Κινεσισ αυτοmατιχαλλψ mαναγεσ τηε ινφραστρυχτυρε, στοραγε, νετωορκινγ, ανδ 

χονφιγυρατιον νεεδεδ το χολλεχτ ανδ προχεσσ ψουρ δατα ατ τηε λεϖελ οφ τηρουγηπυτ ψουρ στρεαmινγ αππλιχατιονσ νεεδ. Ψου 

Sﾗﾐげτ ηαϖε το ωορρψ αβουτ προϖισιονινγ, δεπλοψmεντ, ορ ονγοινγ−mαιντενανχε οφ ηαρδωαρε, σοφτωαρε, ορ οτηερ σερϖιχεσ 

το εναβλε ρεαλ−τιmε χαπτυρε ανδ στοραγε οφ λαργε−σχαλε δατα. Αmαζον Κινεσισ αλσο σψνχηρονουσλψ ρεπλιχατεσ δατα αχροσσ 

τηρεε φαχιλιτιεσ ιν αν ΑWΣ Ρεγιον, προϖιδινγ ηιγη αϖαιλαβιλιτψ ανδ δατα δυραβιλιτψ.  

Ιν Αmαζον Κινεσισ, δατα ρεχορδσ χονταιν α σεθυενχε νυmβερ, α παρτιτιον κεψ, ανδ α δατα βλοβ, ωηιχη ισ αν υν−ιντερπρετεδ, 

ιmmυταβλε σεθυενχε οφ βψτεσ. Τηε Αmαζον Κινεσισ σερϖιχε δοεσ νοτ ινσπεχτ, ιντερπρετ, ορ χηανγε τηε δατα ιν τηε βλοβ ιν 

ανψ ωαψ. Dατα ρεχορδσ αρε αχχεσσιβλε φορ ονλψ 24 ηουρσ φροm τηε τιmε τηεψ αρε αδδεδ το αν Αmαζον Κινεσισ στρεαm, ανδ 

τηεν τηεψ αρε αυτοmατιχαλλψ δισχαρδεδ. 

Ψουρ αππλιχατιον ισ α χονσυmερ οφ αν Αmαζον Κινεσισ στρεαm, ωηιχη τψπιχαλλψ ρυνσ ον α φλεετ οφ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ. Α 

Κινεσισ αππλιχατιον υσεσ τηε Αmαζον Κινεσισ Χλιεντ Λιβραρψ το ρεαδ φροm τηε Αmαζον Κινεσισ στρεαm. Τηε Κινεσισ Χλιεντ 

Λιβραρψ τακεσ χαρε οφ α ϖαριετψ οφ δεταιλσ φορ ψου ινχλυδινγ φαιλοϖερ, ρεχοϖερψ, ανδ λοαδ βαλανχινγ, αλλοωινγ ψουρ αππλιχατιον 

το φοχυσ ον προχεσσινγ τηε δατα ασ ιτ βεχοmεσ αϖαιλαβλε. Αφτερ προχεσσινγ τηε ρεχορδ, ψουρ χονσυmερ χοδε χαν πασσ ιτ 

αλονγ το ανοτηερ Κινεσισ στρεαm; ωριτε ιτ το αν Αmαζον Σ3 βυχκετ, α Ρεδσηιφτ δατα ωαρεηουσε, ορ α DψναmοDΒ ταβλε; ορ 

σιmπλψ δισχαρδ ιτ. Α χοννεχτορ λιβραρψ ισ αϖαιλαβλε το ηελπ ψου ιντεγρατε Κινεσισ ωιτη οτηερ ΑWΣ σερϖιχεσ (συχη ασ 

DψναmοDΒ, Ρεδσηιφτ, ανδ Αmαζον Σ3) ασ ωελλ ασ τηιρδ−παρτψ προδυχτσ λικε Απαχηε Στορm.  

Ψου χαν χοντρολ λογιχαλ αχχεσσ το Κινεσισ ρεσουρχεσ ανδ mαναγεmεντ φυνχτιονσ βψ χρεατινγ υσερσ υνδερ ψουρ ΑWΣ 

Αχχουντ υσινγ ΑWΣ ΙΑΜ, ανδ χοντρολλινγ ωηιχη Κινεσισ οπερατιονσ τηεσε υσερσ ηαϖε περmισσιον το περφορm. Το φαχιλιτατε 

ρυννινγ ψουρ προδυχερ ορ χονσυmερ αππλιχατιονσ ον αν Αmαζον ΕΧ2 ινστανχε, ψου χαν χονφιγυρε τηατ ινστανχε ωιτη αν 

ΙΑΜ ρολε. Τηατ ωαψ, ΑWΣ χρεδεντιαλσ τηατ ρεφλεχτ τηε περmισσιονσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε ΙΑΜ ρολε αρε mαδε αϖαιλαβλε το 

αππλιχατιονσ ον τηε ινστανχε, ┘ｴｷIｴ ﾏW;ﾐゲ ┞ﾗ┌ Sﾗﾐげデ ｴ;┗W デﾗ υσε ψουρ λονγ−τερm ΑWΣ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ. Ρολεσ ηαϖε 

τηε αδδεδ βενεφιτ οφ προϖιδινγ τεmποραρψ χρεδεντιαλσ τηατ εξπιρε ωιτηιν α σηορτ τιmεφραmε, ωηιχη αδδσ αν αδδιτιοναλ 

mεασυρε οφ προτεχτιον. Σεε τηε Υσινγ ΙΑΜ γυιδε φορ mορε ινφορmατιον αβουτ ΙΑΜ ρολεσ. 

Τηε Αmαζον Κινεσισ ΑΠΙ ισ ονλψ αχχεσσιβλε ϖια αν ΣΣΛ−ενχρψπτεδ ενδποιντ (κινεσισ.υσ−εαστ−1.αmαζοναωσ.χοm) το ηελπ 

ενσυρε σεχυρε τρανσmισσιον οφ ψουρ δατα το ΑWΣ. Ψου mυστ χοννεχτ το τηατ ενδποιντ το αχχεσσ Κινεσισ, βυτ ψου χαν τηεν 

υσε τηε ΑΠΙ το διρεχτ ΑWΣ Κινεσισ το χρεατε α στρεαm ιν ανψ ΑWΣ Ρεγιον 

ΑWΣ Dατα Πιπελινε Σεχυριτψ 

Τηε ΑWΣ Dατα Πιπελινε σερϖιχε ηελπσ ψου προχεσσ ανδ mοϖε δατα βετωεεν διφφερεντ δατα σουρχεσ ατ σπεχιφιεδ ιντερϖαλσ 

υσινγ δατα−δριϖεν ωορκφλοωσ ανδ βυιλτ−ιν δεπενδενχψ χηεχκινγ. Wηεν ψου χρεατε α πιπελινε, ψου δεφινε δατα σουρχεσ, 

πρεχονδιτιονσ, δεστινατιονσ, προχεσσινγ στεπσ, ανδ αν οπερατιοναλ σχηεδυλε. Ονχε ψου δεφινε ανδ αχτιϖατε α πιπελινε, ιτ 

ωιλλ ρυν αυτοmατιχαλλψ αχχορδινγ το τηε σχηεδυλε ψου σπεχιφιεδ.  

Wｷデｴ AW“ D;デ; PｷヮWﾉｷﾐWが ┞ﾗ┌ Sﾗﾐげデ ｴ;┗W デﾗ ┘ﾗヴヴ┞ ;Hﾗ┌デ χηεχκινγ ρεσουρχε αϖαιλαβιλιτψ, mαναγινγ ιντερ−τασκ 

δεπενδενχιεσ, ρετρψινγ τρανσιεντ φαιλυρεσ/τιmεουτσ ιν ινδιϖιδυαλ τασκσ, ορ χρεατινγ α φαιλυρε νοτιφιχατιον σψστεm. ΑWΣ Dατα 

Appendix 5

http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAM_Introduction.html


Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ に Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015 

 

Παγε 57 οφ 75   

 

Πιπελινε τακεσ χαρε οφ λαυνχηινγ τηε ΑWΣ σερϖιχεσ ανδ ρεσουρχεσ ψουρ πιπελινε νεεδσ το προχεσσ ψουρ δατα (ε.γ., Αmαζον 

ΕΧ2 ορ ΕΜΡ) ανδ τρανσφερρινγ τηε ρεσυλτσ το στοραγε (ε.γ., Αmαζον Σ3, ΡDΣ, DψναmοDΒ, ορ ΕΜΡ).  

Wηεν ψου υσε τηε χονσολε, ΑWΣ Dατα Πιπελινε χρεατεσ τηε νεχεσσαρψ ΙΑΜ ρολεσ ανδ πολιχιεσ, ινχλυδινγ α τρυστεδ εντιτιεσ 

λιστ φορ ψου. ΙΑΜ ρολεσ δετερmινε ωηατ ψουρ πιπελινε χαν αχχεσσ ανδ τηε αχτιονσ ιτ χαν περφορm. Αδδιτιοναλλψ, ωηεν ψουρ 

πιπελινε χρεατεσ α ρεσουρχε, συχη ασ αν ΕΧ2 ινστανχε, ΙΑΜ ρολεσ δετερmινε τηε ΕΧ2 ινστανχε∋σ περmιττεδ ρεσουρχεσ ανδ 

αχτιονσ. Wηεν ψου χρεατε α πιπελινε, ψου σπεχιφψ ονε ΙΑΜ ρολε τηατ γοϖερνσ ψουρ πιπελινε ανδ ανοτηερ ΙΑΜ ρολε το 

γοϖερν ψουρ πιπελινε∋σ ρεσουρχεσ (ρεφερρεδ το ασ α ∀ρεσουρχε ρολε∀), ωηιχη χαν βε τηε σαmε ρολε φορ βοτη. Ασ παρτ οφ τηε 

σεχυριτψ βεστ πραχτιχε οφ λεαστ πριϖιλεγε, ωε ρεχοmmενδ τηατ ψου χονσιδερ τηε mινιmυm περmισσιονσ νεχεσσαρψ φορ ψουρ 

πιπελινε το περφορm ωορκ ανδ δεφινε τηε ΙΑΜ ρολεσ αχχορδινγλψ.  

Λικε mοστ ΑWΣ σερϖιχεσ, ΑWΣ Dατα Πιπελινε αλσο προϖιδεσ τηε οπτιον οφ σεχυρε (ΗΤΤΠΣ) ενδποιντσ φορ αχχεσσ ϖια ΣΣΛ. 

DWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ;ﾐS M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ SWヴ┗ｷIWゲ 

Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ προϖιδεσ α ϖαριετψ οφ τοολσ το ηελπ ωιτη τηε δεπλοψmεντ ανδ mαναγεmεντ οφ ψουρ αππλιχατιονσ. 

Τηισ ινχλυδεσ σερϖιχεσ τηατ αλλοω ψου το χρεατε ινδιϖιδυαλ υσερ αχχουντσ ωιτη χρεδεντιαλσ φορ αχχεσσ το ΑWΣ σερϖιχεσ. Ιτ 

αλσο ινχλυδεσ σερϖιχεσ φορ χρεατινγ ανδ υπδατινγ σταχκσ οφ ΑWΣ ρεσουρχεσ, δεπλοψινγ αππλιχατιονσ ον τηοσε ρεσουρχεσ, ανδ 

mονιτορινγ τηε ηεαλτη οφ τηοσε ΑWΣ ρεσουρχεσ. Οτηερ τοολσ ηελπ ψου mαναγε χρψπτογραπηιχ κεψσ υσινγ ηαρδωαρε σεχυριτψ 

mοδυλεσ (ΗΣΜσ) ανδ λογ ΑWΣ ΑΠΙ αχτιϖιτψ φορ σεχυριτψ ανδ χοmπλιανχε πυρποσεσ. 

ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΑWΣ ΙΑΜ) 

ΑWΣ ΙΑΜ αλλοωσ ψου το χρεατε mυλτιπλε υσερσ ανδ mαναγε τηε περmισσιονσ φορ εαχη οφ τηεσε υσερσ ωιτηιν ψουρ ΑWΣ 

Αχχουντ. Α υσερ ισ αν ιδεντιτψ (ωιτηιν αν ΑWΣ Αχχουντ) ωιτη υνιθυε σεχυριτψ χρεδεντιαλσ τηατ χαν βε υσεδ το αχχεσσ ΑWΣ 

Σερϖιχεσ. ΑWΣ ΙΑΜ ελιmινατεσ τηε νεεδ το σηαρε πασσωορδσ ορ κεψσ, ανδ mακεσ ιτ εασψ το εναβλε ﾗヴ Sｷゲ;HﾉW ; ┌ゲWヴげゲ 
αχχεσσ ασ αππροπριατε. 

ΑWΣ ΙΑΜ εναβλεσ ψου το ιmπλεmεντ σεχυριτψ βεστ πραχτιχεσ, συχη ασ λεαστ πριϖιλεγε, βψ γραντινγ υνιθυε χρεδεντιαλσ το 

εϖερψ υσερ ωιτηιν ψουρ ΑWΣ Αχχουντ ανδ ονλψ γραντινγ περmισσιον το αχχεσσ τηε ΑWΣ σερϖιχεσ ανδ ρεσουρχεσ ρεθυιρεδ φορ 

τηε υσερσ το περφορm τηειρ ϕοβσ. ΑWΣ ΙΑΜ ισ σεχυρε βψ δεφαυλτ; νεω υσερσ ηαϖε νο αχχεσσ το ΑWΣ υντιλ περmισσιονσ αρε 

εξπλιχιτλψ γραντεδ. 

ΑWΣ ΙΑΜ ισ αλσο ιντεγρατεδ ωιτη τηε ΑWΣ Μαρκετπλαχε, σο τηατ ψου χαν χοντρολ ωηο ιν ψουρ οργανιζατιον χαν συβσχριβε 

το τηε σοφτωαρε ανδ σερϖιχεσ οφφερεδ ιν τηε Μαρκετπλαχε. Σινχε συβσχριβινγ το χερταιν σοφτωαρε ιν τηε Μαρκετπλαχε 

λαυνχηεσ αν ΕΧ2 ινστανχε το ρυν τηε σοφτωαρε, τηισ ισ αν ιmπορταντ αχχεσσ χοντρολ φεατυρε. Υσινγ ΑWΣ ΙΑΜ το χοντρολ 

αχχεσσ το τηε ΑWΣ Μαρκετπλαχε αλσο εναβλεσ ΑWΣ Αχχουντ οωνερσ το ηαϖε φινε−γραινεδ χοντρολ οϖερ υσαγε ανδ σοφτωαρε 

χοστσ. 

ΑWΣ ΙΑΜ εναβλεσ ψου το mινιmιζε τηε υσε οφ ψουρ ΑWΣ Αχχουντ χρεδεντιαλσ. Ονχε ψου χρεατε ΑWΣ ΙΑΜ υσερ αχχουντσ, 

αλλ ιντεραχτιονσ ωιτη ΑWΣ Σερϖιχεσ ανδ ρεσουρχεσ σηουλδ οχχυρ ωιτη ΑWΣ ΙΑΜ υσερ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ. Μορε ινφορmατιον 

αβουτ ΑWΣ ΙΑΜ ισ αϖαιλαβλε ον τηε ΑWΣ ωεβσιτε: ηττπ://αωσ.αmαζον.χοm/ιαm/ 

Ρολεσ 

Αν ΙΑΜ ρολε υσεσ τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ το αλλοω ψου το δελεγατε αχχεσσ το υσερσ ορ σερϖιχεσ τηατ νορmαλλψ δον∋τ 

ηαϖε αχχεσσ το ψουρ ΑWΣ ρεσουρχεσ. Α ρολε ισ α σετ οφ περmισσιονσ το αχχεσσ σπεχιφιχ ΑWΣ ρεσουρχεσ, βυτ τηεσε 

περmισσιονσ αρε νοτ τιεδ το α σπεχιφιχ ΙΑΜ υσερ ορ γρουπ. Αν αυτηοριζεδ εντιτψ (ε.γ., mοβιλε υσερ, ΕΧ2 ινστανχε) ασσυmεσ α 

ρολε ανδ ρεχειϖεσ τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ φορ αυτηεντιχατινγ το τηε ρεσουρχεσ δεφινεδ ιν τηε ρολε. Τεmποραρψ 
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σεχυριτψ χρεδεντιαλσ προϖιδε ενηανχεδ σεχυριτψ δυε το τηειρ σηορτ λιφε−σπαν (τηε δεφαυλτ εξπιρατιον ισ 12 ηουρσ) ανδ τηε 

φαχτ τηατ τηεψ χαννοτ βε ρευσεδ αφτερ τηεψ εξπιρε. Τηισ χαν βε παρτιχυλαρλψ υσεφυλ ιν προϖιδινγ λιmιτεδ, χοντρολλεδ αχχεσσ ιν 

χερταιν σιτυατιονσ: 

 Φεδερατεδ (νον−ΑWΣ) Υσερ Αχχεσσ. Φεδερατεδ υσερσ αρε υσερσ (ορ αππλιχατιονσ) ωηο δο νοτ ηαϖε ΑWΣ Αχχουντσ. 

Wιτη ρολεσ, ψου χαν γιϖε τηεm αχχεσσ το ψουρ ΑWΣ ρεσουρχεσ φορ α λιmιτεδ αmουντ οφ τιmε. Τηισ ισ υσεφυλ ιφ ψου 

ηαϖε νον−ΑWΣ υσερσ τηατ ψου χαν αυτηεντιχατε ωιτη αν εξτερναλ σερϖιχε, συχη ασ Μιχροσοφτ Αχτιϖε Dιρεχτορψ, 

ΛDΑΠ, ορ Κερβεροσ. Τηε τεmποραρψ ΑWΣ χρεδεντιαλσ υσεδ ωιτη τηε ρολεσ προϖιδε ιδεντιτψ φεδερατιον βετωεεν 

ΑWΣ ανδ ψουρ νον−ΑWΣ υσερσ ιν ψουρ χορπορατε ιδεντιτψ ανδ αυτηοριζατιον σψστεm.  

Ιφ ψουρ οργανιζατιον συππορτσ ΣΑΜΛ 2.0 (Σεχυριτψ Ασσερτιον Μαρκυπ Λανγυαγε 2.0), ψου χαν χρεατε τρυστ βετωεεν 

ψουρ οργανιζατιον ασ αν ιδεντιτψ προϖιδερ (ΙδΠ) ανδ οτηερ οργανιζατιονσ ασ σερϖιχε προϖιδερσ. Ιν ΑWΣ, ψου χαν 

χονφιγυρε ΑWΣ ασ τηε σερϖιχε προϖιδερ ανδ υσε ΣΑΜΛ το προϖιδε ψουρ υσερσ ωιτη φεδερατεδ σινγλε−σιγν ον (ΣΣΟ) το 

τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε ορ το γετ φεδερατεδ αχχεσσ το χαλλ ΑWΣ ΑΠΙσ. 

Ρολεσ αρε αλσο υσεφυλ ιφ ψου χρεατε α mοβιλε ορ ωεβ−βασεδ αππλιχατιον τηατ αχχεσσεσ ΑWΣ ρεσουρχεσ. ΑWΣ 

ρεσουρχεσ ρεθυιρε σεχυριτψ χρεδεντιαλσ φορ προγραmmατιχ ρεθυεστσ; ηοωεϖερ, ψου σηουλδν∋τ εmβεδ λονγ−τερm 

σεχυριτψ χρεδεντιαλσ ιν ψουρ αππλιχατιον βεχαυσε τηεψ αρε αχχεσσιβλε το τηε αππλιχατιον∋σ υσερσ ανδ χαν βε διφφιχυλτ 

το ροτατε. Ινστεαδ, ψου χαν λετ υσερσ σιγν ιν το ψουρ αππλιχατιον υσινγ Λογιν ωιτη Αmαζον, Φαχεβοοκ, ορ Γοογλε, 

ανδ τηεν υσε τηειρ αυτηεντιχατιον ινφορmατιον το ασσυmε α ρολε ανδ γετ τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ. 

 Χροσσ−Αχχουντ Αχχεσσ. Φορ οργανιζατιονσ ωηο υσε mυλτιπλε ΑWΣ Αχχουντσ το mαναγε τηειρ ρεσουρχεσ, ψου χαν σετ 

υπ ρολεσ το προϖιδε υσερσ ωηο ηαϖε περmισσιονσ ιν ονε αχχουντ το αχχεσσ ρεσουρχεσ υνδερ ανοτηερ αχχουντ. Φορ 

οργανιζατιονσ ωηο ηαϖε περσοννελ ωηο ονλψ ραρελψ νεεδ αχχεσσ το ρεσουρχεσ υνδερ ανοτηερ αχχουντ, υσινγ ρολεσ 

ηελπσ ενσυρεσ τηατ χρεδεντιαλσ αρε προϖιδεδ τεmποραριλψ, ονλψ ασ νεεδεδ. 

 Αππλιχατιονσ Ρυννινγ ον ΕΧ2 Ινστανχεσ τηατ Νεεδ το Αχχεσσ ΑWΣ Ρεσουρχεσ. Ιφ αν αππλιχατιον ρυνσ ον αν 

Αmαζον ΕΧ2 ινστανχε ανδ νεεδσ το mακε ρεθυεστσ φορ ΑWΣ ρεσουρχεσ συχη ασ Αmαζον Σ3 βυχκετσ ορ αν 

DψναmοDΒ ταβλε, ιτ mυστ ηαϖε σεχυριτψ χρεδεντιαλσ. Υσινγ ρολεσ ινστεαδ οφ χρεατινγ ινδιϖιδυαλ ΙΑΜ αχχουντσ φορ 

εαχη αππλιχατιον ον εαχη ινστανχε χαν σαϖε σιγνιφιχαντ τιmε φορ χυστοmερσ ωηο mαναγε α λαργε νυmβερ οφ 

ινστανχεσ ορ αν ελαστιχαλλψ σχαλινγ φλεετ υσινγ ΑWΣ Αυτο Σχαλινγ. 

Τηε τεmποραρψ χρεδεντιαλσ ινχλυδε α σεχυριτψ τοκεν, αν Αχχεσσ Κεψ ΙD, ανδ α Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ. Το γιϖε α υσερ αχχεσσ το 

χερταιν ρεσουρχεσ, ψου διστριβυτε τηε τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ το τηε υσερ ψου αρε γραντινγ τεmποραρψ αχχεσσ το. 

Wηεν τηε υσερ mακεσ χαλλσ το ψουρ ρεσουρχεσ, τηε υσερ πασσεσ ιν τηε τοκεν ανδ Αχχεσσ Κεψ ΙD, ανδ σιγνσ τηε ρεθυεστ ωιτη 

τηε Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ. Τηε τοκεν ωιλλ νοτ ωορκ ωιτη διφφερεντ αχχεσσ κεψσ. Ηοω τηε υσερ πασσεσ ιν τηε τοκεν δεπενδσ ον 

τηε ΑΠΙ ανδ ϖερσιον οφ τηε ΑWΣ προδυχτ τηε υσερ ισ mακινγ χαλλσ το. Μορε ινφορmατιον αβουτ τεmποραρψ σεχυριτψ 

χρεδεντιαλσ ισ αϖαιλαβλε ον τηε ΑWΣ ωεβσιτε: ηττπ://δοχσ.αmαζονωεβσερϖιχεσ.χοm/ΣΤΣ 

Τηε υσε οφ τεmποραρψ IヴWSWﾐデｷ;ﾉゲ ﾏW;ﾐゲ ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ aﾗヴ ┞ﾗ┌ HWI;┌ゲW ┞ﾗ┌ Sﾗﾐげデ ｴ;┗W デﾗ ﾏ;ﾐ;ｪW ﾗヴ SｷゲデヴｷH┌デW 
λονγ−τερm χρεδεντιαλσ το τεmποραρψ υσερσ. Ιν αδδιτιον, τηε τεmποραρψ χρεδεντιαλσ γετ αυτοmατιχαλλψ λοαδεδ το τηε ταργετ 

ｷﾐゲデ;ﾐIW ゲﾗ ┞ﾗ┌ Sﾗﾐげデ ｴ;┗W デﾗ WﾏHWS デｴWﾏ σοmεωηερε υνσαφε λικε ψουρ χοδε. Τεmποραρψ χρεδεντιαλσ αρε αυτοmατιχαλλψ 

ροτατεδ ορ χηανγεδ mυλτιπλε τιmεσ α δαψ ωιτηουτ ανψ αχτιον ον ψουρ παρτ, ανδ αρε στορεδ σεχυρελψ βψ δεφαυλτ.  

Μορε ινφορmατιον αβουτ υσινγ ΙΑΜ ρολεσ το αυτο−προϖισιον κεψσ ον ΕΧ2 ινστανχεσ ισ αϖαιλαβλε ιν τηε Υσινγ ΙΑΜ γυιδε ον 

τηε ΑWΣ ωεβσιτε: ηττπ://δοχσ.αmαζονωεβσερϖιχεσ.χοm/ΙΑΜ 

Αmαζον ΧλουδWατχη Σεχυριτψ 

Αmαζον ΧλουδWατχη ισ α ωεβ σερϖιχε τηατ προϖιδεσ mονιτορινγ φορ ΑWΣ χλουδ ρεσουρχεσ, σταρτινγ ωιτη Αmαζον ΕΧ2. Ιτ 

προϖιδεσ χυστοmερσ ωιτη ϖισιβιλιτψ ιντο ρεσουρχε υτιλιζατιον, οπερατιοναλ περφορmανχε, ανδ οϖεραλλ δεmανδ παττερνσね
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ινχλυδινγ mετριχσ συχη ασ ΧΠΥ υτιλιζατιον, δισκ ρεαδσ ανδ ωριτεσ, ανδ νετωορκ τραφφιχ. Ψου χαν σετ υπ ΧλουδWατχη αλαρmσ 

το νοτιφψ ψου ιφ χερταιν τηρεσηολδσ αρε χροσσεδ, ορ το τακε οτηερ αυτοmατεδ αχτιονσ συχη ασ αδδινγ ορ ρεmοϖινγ ΕΧ2 

ινστανχεσ ιφ Αυτο−Σχαλινγ ισ εναβλεδ. 

ΧλουδWατχη χαπτυρεσ ανδ συmmαριζεσ υτιλιζατιον mετριχσ νατιϖελψ φορ ΑWΣ ρεσουρχεσ, βυτ ψου χαν αλσο ηαϖε οτηερ λογσ 

σεντ το ΧλουδWατχη το mονιτορ. Ψου χαν ρουτε ψουρ γυεστ ΟΣ, αππλιχατιον, ανδ χυστοm λογ φιλεσ φορ τηε σοφτωαρε ινσταλλεδ 

ον ψουρ ΕΧ2 ινστανχεσ το ΧλουδWατχη, ωηερε τηεψ ωιλλ βε στορεδ ιν δυραβλε φασηιον φορ ασ λονγ ασ ψου∋δ λικε. Ψου χαν 

χονφιγυρε ΧλουδWατχη το mονιτορ τηε ινχοmινγ λογ εντριεσ φορ ανψ δεσιρεδ σψmβολσ ορ mεσσαγεσ ανδ το συρφαχε τηε 

ρεσυλτσ ασ ΧλουδWατχη mετριχσ. Ψου χουλδ, φορ εξαmπλε, mονιτορ ψουρ ωεβ σερϖερ∋σ λογ φιλεσ φορ 404 ερρορσ το δετεχτ βαδ 

ινβουνδ λινκσ ορ ινϖαλιδ υσερ mεσσαγεσ το δετεχτ υναυτηοριζεδ λογιν αττεmπτσ το ψουρ γυεστ ΟΣ. 

Λικε αλλ ΑWΣ Σερϖιχεσ, Αmαζον ΧλουδWατχη ρεθυιρεσ τηατ εϖερψ ρεθυεστ mαδε το ιτσ χοντρολ ΑΠΙ βε αυτηεντιχατεδ σο ονλψ 

αυτηεντιχατεδ υσερσ χαν αχχεσσ ανδ mαναγε ΧλουδWατχη. Ρεθυεστσ αρε σιγνεδ ωιτη αν ΗΜΑΧ−ΣΗΑ1 σιγνατυρε χαλχυλατεδ 

aヴﾗﾏ デｴW ヴWケ┌Wゲデ ;ﾐS デｴW ┌ゲWヴげゲ ヮヴｷ┗;デW ﾆW┞く Αδδιτιοναλλψ, τηε Αmαζον ΧλουδWατχη χοντρολ ΑΠΙ ισ ονλψ αχχεσσιβλε ϖια ΣΣΛ−

ενχρψπτεδ ενδποιντσ.  

Ψου χαν φυρτηερ χοντρολ αχχεσσ το Αmαζον ΧλουδWατχη βψ χρεατινγ υσερσ υνδερ ψουρ ΑWΣ Αχχουντ υσινγ ΑWΣ ΙΑΜ, ανδ 

χοντρολλινγ ωηατ ΧλουδWατχη οπερατιονσ τηεσε υσερσ ηαϖε περmισσιον το χαλλ. 

ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ Σεχυριτψ 

Τηε ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ σερϖιχε προϖιδεσ χυστοmερσ ωιτη δεδιχατεδ αχχεσσ το α ηαρδωαρε σεχυριτψ mοδυλε (ΗΣΜ) αππλιανχε 

δεσιγνεδ το προϖιδε σεχυρε χρψπτογραπηιχ κεψ στοραγε ανδ οπερατιονσ ωιτηιν αν ιντρυσιον−ρεσισταντ, ταmπερ−εϖιδεντ 

δεϖιχε. Ψου χαν γενερατε, στορε, ανδ mαναγε τηε χρψπτογραπηιχ κεψσ υσεδ φορ δατα ενχρψπτιον σο τηατ τηεψ αρε αχχεσσιβλε 

ονλψ βψ ψου. ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ αππλιανχεσ αρε δεσιγνεδ το σεχυρελψ στορε ανδ προχεσσ χρψπτογραπηιχ κεψ mατεριαλ φορ α ωιδε 

ϖαριετψ οφ υσεσ συχη ασ δαταβασε ενχρψπτιον, Dιγιταλ Ριγητσ Μαναγεmεντ (DΡΜ), Πυβλιχ Κεψ Ινφραστρυχτυρε (ΠΚΙ), 

αυτηεντιχατιον ανδ αυτηοριζατιον, δοχυmεντ σιγνινγ, ανδ τρανσαχτιον προχεσσινγ. Τηεψ συππορτ σοmε οφ τηε στρονγεστ 

χρψπτογραπηιχ αλγοριτηmσ αϖαιλαβλε, ινχλυδινγ ΑΕΣ, ΡΣΑ, ανδ ΕΧΧ, ανδ mανψ οτηερσ.  

Τηε ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ σερϖιχε ισ δεσιγνεδ το βε υσεδ ωιτη Αmαζον ΕΧ2 ανδ ςΠΧ, προϖιδινγ τηε αππλιανχε ωιτη ιτσ οων 

πριϖατε ΙΠ ωιτηιν α πριϖατε συβνετ. Ψου χαν χοννεχτ το ΧλουδΗΣΜ αππλιανχεσ φροm ψουρ ΕΧ2 σερϖερσ τηρουγη ΣΣΛ/ΤΛΣ, 

ωηιχη υσεσ τωο−ωαψ διγιταλ χερτιφιχατε αυτηεντιχατιον ανδ 256−βιτ ΣΣΛ ενχρψπτιον το προϖιδε α σεχυρε χοmmυνιχατιον 

χηαννελ.  

Σελεχτινγ ΧλουδΗΣΜ σερϖιχε ιν τηε σαmε ρεγιον ασ ψουρ ΕΧ2 ινστανχε δεχρεασεσ νετωορκ λατενχψ, ωηιχη χαν ιmπροϖε ψουρ 

αππλιχατιον περφορmανχε. Ψου χαν χονφιγυρε α χλιεντ ον ψουρ ΕΧ2 ινστανχε τηατ αλλοωσ ψουρ αππλιχατιονσ το υσε τηε ΑΠΙσ 

προϖιδεδ βψ τηε ΗΣΜ, ινχλυδινγ ΠΚΧΣ#11, ΜΣ ΧΑΠΙ ανδ ϑαϖα ϑΧΑ/ϑΧΕ (ϑαϖα Χρψπτογραπηψ Αρχηιτεχτυρε/ϑαϖα Χρψπτογραπηψ 

Εξτενσιονσ). 

Βεφορε ψου βεγιν υσινγ αν ΗΣΜ, ψου mυστ σετ υπ ατ λεαστ ονε παρτιτιον ον τηε αππλιανχε. Α χρψπτογραπηιχ παρτιτιον ισ α 

λογιχαλ ανδ πηψσιχαλ σεχυριτψ βουνδαρψ τηατ ρεστριχτσ αχχεσσ το ψουρ κεψσ, σο ονλψ ψου χοντρολ ψουρ κεψσ ανδ τηε 

οπερατιονσ περφορmεδ βψ τηε ΗΣΜ. ΑWΣ ηασ αδmινιστρατιϖε χρεδεντιαλσ το τηε αππλιανχε, βυτ τηεσε χρεδεντιαλσ χαν ονλψ 

βε υσεδ το mαναγε τηε αππλιανχε, νοτ τηε ΗΣΜ παρτιτιονσ ον τηε αππλιανχε. ΑWΣ υσεσ τηεσε χρεδεντιαλσ το mονιτορ ανδ 

mαινταιν τηε ηεαλτη ανδ αϖαιλαβιλιτψ οφ τηε αππλιανχε. ΑWΣ χαννοτ εξτραχτ ψουρ κεψσ νορ χαν ΑWΣ χαυσε τηε αππλιανχε το 

περφορm ανψ χρψπτογραπηιχ οπερατιον υσινγ ψουρ κεψσ.  

Τηε ΗΣΜ αππλιανχε ηασ βοτη πηψσιχαλ ανδ λογιχαλ ταmπερ δετεχτιον ανδ ρεσπονσε mεχηανισmσ τηατ ερασε τηε 

χρψπτογραπηιχ κεψ mατεριαλ ανδ γενερατε εϖεντ λογσ ιφ ταmπερινγ ισ δετεχτεδ. Τηε ΗΣΜ ισ δεσιγνεδ το δετεχτ ταmπερινγ ιφ 

Appendix 5



Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ に Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015 

 

Παγε 60 οφ 75   

 

τηε πηψσιχαλ βαρριερ οφ τηε ΗΣΜ αππλιανχε ισ βρεαχηεδ. Ιν αδδιτιον, αφτερ τηρεε υνσυχχεσσφυλ αττεmπτσ το αχχεσσ αν ΗΣΜ 

παρτιτιον ωιτη ΗΣΜ Αδmιν χρεδεντιαλσ, τηε ΗΣΜ αππλιανχε ερασεσ ιτσ ΗΣΜ παρτιτιονσ.  

Wηεν ψουρ ΧλουδΗΣΜ συβσχριπτιον ενδσ ανδ ψου ηαϖε χονφιρmεδ τηατ τηε χοντεντσ οφ τηε ΗΣΜ αρε νο λονγερ νεεδεδ, 

ψου mυστ δελετε εαχη παρτιτιον ανδ ιτσ χοντεντσ ασ ωελλ ασ ανψ λογσ.  Ασ παρτ οφ τηε δεχοmmισσιονινγ προχεσσ, ΑWΣ 

ζεροιζεσ τηε αππλιανχε, περmανεντλψ ερασινγ αλλ κεψ mατεριαλ. 

ΑWΣ ΧλουδΤραιλ Σεχυριτψ 

ΑWΣ ΧλουδΤραιλ προϖιδεσ α λογ οφ αλλ ρεθυεστσ φορ ΑWΣ ρεσουρχεσ ωιτηιν ψουρ αχχουντ. Φορ εαχη εϖεντ ρεχορδεδ, ψου χαν 

σεε ωηατ σερϖιχε ωασ αχχεσσεδ, ωηατ αχτιον ωασ περφορmεδ, ανψ παραmετερσ φορ τηε αχτιον, ανδ ωηο mαδε τηε ρεθυεστ. 

Νοτ ονλψ χαν ψου σεε ωηιχη ονε οφ ψουρ υσερσ ορ σερϖιχεσ περφορmεδ αν αχτιον ον αν ΑWΣ σερϖιχε, βυτ ψου χαν σεε 

ωηετηερ ιτ ωασ ασ τηε ΑWΣ ροοτ αχχουντ υσερ ορ αν ΙΑΜ υσερ, ορ ωηετηερ ιτ ωασ ωιτη τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ φορ α 

ρολε ορ φεδερατεδ υσερ.  

ΧλουδΤραιλ βασιχαλλψ χαπτυρεσ ινφορmατιον αβουτ εϖερψ ΑΠΙ χαλλ το αν ΑWΣ ρεσουρχε, ωηετηερ τηατ χαλλ ωασ mαδε φροm τηε 

ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε, ΧΛΙ, ορ αν ΣDΚ. Ιφ τηε ΑΠΙ ρεθυεστ ρετυρνεδ αν ερρορ, ΧλουδΤραιλ προϖιδεσ τηε δεσχριπτιον οφ 

τηε ερρορ, ινχλυδινγ mεσσαγεσ φορ αυτηοριζατιον φαιλυρεσ. Ιτ εϖεν χαπτυρεσ ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε σιγν−ιν εϖεντσ, 

χρεατινγ α λογ ρεχορδ εϖερψ τιmε αν ΑWΣ αχχουντ οωνερ, α φεδερατεδ υσερ, ορ αν ΙΑΜ υσερ σιmπλψ σιγνσ ιντο τηε χονσολε. 

Ονχε ψου ηαϖε εναβλεδ ΧλουδΤραιλ, εϖεντ λογσ αρε δελιϖερεδ εϖερψ 5 mινυτεσ το τηε Αmαζον Σ3 βυχκετ οφ ψουρ χηοιχε. 

Τηε λογ φιλεσ αρε οργανιζεδ βψ ΑWΣ Αχχουντ ΙD, ρεγιον, σερϖιχε ναmε, δατε, ανδ τιmε. Ψου χαν χονφιγυρε ΧλουδΤραιλ σο τηατ 

ιτ αγγρεγατεσ λογ φιλεσ φροm mυλτιπλε ρεγιονσ ιντο α σινγλε Αmαζον Σ3 βυχκετ. Φροm τηερε, ψου χαν τηεν υπλοαδ τηεm το 

ψουρ φαϖοριτε λογ mαναγεmεντ ανδ αναλψσισ σολυτιονσ το περφορm σεχυριτψ αναλψσισ ανδ δετεχτ υσερ βεηαϖιορ παττερνσ. 

Βψ δεφαυλτ, λογ φιλεσ αρε στορεδ ινδεφινιτελψ.  Τηε λογ φιλεσ αρε αυτοmατιχαλλψ ενχρψπτεδ υσινγ Αmαζον Σ3∋σ Σερϖερ Σιδε 

Ενχρψπτιον ανδ ωιλλ ρεmαιν ιν τηε βυχκετ υντιλ ψου χηοοσε το δελετε ορ αρχηιϖε τηεm. Ψου χαν υσε Αmαζον Σ3 λιφεχψχλε 

χονφιγυρατιον ρυλεσ το αυτοmατιχαλλψ δελετε ολδ λογ φιλεσ ορ αρχηιϖε τηεm το Αmαζον Γλαχιερ φορ αδδιτιοναλ λονγεϖιτψ ατ 

σιγνιφιχαντ σαϖινγσ. 

Λικε εϖερψ οτηερ ΑWΣ σερϖιχε, ψου χαν λιmιτ αχχεσσ το ΧλουδΤραιλ το ονλψ χερταιν υσερσ. Ψου χαν υσε ΙΑΜ το χοντρολ ωηιχη 

ΑWΣ υσερσ χαν χρεατε, χονφιγυρε, ορ δελετε ΑWΣ ΧλουδΤραιλ τραιλσ ασ ωελλ ασ ωηιχη υσερσ χαν σταρτ ανδ στοπ λογγινγ. Ψου 

χαν χοντρολ αχχεσσ το τηε λογ φιλεσ βψ αππλψινγ ΙΑΜ ορ Αmαζον Σ3 βυχκετ πολιχιεσ. Ψου χαν αλσο αδδ αν αδδιτιοναλ λαψερ οφ 

σεχυριτψ βψ εναβλινγ ΜΦΑ Dελετε ον ψουρ Αmαζον Σ3 βυχκετ. 

MﾗHｷﾉW SWヴ┗ｷIWゲ 

ΑWΣ mοβιλε σερϖιχεσ mακε ιτ εασιερ φορ ψου το βυιλδ, σηιπ, ρυν, mονιτορ, οπτιmιζε, ανδ σχαλε χλουδ−ποωερεδ αππλιχατιονσ 

φορ mοβιλε δεϖιχεσ. Τηεσε σερϖιχεσ αλσο ηελπ ψου αυτηεντιχατε υσερσ το ψουρ mοβιλε αππλιχατιον, σψνχηρονιζε δατα, ανδ 

χολλεχτ ανδ αναλψζε αππλιχατιον υσαγε. 

Αmαζον Χογνιτο 

Αmαζον Χογνιτο προϖιδεσ ιδεντιτψ ανδ σψνχ σερϖιχεσ φορ mοβιλε ανδ ωεβ−βασεδ αππλιχατιονσ. Ιτ σιmπλιφιεσ τηε τασκ οφ 

αυτηεντιχατινγ υσερσ ανδ στορινγ, mαναγινγ, ανδ σψνχινγ τηειρ δατα αχροσσ mυλτιπλε δεϖιχεσ, πλατφορmσ, ανδ αππλιχατιονσ. 

Ιτ προϖιδεσ τεmποραρψ, λιmιτεδ−πριϖιλεγε χρεδεντιαλσ φορ βοτη αυτηεντιχατεδ ανδ υναυτηεντιχατεδ υσερσ ωιτηουτ ηαϖινγ το 

mαναγε ανψ βαχκενδ ινφραστρυχτυρε. 
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Χογνιτο ωορκσ ωιτη ωελλ−κνοων ιδεντιτψ προϖιδερσ λικε Γοογλε, Φαχεβοοκ, ανδ Αmαζον το αυτηεντιχατε ενδ υσερσ οφ ψουρ 

mοβιλε ανδ ωεβ αππλιχατιονσ. Ψου χαν τακε αδϖανταγε οφ τηε ιδεντιφιχατιον ανδ αυτηοριζατιον φεατυρεσ προϖιδεδ βψ τηεσε 

σερϖιχεσ ινστεαδ οφ ηαϖινγ το βυιλδ ανδ mαινταιν ψουρ οων. Ψουρ αππλιχατιον αυτηεντιχατεσ ωιτη ονε οφ τηεσε ιδεντιτψ 

ヮヴﾗ┗ｷSWヴゲ ┌ゲｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗ┗ｷSWヴげゲ “DKく OﾐIW デｴW WﾐS ┌ゲWヴ ｷゲ ;┌デｴWﾐデｷI;デWS ┘ｷデｴ デｴW ヮヴﾗ┗ｷδερ, αν ΟΑυτη ορ ΟπενΙD Χοννεχτ 

τοκεν ρετυρνεδ φροm τηε προϖιδερ ισ πασσεδ βψ ψουρ αππλιχατιον το Χογνιτο, ωηιχη ρετυρνσ α νεω Χογνιτο ΙD φορ τηε υσερ 

ανδ α σετ οφ τεmποραρψ, λιmιτεδ−πριϖιλεγε ΑWΣ χρεδεντιαλσ. 

Το βεγιν υσινγ Αmαζον Χογνιτο, ψου χρεατε αν ιδεντιτψ ποολ τηρουγη τηε Αmαζον Χογνιτο χονσολε. Τηε ιδεντιτψ ποολ ισ α 

στορε οφ υσερ ιδεντιτψ ινφορmατιον τηατ ισ σπεχιφιχ το ψουρ ΑWΣ αχχουντ. Dυρινγ τηε χρεατιον οφ τηε ιδεντιτψ ποολ, ψου ωιλλ 

βε ασκεδ το χρεατε α νεω ΙΑΜ ρολε ορ πιχκ αν εξιστινγ ονε φορ ψουρ ενδ υσερσ. Αν ΙΑΜ ρολε ισ α σετ οφ περmισσιονσ το 

αχχεσσ σπεχιφιχ ΑWΣ ρεσουρχεσ, βυτ τηεσε περmισσιονσ αρε νοτ τιεδ το α σπεχιφιχ ΙΑΜ υσερ ορ γρουπ. Αν αυτηοριζεδ εντιτψ 

(ε.γ., mοβιλε υσερ, ΕΧ2 ινστανχε) ασσυmεσ α ρολε ανδ ρεχειϖεσ τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ φορ αυτηεντιχατινγ το τηε 

ΑWΣ ρεσουρχεσ δεφινεδ ιν τηε ρολε. Τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ προϖιδε ενηανχεδ σεχυριτψ δυε το τηειρ σηορτ λιφε−σπαν 

(τηε δεφαυλτ εξπιρατιον ισ 12 ηουρσ) ανδ τηε φαχτ τηατ τηεψ χαννοτ βε ρευσεδ αφτερ τηεψ εξπιρε. Τηε ρολε ψου σελεχτ ηασ αν 

ιmπαχτ ον ωηιχη ΑWΣ σερϖιχεσ ψουρ ενδ υσερσ ωιλλ βε αβλε το αχχεσσ ωιτη τηε τεmποραρψ χρεδεντιαλσ. Βψ δεφαυλτ, Αmαζον 

Χογνιτο χρεατεσ α νεω ρολε ωιτη λιmιτεδ περmισσιονσ に ενδ υσερσ ονλψ ηαϖε αχχεσσ το τηε Χογνιτο Σψνχ σερϖιχε ανδ 

Αmαζον Μοβιλε Αναλψτιχσ. Ιφ ψουρ αππλιχατιον νεεδσ αχχεσσ το οτηερ ΑWΣ ρεσουρχεσ συχη ασ Αmαζον Σ3 ορ DψναmοDΒ, 

ψου χαν mοδιφψ ψουρ ρολεσ διρεχτλψ φροm τηε ΙΑΜ mαναγεmεντ χονσολε. 

Wｷデｴ Aﾏ;┣ﾗﾐ Cﾗｪﾐｷデﾗが デｴWヴWげゲ ﾐﾗ ﾐWWS デﾗ IヴW;デW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ AW“ ;IIﾗ┌ﾐデゲ ﾗヴ W┗Wﾐ IAM ;IIﾗ┌ﾐデゲ aﾗヴ W┗Wヴ┞ ﾗﾐW ﾗa ┞ﾗ┌ヴ 
┘WHっﾏﾗHｷﾉW ;ヮヮげゲ WﾐS ┌ゲWヴゲ ┘ｴﾗ ┘ｷﾉﾉ ﾐWWS デﾗ ;IIWゲゲ ┞ﾗ┌ヴ AW“ ヴWゲﾗυρχεσ. Ιν χονϕυνχτιον ωιτη ΙΑΜ ρολεσ, mοβιλε υσερσ 

χαν σεχυρελψ αχχεσσ ΑWΣ ρεσουρχεσ ανδ αππλιχατιον φεατυρεσ, ανδ εϖεν σαϖε δατα το τηε ΑWΣ χλουδ ωιτηουτ ηαϖινγ το 

χρεατε αν αχχουντ ορ λογ ιν. Ηοωεϖερ, ιφ τηεψ χηοοσε το δο τηισ λατερ, Χογνιτο ωιλλ mεργε δατα ανδ ιδεντιφιχατιον 

ινφορmατιον.  

Βεχαυσε Αmαζον Χογνιτο στορεσ δατα λοχαλλψ ασ ωελλ ασ ιν τηε σερϖιχε, ψουρ ενδ υσερσ χαν χοντινυε το ιντεραχτ ωιτη τηειρ 

δατα εϖεν ωηεν τηεψ αρε οφφλινε. Τηειρ οφφλινε δατα mαψ βε σταλε, βυτ ανψτηινγ τηεψ πυτ ιντο τηε δατασετ, τηεψ χαν 

ιmmεδιατελψ ρετριεϖε ωηετηερ τηεψ αρε ονλινε ορ νοτ. Τηε χλιεντ ΣDΚ mαναγεσ α λοχαλ ΣΘΛιτε στορε σο τηατ τηε αππλιχατιον 

χαν ωορκ εϖεν ωηεν ιτ ισ νοτ χοννεχτεδ. Τηε ΣΘΛιτε στορε φυνχτιονσ ασ α χαχηε ανδ ισ τηε ταργετ οφ αλλ ρεαδ ανδ ωριτε 

οπερατιονσ. Χογνιτο∋σ σψνχ φαχιλιτψ χοmπαρεσ τηε λοχαλ ϖερσιον οφ τηε δατα το τηε χλουδ ϖερσιον, ανδ πυσηεσ υπ ορ πυλλσ 

δοων δελτασ ασ νεεδεδ. Νοτε τηατ ιν ορδερ το σψνχ δατα αχροσσ δεϖιχεσ, ψουρ ιδεντιτψ ποολ mυστ συππορτ αυτηεντιχατεδ 

ιδεντιτιεσ. Υναυτηεντιχατεδ ιδεντιτιεσ αρε τιεδ το τηε δεϖιχε, σο υνλεσσ αν ενδ υσερ αυτηεντιχατεσ, νο δατα χαν βε σψνχεδ 

αχροσσ mυλτιπλε δεϖιχεσ. 

Wιτη Χογνιτο, ψουρ αππλιχατιον χοmmυνιχατεσ διρεχτλψ ωιτη α συππορτεδ πυβλιχ ιδεντιτψ προϖιδερ (Αmαζον, Φαχεβοοκ, ορ 

Γοογλε) το αυτηεντιχατε υσερσ. Αmαζον Χογνιτο δοεσ νοτ ρεχειϖε ορ στορε υσερ χρεδεντιαλσねονλψ τηε ΟΑυτη ορ ΟπενΙD 

Χοννεχτ τοκεν ρεχειϖεδ φροm τηε ιδεντιτψ προϖιδερ. Ονχε Χογνιτο ρεχειϖεσ τηε τοκεν, ιτ ρετυρνσ α νεω Χογνιτο ΙD φορ τηε 

υσερ ανδ α σετ οφ τεmποραρψ, λιmιτεδ−πριϖιλεγε ΑWΣ χρεδεντιαλσ. 

Εαχη Χογνιτο ιδεντιτψ ηασ αχχεσσ ονλψ το ιτσ οων δατα ιν τηε σψνχ στορε, ανδ τηισ δατα ισ ενχρψπτεδ ωηεν στορεδ. Ιν 

αδδιτιον, αλλ ιδεντιτψ δατα ισ τρανσmιττεδ οϖερ ΗΤΤΠΣ. Τηε υνιθυε Αmαζον Χογνιτο ιδεντιφιερ ον τηε δεϖιχε ισ στορεδ ιν τηε 

αππροπριατε σεχυρε λοχατιονねον ιΟΣ φορ εξαmπλε, τηε Χογνιτο ιδεντιφιερ ισ στορεδ ιν τηε ιΟΣ κεψχηαιν. Υσερ δατα ισ χαχηεδ 

ｷﾐ ; ﾉﾗI;ﾉ “QLｷデW S;デ;H;ゲW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐげゲ ゲ;ﾐSHﾗ┝き ｷa ┞ﾗ┌ ヴWケ┌ｷヴW ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ゲWI┌ヴｷデ┞が ┞ﾗ┌ I;ﾐ WﾐIヴ┞ヮデ デｴｷゲ 
ιδεντιτψ δατα ιν τηε λοχαλ χαχηε βψ ιmπλεmεντινγ ενχρψπτιον ιν ψουρ αππλιχατιον. 
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Αmαζον Μοβιλε Αναλψτιχσ 

Αmαζον Μοβιλε Αναλψτιχσ ισ α σερϖιχε φορ χολλεχτινγ, ϖισυαλιζινγ, ανδ υνδερστανδινγ mοβιλε αππλιχατιον υσαγε δατα. Ιτ 

εναβλεσ ψου το τραχκ χυστοmερ βεηαϖιορσ, αγγρεγατε mετριχσ, ανδ ιδεντιφψ mεανινγφυλ παττερνσ ιν ψουρ mοβιλε 

αππλιχατιονσ. Αmαζον Μοβιλε Αναλψτιχσ αυτοmατιχαλλψ χαλχυλατεσ ανδ υπδατεσ υσαγε mετριχσ ασ τηε δατα ισ ρεχειϖεδ φροm 

χλιεντ δεϖιχεσ ρυννινγ ψουρ αππ ανδ δισπλαψσ τηε δατα ιν τηε χονσολε. 

Ψου χαν ιντεγρατε Αmαζον Μοβιλε Αναλψτιχσ ωιτη ψουρ αππλιχατιον ωιτηουτ ρεθυιρινγ υσερσ οφ ψουρ αππ το βε 

αυτηεντιχατεδ ωιτη αν ιδεντιτψ προϖιδερ (λικε Γοογλε, Φαχεβοοκ, ορ Αmαζον). Φορ τηεσε υναυτηεντιχατεδ υσερσ, Μοβιλε 

Αναλψτιχσ ωορκσ ωιτη Αmαζον Χογνιτο το προϖιδε τεmποραρψ, λιmιτεδ−πριϖιλεγε χρεδεντιαλσ. Το δο τηισ, ψου φιρστ χρεατε αν 

ιδεντιτψ ποολ ιν Χογνιτο. Τηε ιδεντιτψ ποολ ωιλλ υσε ΙΑΜ ρολεσ, ωηιχη ισ α σετ οφ περmισσιονσ νοτ τιεδ το α σπεχιφιχ ΙΑΜ υσερ 

ορ γρουπ βυτ ωηιχη αλλοωσ αν εντιτψ το αχχεσσ σπεχιφιχ ΑWΣ ρεσουρχεσ. Τηε εντιτψ ασσυmεσ α ρολε ανδ ρεχειϖεσ τεmποραρψ 

σεχυριτψ χρεδεντιαλσ φορ αυτηεντιχατινγ το τηε ΑWΣ ρεσουρχεσ δεφινεδ ιν τηε ρολε. Βψ δεφαυλτ, Αmαζον Χογνιτο χρεατεσ α 

νεω ρολε ωιτη λιmιτεδ περmισσιονσ に ενδ υσερσ ονλψ ηαϖε αχχεσσ το τηε Χογνιτο Σψνχ σερϖιχε ανδ Αmαζον Μοβιλε 

Αναλψτιχσ. Ιφ ψουρ αππλιχατιον νεεδσ αχχεσσ το οτηερ ΑWΣ ρεσουρχεσ συχη ασ Αmαζον Σ3 ορ DψναmοDΒ, ψου χαν mοδιφψ 

ψουρ ρολεσ διρεχτλψ φροm τηε ΙΑΜ mαναγεmεντ χονσολε. 

Ψου χαν ιντεγρατε τηε ΑWΣ Μοβιλε ΣDΚ φορ Ανδροιδ ορ ιΟΣ ιντο ψουρ αππλιχατιον ορ υσε τηε Αmαζον Μοβιλε Αναλψτιχσ ΡΕΣΤ 

ΑΠΙ το σενδ εϖεντσ φροm ανψ χοννεχτεδ δεϖιχε ορ σερϖιχε ανδ ϖισυαλιζε δατα ιν τηε ρεπορτσ. Τηε Αmαζον Μοβιλε Αναλψτιχσ 

ΑΠΙ ισ ονλψ αχχεσσιβλε ϖια αν ΣΣΛ−ενχρψπτεδ ενδποιντ (ηττπσ://mοβιλεαναλψτιχσ.υσ−εαστ−1.αmαζοναωσ.χοm).  

AヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ 

ΑWΣ αππλιχατιονσ αρε mαναγεδ σερϖιχεσ τηατ εναβλε ψου το προϖιδε ψουρ υσερσ ωιτη σεχυρε, χεντραλιζεδ στοραγε ανδ ωορκ 

αρεασ ιν τηε χλουδ. 

Αmαζον WορκΣπαχεσ 

Αmαζον WορκΣπαχεσ ισ α mαναγεδ δεσκτοπ σερϖιχε τηατ αλλοωσ ψου το θυιχκλψ προϖισιον χλουδ−βασεδ δεσκτοπσ φορ ψουρ 

υσερσ. Σιmπλψ χηοοσε α Wινδοωσ 7 βυνδλε τηατ βεστ mεετσ τηε νεεδσ οφ ψουρ υσερσ ανδ τηε νυmβερ οφ WορκΣπαχεσ τηατ 

ψου ωουλδ λικε το λαυνχη. Ονχε τηε WορκΣπαχεσ αρε ρεαδψ, υσερσ ρεχειϖε αν εmαιλ ινφορmινγ τηεm ωηερε τηεψ χαν 

δοωνλοαδ τηε ρελεϖαντ χλιεντ ανδ λογ ιντο τηειρ WορκΣπαχε. Τηεψ χαν τηεν αχχεσσ τηειρ χλουδ−βασεδ δεσκτοπσ φροm α 

ϖαριετψ οφ ενδποιντ δεϖιχεσ, ινχλυδινγ ΠΧσ, λαπτοπσ, ανδ mοβιλε δεϖιχεσ. Hﾗ┘W┗Wヴが ┞ﾗ┌ヴ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐげゲ S;デ; ｷゲ ﾐW┗Wヴ ゲWﾐデ 
το ορ στορεδ ον τηε ενδ−υσερ δεϖιχε βεχαυσε Αmαζον WορκΣπαχεσ υσεσ ΠΧ−οϖερ−ΙΠ (ΠΧοΙΠ), ωηιχη προϖιδεσ αν ιντεραχτιϖε 

┗ｷSWﾗ ゲデヴW;ﾏ ┘ｷデｴﾗ┌デ デヴ;ﾐゲﾏｷデデｷﾐｪ ;Iデ┌;ﾉ S;デ;く TｴW PCﾗIP ヮヴﾗデﾗIﾗﾉ IﾗﾏヮヴWゲゲWゲが WﾐIヴ┞ヮデゲが ;ﾐS WﾐIﾗSWゲ デｴW ┌ゲWヴゲげ 
SWゲﾆデﾗヮ Iﾗﾏヮ┌デｷﾐｪ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ﾐS デヴ;ﾐゲﾏｷデゲ けヮｷ┝Wﾉゲ ﾗﾐﾉ┞げ ;Iヴﾗゲゲ ;ﾐ┞ ゲデ;ﾐS;ヴS IP ﾐWデ┘ﾗヴﾆ デﾗ WﾐS−υσερ δεϖιχεσ. 

Ιν ορδερ το αχχεσσ τηειρ WορκΣπαχε, υσερσ mυστ σιγν ιν υσινγ α σετ οφ υνιθυε χρεδεντιαλσ ορ τηειρ ρεγυλαρ Αχτιϖε Dιρεχτορψ 

χρεδεντιαλσ. Wηεν ψου ιντεγρατε Αmαζον WορκΣπαχεσ ωιτη ψουρ χορπορατε Αχτιϖε Dιρεχτορψ, εαχη WορκΣπαχε ϕοινσ ψουρ 

Αχτιϖε Dιρεχτορψ δοmαιν ανδ χαν βε mαναγεδ ϕυστ λικε ανψ οτηερ δεσκτοπ ιν ψουρ οργανιζατιον. Τηισ mεανσ τηατ ψου χαν 

┌ゲW AIデｷ┗W DｷヴWIデﾗヴ┞ Gヴﾗ┌ヮ PﾗﾉｷIｷWゲ デﾗ ﾏ;ﾐ;ｪW ┞ﾗ┌ヴ ┌ゲWヴゲげ WορκΣπαχεσ το σπεχιφψ χονφιγυρατιον οπτιονσ τηατ χοντρολ τηε 

δεσκτοπ. Ιφ ψου χηοοσε νοτ το υσε Αχτιϖε Dιρεχτορψ ορ οτηερ τψπε οφ ον−πρεmισεσ διρεχτορψ το mαναγε ψουρ υσερ 

WορκΣπαχεσ, ψου χαν χρεατε α πριϖατε χλουδ διρεχτορψ ωιτηιν Αmαζον WορκΣπαχεσ τηατ ψου χαν υσε φορ αδmινιστρατιον. 

Το προϖιδε αν αδδιτιοναλ λαψερ οφ σεχυριτψ, ψου χαν αλσο ρεθυιρε τηε υσε οφ mυλτι−φαχτορ αυτηεντιχατιον υπον σιγνιν ιν τηε 

φορm οφ α ηαρδωαρε ορ σοφτωαρε τοκεν. Αmαζον WορκΣπαχεσ συππορτσ ΜΦΑ υσινγ αν ον−πρεmισε Ρεmοτε Αυτηεντιχατιον 

Dιαλ Ιν Υσερ Σερϖιχε (ΡΑDΙΥΣ) σερϖερ ορ ανψ σεχυριτψ προϖιδερ τηατ συππορτσ ΡΑDΙΥΣ αυτηεντιχατιον. Ιτ χυρρεντλψ συππορτσ 

τηε ΠΑΠ, ΧΗΑΠ, ΜΣ−ΧΗΑΠ1, ανδ ΜΣ−ΧΗΑΠ2 προτοχολσ, αλονγ ωιτη ΡΑDΙΥΣ προξιεσ.   
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Εαχη Wορκσπαχε ρεσιδεσ ον ιτσ οων ΕΧ2 ινστανχε ωιτηιν α ςΠΧ. Ψου χαν χρεατε WορκΣπαχεσ ιν α ςΠΧ ψου αλρεαδψ οων ορ 

ηαϖε τηε WορκΣπαχεσ σερϖιχε χρεατε ονε φορ ψου αυτοmατιχαλλψ υσινγ τηε WορκΣπαχεσ Θυιχκ Σταρτ οπτιον. Wηεν ψου υσε 

τηε Θυιχκ Σταρτ οπτιον, WορκΣπαχεσ νοτ ονλψ χρεατεσ τηε ςΠΧ, βυτ ιτ περφορmσ σεϖεραλ οτηερ προϖισιονινγ ανδ 

χονφιγυρατιον τασκσ φορ ψου, συχη ασ χρεατινγ αν Ιντερνετ Γατεωαψ φορ τηε ςΠΧ, σεττινγ υπ α διρεχτορψ ωιτηιν τηε ςΠΧ τηατ 

ισ υσεδ το στορε υσερ ανδ WορκΣπαχε ινφορmατιον, χρεατινγ α διρεχτορψ αδmινιστρατορ αχχουντ, χρεατινγ τηε σπεχιφιεδ υσερ 

αχχουντσ ανδ αδδινγ τηεm το τηε διρεχτορψ, ανδ χρεατινγ τηε WορκΣπαχε ινστανχεσ.  Ορ τηε ςΠΧ χαν βε χοννεχτεδ το αν 

ον−πρεmισεσ νετωορκ υσινγ α σεχυρε ςΠΝ χοννεχτιον το αλλοω αχχεσσ το αν εξιστινγ ον−πρεmισεσ Αχτιϖε Dιρεχτορψ ανδ 

οτηερ ιντρανετ ρεσουρχεσ. Ψου χαν αδδ α σεχυριτψ γρουπ τηατ ψου χρεατε ιν ψουρ Αmαζον ςΠΧ το αλλ τηε WορκΣπαχεσ τηατ 

βελονγ το ψουρ Dιρεχτορψ. Τηισ αλλοωσ ψου το χοντρολ νετωορκ αχχεσσ φροm Αmαζον WορκΣπαχεσ ιν ψουρ ςΠΧ το οτηερ 

ρεσουρχεσ ιν ψουρ Αmαζον ςΠΧ ανδ ον−πρεmισεσ νετωορκ. 

Περσιστεντ στοραγε φορ WορκΣπαχεσ ισ προϖιδεδ βψ Αmαζον ΕΒΣ ανδ ισ αυτοmατιχαλλψ βαχκεδ υπ τωιχε α δαψ το Αmαζον Σ3.  

Ιφ WορκΣπαχεσ Σψνχ ισ εναβλεδ ον α WορκΣπαχε, τηε φολδερ α υσερ χηοοσεσ το σψνχ ωιλλ βε χοντινυουσλψ βαχκεδ υπ ανδ 

στορεδ ιν Αmαζον Σ3. Ψου χαν αλσο υσε WορκΣπαχεσ Σψνχ ον α Μαχ ορ ΠΧ το σψνχ δοχυmεντσ το ορ φροm ψουρ WορκΣπαχε 

σο τηατ ψου χαν αλωαψσ ηαϖε αχχεσσ το ψουρ δατα ρεγαρδλεσσ οφ τηε δεσκτοπ χοmπυτερ ψου αρε υσινγ. 

BWI;┌ゲW ｷデげゲ ; ﾏ;ﾐ;ｪWS ゲWヴ┗ｷIWが AW“ デ;ﾆWゲ I;ヴW ﾗa ゲW┗Wヴ;ﾉ ゲWI┌ヴｷデ┞ ;ﾐS ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW デ;ゲﾆゲ ﾉｷﾆW S;ｷﾉ┞ H;Iﾆ┌ヮゲ ;ﾐS 
πατχηινγ. Υπδατεσ αρε δελιϖερεδ αυτοmατιχαλλψ το ψουρ WορκΣπαχεσ δυρινγ α ωεεκλψ mαιντενανχε ωινδοω. Ψου χαν 

Iﾗﾐデヴﾗﾉ ｴﾗ┘ ヮ;デIｴｷﾐｪ ｷゲ Iﾗﾐaｷｪ┌ヴWS aﾗヴ ; ┌ゲWヴげゲ WορκΣπαχε. Βψ δεφαυλτ, Wινδοωσ Υπδατε ισ τυρνεδ ον, βυτ ψου ηαϖε τηε 

αβιλιτψ το χυστοmιζε τηεσε σεττινγσ, ορ υσε αν αλτερνατιϖε πατχη mαναγεmεντ αππροαχη ιφ ψου δεσιρε. Φορ τηε υνδερλψινγ 

ΟΣ, Wινδοωσ Υπδατε ισ εναβλεδ βψ δεφαυλτ ον WορκΣπαχεσ, ανδ χονφιγυρεδ το ινσταλλ υπδατεσ ον α ωεεκλψ βασισ. Ψου χαν 

υσε αν αλτερνατιϖε πατχηινγ αππροαχη ορ το χονφιγυρε Wινδοωσ Υπδατε το περφορm υπδατεσ ατ α τιmε οφ ψουρ χηοοσινγ. 

Ψου χαν υσε ΙΑΜ το χοντρολ ωηο ον ψουρ τεαm χαν περφορm αδmινιστρατιϖε φυνχτιονσ λικε χρεατινγ ορ δελετινγ WορκΣπαχεσ 

ορ σεττινγ υπ υσερ διρεχτοριεσ. Ψου χαν αλσο σετ υπ α WορκΣπαχε φορ διρεχτορψ αδmινιστρατιον, ινσταλλ ψουρ φαϖοριτε Αχτιϖε 

Dιρεχτορψ αδmινιστρατιον τοολσ, ανδ χρεατε οργανιζατιοναλ υνιτσ ανδ Γρουπ Πολιχιεσ ιν ορδερ το mορε εασιλψ αππλψ Αχτιϖε 

Dιρεχτορψ χηανγεσ φορ αλλ ψουρ WορκΣπαχεσ υσερσ.  

Αmαζον WορκDοχσ 

Αmαζον WορκDοχσ ισ α mαναγεδ εντερπρισε στοραγε ανδ σηαρινγ σερϖιχε ωιτη φεεδβαχκ χαπαβιλιτιεσ φορ υσερ χολλαβορατιον. 

Υσερσ χαν στορε ανψ τψπε οφ φιλε ιν α WορκDοχσ φολδερ ανδ αλλοω οτηερσ το ϖιεω ανδ δοωνλοαδ τηεm. Χοmmεντινγ ανδ 

αννοτατιον χαπαβιλιτιεσ ωορκ ον χερταιν φιλε τψπεσ συχη ασ ΜΣ Wορδ, ανδ ωιτηουτ ρεθυιρινγ τηε αππλιχατιον τηατ ωασ υσεδ 

το οριγιναλλψ χρεατε τηε φιλε. WορκDοχσ νοτιφιεσ χοντριβυτορσ αβουτ ρεϖιεω αχτιϖιτιεσ ανδ δεαδλινεσ ϖια εmαιλ ανδ περφορmσ 

ϖερσιονινγ οφ φιλεσ τηατ ψου ηαϖε σψνχεδ υσινγ τηε WορκDοχσ Σψνχ αππλιχατιον. 

Υσερ ινφορmατιον ισ στορεδ ιν αν Αχτιϖε Dιρεχτορψ−χοmπατιβλε νετωορκ διρεχτορψ. Ψου χαν ειτηερ χρεατε α νεω διρεχτορψ ιν 

τηε χλουδ, ορ χοννεχτ Αmαζον WορκDοχσ το ψουρ ον−πρεmισεσ διρεχτορψ. Wηεν ψου χρεατε α χλουδ διρεχτορψ υσινγ 

WορκDοχσげ θυιχκ σταρτ σετυπ, ιτ αλσο χρεατεσ α διρεχτορψ αδmινιστρατορ αχχουντ ωιτη τηε αδmινιστρατορ εmαιλ ασ τηε 

υσερναmε. Αν εmαιλ ισ σεντ το ψουρ αδmινιστρατορ ωιτη ινστρυχτιονσ το χοmπλετε ρεγιστρατιον. Τηε αδmινιστρατορ τηεν υσεσ 

τηισ αχχουντ το mαναγε ψουρ διρεχτορψ. 

Wηεν ψου χρεατε α χλουδ διρεχτορψ υσινγ WορκDοχσげ θυιχκ σταρτ σετυπ, ιτ αλσο χρεατεσ ανδ χονφιγυρεσ α ςΠΧ φορ υσε ωιτη 

τηε διρεχτορψ. Ιφ ψου νεεδ mορε χοντρολ οϖερ τηε διρεχτορψ χονφιγυρατιον, ψου χαν χηοοσε τηε στανδαρδ σετυπ, ωηιχη 

αλλοωσ ψου το σπεχιφψ ψουρ οων διρεχτορψ δοmαιν ναmε, ασ ωελλ ασ ονε οφ ψουρ εξιστινγ ςΠΧσ το υσε ωιτη τηε διρεχτορψ. Ιφ 

ψου ωαντ το υσε ονε οφ ψουρ εξιστινγ ςΠΧσ, τηε ςΠΧ mυστ ηαϖε αν Ιντερνετ γατεωαψ ανδ ατ λεαστ τωο συβνετσ. Εαχη οφ τηε 

συβνετσ mυστ βε ιν α διφφερεντ Αϖαιλαβιλιτψ Ζονε.  
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Υσινγ τηε Αmαζον WορκDοχσ Μαναγεmεντ Χονσολε, αδmινιστρατορσ χαν ϖιεω αυδιτ λογσ το τραχκ φιλε ανδ υσερ αχτιϖιτψ βψ 

τιmε, ΙΠ αδδρεσσ, ανδ δεϖιχε, ανδ χηοοσε ωηετηερ το αλλοω υσερσ το σηαρε φιλεσ ωιτη οτηερσ ουτσιδε τηειρ οργανιζατιον. 

Υσερσ χαν τηεν χοντρολ ωηο χαν αχχεσσ ινδιϖιδυαλ φιλεσ ανδ δισαβλε δοωνλοαδσ οφ φιλεσ τηεψ σηαρε. 

Αλλ δατα ιν τρανσιτ ισ ενχρψπτεδ υσινγ ινδυστρψ−στανδαρδ ΣΣΛ. Τηε WορκDοχσ ωεβ ανδ mοβιλε αππλιχατιονσ ανδ δεσκτοπ σψνχ 

χλιεντσ τρανσmιτ φιλεσ διρεχτλψ το Αmαζον WορκDοχσ υσινγ ΣΣΛ. WορκDοχσ υσερσ χαν αλσο υτιλιζε Μυλτι−Φαχτορ 

Αυτηεντιχατιον, ορ ΜΦΑ, ιφ τηειρ οργανιζατιον ηασ δεπλοψεδ α Ραδιυσ σερϖερ. ΜΦΑ υσεσ τηε φολλοωινγ φαχτορσ: υσερναmε, 

πασσωορδ, ανδ mετηοδσ συππορτεδ βψ τηε Ραδιυσ σερϖερ. Τηε προτοχολσ συππορτεδ αρε ΠΑΠ, ΧΗΑΠ, ΜΣ−ΧΗΑΠϖ1, ανδ ΜΣ−

ΧΗΑΠϖ2 

Ψου χηοοσε τηε ΑWΣ Ρεγιον ωηερε εαχη WορκDοχσ ゲｷデWげゲ aｷﾉWゲ ;ヴW ゲデﾗヴWSく Aﾏ;┣ﾗﾐ WορκDοχσ ισ χυρρεντλψ αϖαιλαβλε ιν τηε 

ΥΣ−Εαστ (ςιργινια), ΥΣ−Wεστ (Ορεγον), ανδ ΕΥ (Ιρελανδ) ΑWΣ Ρεγιονσ. Αλλ φιλεσ, χοmmεντσ, ανδ αννοτατιονσ στορεδ ιν 

WορκDοχσ αρε αυτοmατιχαλλψ ενχρψπτεδ ωιτη ΑΕΣ−256 ενχρψπτιον. 
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AヮヮWﾐSｷ┝ に Gﾉﾗゲゲ;ヴ┞ ﾗa TWヴﾏゲ 

Αχχεσσ Κεψ ΙD: Α στρινγ τηατ ΑWΣ διστριβυτεσ ιν ορδερ το υνιθυελψ ιδεντιφψ εαχη ΑWΣ υσερ; ιτ ισ αν αλπηανυmεριχ τοκεν 

ασσοχιατεδ ωιτη ψουρ Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ.  

Αχχεσσ χοντρολ λιστ (ΑΧΛ): Α λιστ οφ περmισσιονσ ορ ρυλεσ φορ αχχεσσινγ αν οβϕεχτ ορ νετωορκ ρεσουρχε. Ιν Αmαζον ΕΧ2, 

σεχυριτψ γρουπσ αχτ ασ ΑΧΛσ ατ τηε ινστανχε λεϖελ, χοντρολλινγ ωηιχη υσερσ ηαϖε περmισσιον το αχχεσσ σπεχιφιχ ινστανχεσ. Ιν 

Αmαζον Σ3, ψου χαν υσε ΑΧΛσ το γιϖε ρεαδ ορ ωριτε αχχεσσ ον βυχκετσ ορ οβϕεχτσ το γρουπσ οφ υσερσ. Ιν Αmαζον ςΠΧ, ΑΧΛσ 

αχτ λικε νετωορκ φιρεωαλλσ ανδ χοντρολ αχχεσσ ατ τηε συβνετ λεϖελ. 

ΑΜΙ: Αν Αmαζον Μαχηινε Ιmαγε (ΑΜΙ) ισ αν ενχρψπτεδ mαχηινε ιmαγε στορεδ ιν Αmαζον Σ3. Ιτ χονταινσ αλλ τηε 

ινφοヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ Hﾗﾗデ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ﾗa ; I┌ゲデﾗﾏWヴげゲ ゲﾗaデ┘;ヴWく 

ΑΠΙ: Αππλιχατιον Προγραmmινγ Ιντερφαχε (ΑΠΙ) ισ αν ιντερφαχε ιν χοmπυτερ σχιενχε τηατ δεφινεσ τηε ωαψσ βψ ωηιχη αν 

αππλιχατιον προγραm mαψ ρεθυεστ σερϖιχεσ φροm λιβραριεσ ανδ/ορ οπερατινγ σψστεmσ. 

Αρχηιϖε: Αν αρχηιϖε ιν Αmαζον Γλαχιερ ισ α φιλε τηατ ψου ωαντ το στορε ανδ ισ α βασε υνιτ οφ στοραγε ιν Αmαζον Γλαχιερ. Ιτ 

χαν βε ανψ δατα συχη ασ α πηοτο, ϖιδεο, ορ δοχυmεντ. Εαχη αρχηιϖε ηασ α υνιθυε ΙD ανδ αν οπτιοναλ δεσχριπτιον. 

Αυτηεντιχατιον: Αυτηεντιχατιον ισ τηε προχεσσ οφ δετερmινινγ ωηετηερ σοmεονε ορ σοmετηινγ ισ, ιν φαχτ, ωηο ορ ωηατ ιτ 

ισ δεχλαρεδ το βε. Νοτ ονλψ δο υσερσ νεεδ το βε αυτηεντιχατεδ, βυτ εϖερψ προγραm τηατ ωαντσ το χαλλ τηε φυνχτιοναλιτψ 

εξποσεδ βψ αν ΑWΣ ΑΠΙ mυστ βε αυτηεντιχατεδ. ΑWΣ ρεθυιρεσ τηατ ψου αυτηεντιχατε εϖερψ ρεθυεστ βψ διγιταλλψ σιγνινγ ιτ 

υσινγ α χρψπτογραπηιχ ηαση φυνχτιον. 

Αυτο−Σχαλινγ: Αν ΑWΣ σερϖιχε τηατ αλλοωσ χυστοmερσ το αυτοmατιχαλλψ σχαλε τηειρ Αmαζον ΕΧ2 χαπαχιτψ υπ ορ δοων 

αχχορδινγ το χονδιτιονσ τηεψ δεφινε. 

Αϖαιλαβιλιτψ Ζονε: Αmαζον ΕΧ2 λοχατιονσ αρε χοmποσεδ οφ ρεγιονσ ανδ αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ. Αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ αρε διστινχτ 

λοχατιονσ τηατ αρε ενγινεερεδ το βε ινσυλατεδ φροm φαιλυρεσ ιν οτηερ αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ ανδ προϖιδε ινεξπενσιϖε, λοω 

λατενχψ νετωορκ χοννεχτιϖιτψ το οτηερ αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ ιν τηε σαmε ρεγιον.  

Βαστιον ηοστ: Α χοmπυτερ σπεχιφιχαλλψ χονφιγυρεδ το ωιτηστανδ ατταχκ, υσυαλλψ πλαχεδ ον τηε εξτερναλ/πυβλιχ σιδε οφ α 

δεmιλιταριζεδ ζονε (DΜΖ) ορ ουτσιδε τηε φιρεωαλλ. Ψου χαν σετ υπ αν Αmαζον ΕΧ2 ινστανχε ασ αν ΣΣΗ βαστιον βψ σεττινγ υπ 

α πυβλιχ συβνετ ασ παρτ οφ αν Αmαζον ςΠΧ. 

Βυχκετ: Α χονταινερ φορ οβϕεχτσ στορεδ ιν Αmαζον Σ3. Εϖερψ οβϕεχτ ισ χονταινεδ ωιτηιν α βυχκετ. Φορ εξαmπλε, ιφ τηε 

οβϕεχτ ναmεδ πηοτοσ/πυππψ.ϕπγ ισ στορεδ ιν τηε ϕοηνσmιτη βυχκετ, τηεν ιτ ισ αδδρεσσαβλε υσινγ τηε ΥΡΛ 

ηττπ://ϕοηνσmιτη.σ3.αmαζοναωσ.χοm/πηοτοσ/πυππψ.ϕπγ. 

Χερτιφιχατε: Α χρεδεντιαλ τηατ σοmε ΑWΣ προδυχτσ υσε το αυτηεντιχατε ΑWΣ Αχχουντσ ανδ υσερσ. Αλσο κνοων ασ αν Ξ.509 

χερτιφιχατε. Τηε χερτιφιχατε ισ παιρεδ ωιτη α πριϖατε κεψ. 

ΧΙDΡ Βλοχκ: Χλασσλεσσ Ιντερ−Dοmαιν Ρουτινγ Βλοχκ οφ ΙΠ αδδρεσσεσ. 

Χλιεντ−σιδε ενχρψπτιον: Ενχρψπτινγ δατα ον τηε χλιεντ σιδε βεφορε υπλοαδινγ ιτ το Αmαζον Σ3. 

ΧλουδΦορmατιον: Αν ΑWΣ προϖισιονινγ τοολ τηατ λετσ χυστοmερσ ρεχορδ τηε βασελινε χονφιγυρατιον οφ τηε ΑWΣ ρεσουρχεσ 

νεεδεδ το ρυν τηειρ αππλιχατιονσ σο τηατ τηεψ χαν προϖισιον ανδ υπδατε τηεm ιν αν ορδερλψ ανδ πρεδιχταβλε φασηιον. 
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Χογνιτο: Αν ΑWΣ σερϖιχε τηατ σιmπλιφιεσ τηε τασκ οφ αυτηεντιχατινγ υσερσ ανδ στορινγ, mαναγινγ, ανδ σψνχινγ τηειρ δατα 

αχροσσ mυλτιπλε δεϖιχεσ, πλατφορmσ, ανδ αππλιχατιονσ. Ιτ ωορκσ ωιτη mυλτιπλε εξιστινγ ιδεντιτψ προϖιδερσ ανδ αλσο συππορτσ 

υναυτηεντιχατεδ γυεστ υσερσ. 

Χρεδεντιαλσ: Ιτεmσ τηατ α υσερ ορ προχεσσ mυστ ηαϖε ιν ορδερ το χονφιρm το ΑWΣ σερϖιχεσ δυρινγ τηε αυτηεντιχατιον 

προχεσσ τηατ τηεψ αρε αυτηοριζεδ το αχχεσσ τηε σερϖιχε. ΑWΣ χρεδεντιαλσ ινχλυδε πασσωορδσ, σεχρετ αχχεσσ κεψσ ασ ωελλ ασ 

Ξ.509 χερτιφιχατεσ ανδ mυλτι−φαχτορ τοκενσ.  

Dεδιχατεδ ινστανχε: Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ τηατ αρε πηψσιχαλλψ ισολατεδ ατ τηε ηοστ ηαρδωαρε λεϖελ (ι.ε., τηεψ ωιλλ ρυν ον 

σινγλε−τεναντ ηαρδωαρε).  

Dιγιταλ σιγνατυρε: Α διγιταλ σιγνατυρε ισ α χρψπτογραπηιχ mετηοδ φορ δεmονστρατινγ τηε αυτηεντιχιτψ οφ α διγιταλ mεσσαγε 

ορ δοχυmεντ. Α ϖαλιδ διγιταλ σιγνατυρε γιϖεσ α ρεχιπιεντ ρεασον το βελιεϖε τηατ τηε mεσσαγε ωασ χρεατεδ βψ αν αυτηοριζεδ 

σενδερ, ανδ τηατ ιτ ωασ νοτ αλτερεδ ιν τρανσιτ. Dιγιταλ σιγνατυρεσ αρε υσεδ βψ χυστοmερσ φορ σιγνινγ ρεθυεστσ το ΑWΣ ΑΠΙσ 

ασ παρτ οφ τηε αυτηεντιχατιον προχεσσ.  

Dιρεχτ Χοννεχτ Σερϖιχε: Αmαζον σερϖιχε τηατ αλλοωσ ψου το προϖισιον α διρεχτ λινκ βετωεεν ψουρ ιντερναλ νετωορκ ανδ αν 

ΑWΣ ρεγιον υσινγ α ηιγη−τηρουγηπυτ, δεδιχατεδ χοννεχτιον. Wιτη τηισ δεδιχατεδ χοννεχτιον ιν πλαχε, ψου χαν τηεν 

χρεατε λογιχαλ χοννεχτιονσ διρεχτλψ το τηε ΑWΣ χλουδ (φορ εξαmπλε, το Αmαζον ΕΧ2 ανδ Αmαζον Σ3) ανδ Αmαζον ςΠΧ, 

βψπασσινγ Ιντερνετ σερϖιχε προϖιδερσ ιν τηε νετωορκ πατη.  

DψναmοDΒ Σερϖιχε: Α mαναγεδ ΝοΣΘΛ δαταβασε σερϖιχε φροm ΑWΣ τηατ προϖιδεσ φαστ ανδ πρεδιχταβλε περφορmανχε ωιτη 

σεαmλεσσ σχαλαβιλιτψ.  

ΕΒΣ: Αmαζον Ελαστιχ Βλοχκ Στορε (ΕΒΣ) προϖιδεσ βλοχκ−λεϖελ στοραγε ϖολυmεσ φορ υσε ωιτη Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ. Αmαζον 

ΕΒΣ ϖολυmεσ αρε οφφ−ινστανχε στοραγε τηατ περσιστσ ινδεπενδεντλψ φροm τηε λιφε οφ αν ινστανχε. 

ΕλαστιΧαχηε: Αν ΑWΣ ωεβ σερϖιχε τηατ αλλοωσ ψου το σετ υπ, mαναγε, ανδ σχαλε διστριβυτεδ ιν−mεmορψ χαχηε 

ενϖιρονmεντσ ιν τηε χλουδ. Τηε σερϖιχε ιmπροϖεσ τηε περφορmανχε οφ ωεβ αππλιχατιονσ βψ αλλοωινγ ψου το ρετριεϖε 

ινφορmατιον φροm α φαστ, mαναγεδ, ιν−mεmορψ χαχηινγ σψστεm, ινστεαδ οφ ρελψινγ εντιρελψ ον σλοωερ δισκ−βασεδ 

δαταβασεσ.  

Ελαστιχ Βεανσταλκ: Αν ΑWΣ δεπλοψmεντ ανδ mαναγεmεντ τοολ τηατ αυτοmατεσ τηε φυνχτιονσ οφ χαπαχιτψ προϖισιονινγ, 

λοαδ βαλανχινγ, ανδ αυτο σχαλινγ φορ I┌ゲデﾗﾏWヴゲげ αππλιχατιονσ. 

Ελαστιχ ΙΠ Αδδρεσσ: Α στατιχ, πυβλιχ ΙΠ αδδρεσσ τηατ ψου χαν ασσιγν το ανψ ινστανχε ιν αν Αmαζον ςΠΧ, τηερεβψ mακινγ τηε 

ινστανχε πυβλιχ. Ελαστιχ ΙΠ αδδρεσσεσ αλσο εναβλε ψου το mασκ ινστανχε φαιλυρεσ βψ ραπιδλψ ρεmαππινγ ψουρ πυβλιχ ΙΠ 

αδδρεσσεσ το ανψ ινστανχε ιν τηε ςΠΧ.  

Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ:  Αν ΑWΣ σερϖιχε τηατ ισ υσεδ το mαναγε τραφφιχ ον α φλεετ οφ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ, διστριβυτινγ 

τραφφιχ το ινστανχεσ αχροσσ αλλ αϖαιλαβιλιτψ ζονεσ ωιτηιν α ρεγιον. Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ ηασ αλλ τηε αδϖανταγεσ οφ αν ον−

πρεmισεσ λοαδ βαλανχερ, πλυσ σεϖεραλ σεχυριτψ βενεφιτσ συχη ασ τακινγ οϖερ τηε ενχρψπτιον/δεχρψπτιον ωορκ φροm ΕΧ2 

ινστανχεσ ανδ mαναγινγ ιτ χεντραλλψ ον τηε λοαδ βαλανχερ.  

Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε (ΕΜΡ) Σερϖιχε: Αν ΑWΣ σερϖιχε τηατ υτιλιζεσ α ηοστεδ Ηαδοοπ φραmεωορκ ρυννινγ ον τηε ωεβ−σχαλε 

ινφραστρυχτυρε οφ Αmαζον ΕΧ2 ανδ Αmαζον Σ3. Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε εναβλεσ χυστοmερσ το εασιλψ ανδ χοστ−εφφεχτιϖελψ 

προχεσσ εξτρεmελψ λαργε θυαντιτｷWゲ ﾗa S;デ; ふさHｷｪ S;デ;ざぶく  
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Ελαστιχ Νετωορκ Ιντερφαχε: Wιτηιν αν Αmαζον ςΠΧ, αν Ελαστιχ Νετωορκ Ιντερφαχε ισ αν οπτιοναλ σεχονδ νετωορκ ιντερφαχε 

τηατ ψου χαν ατταχη το αν ΕΧ2 ινστανχε. Αν Ελαστιχ Νετωορκ Ιντερφαχε χαν βε υσεφυλ φορ χρεατινγ α mαναγεmεντ νετωορκ 

ορ υσινγ νετωορκ ορ σεχυριτψ αππλιανχεσ ιν τηε Αmαζον ςΠΧ. Ιτ χαν βε εασιλψ δεταχηεδ φροm αν ινστανχε ανδ ρεατταχηεδ το 

ανοτηερ ινστανχε.  

Ενδποιντ: Α ΥΡΛ τηατ ισ τηε εντρψ ποιντ φορ αν ΑWΣ σερϖιχε. Το ρεδυχε δατα λατενχψ ιν ψουρ αππλιχατιονσ, mοστ ΑWΣ 

σερϖιχεσ αλλοω ψου το σελεχτ α ρεγιοναλ ενδποιντ το mακε ψουρ ρεθυεστσ. Σοmε ωεβ σερϖιχεσ αλλοω ψου το υσε α γενεραλ 

ενδποιντ τηατ δοεσν∋τ σπεχιφψ α ρεγιον; τηεσε γενεριχ ενδποιντσ ρεσολϖε το τηε σερϖιχε∋σ υσ−εαστ−1 ενδποιντ. Ψου χαν 

χοννεχτ το αν ΑWΣ ενδποιντ ϖια ΗΤΤΠ ορ σεχυρε ΗΤΤΠ (ΗΤΤΠΣ) υσινγ ΣΣΛ.  

Φεδερατεδ υσερσ: Υσερ, σψστεmσ, ορ αππλιχατιονσ τηατ αρε νοτ χυρρεντλψ αυτηοριζεδ το αχχεσσ ψουρ ΑWΣ σερϖιχεσ, βυτ τηατ 

ψου ωαντ το γιϖε τεmποραρψ αχχεσσ το. Τηισ αχχεσσ ισ προϖιδεδ υσινγ τηε ΑWΣ Σεχυριτψ Τοκεν Σερϖιχε (ΣΤΣ) ΑΠΙσ.  

Φιρεωαλλ: Α ηαρδωαρε ορ σοφτωαρε χοmπονεντ τηατ χοντρολσ ινχοmινγ ανδ/ορ ουτγοινγ νετωορκ τραφφιχ αχχορδινγ το α 

σπεχιφιχ σετ οφ ρυλεσ. Υσινγ φιρεωαλλ ρυλεσ ιν Αmαζον ΕΧ2, ψου σπεχιφψ τηε προτοχολσ, πορτσ, ανδ σουρχε ΙΠ αδδρεσσ ρανγεσ 

τηατ αρε αλλοωεδ το ρεαχη ψουρ ινστανχεσ. Τηεσε ρυλεσ σπεχιφψ ωηιχη ινχοmινγ νετωορκ τραφφιχ σηουλδ βε δελιϖερεδ το ψουρ 

ινστανχε (ε.γ., αχχεπτ ωεβ τραφφιχ ον πορτ 80). Αmαζον ςΠΧ συππορτσ α χοmπλετε φιρεωαλλ σολυτιον εναβλινγ φιλτερινγ ον 

βοτη ινγρεσσ ανδ εγρεσσ τραφφιχ φροm αν ινστανχε. Τηε δεφαυλτ γρουπ εναβλεσ ινβουνδ χοmmυνιχατιον φροm οτηερ 

mεmβερσ οφ τηε σαmε γρουπ ανδ ουτβουνδ χοmmυνιχατιον το ανψ δεστινατιον. Τραφφιχ χαν βε ρεστριχτεδ βψ ανψ ΙΠ 

προτοχολ, βψ σερϖιχε πορτ, ασ ωελλ ασ σουρχε/δεστινατιον ΙΠ αδδρεσσ (ινδιϖιδυαλ ΙΠ ορ Χλασσλεσσ Ιντερ−Dοmαιν Ρουτινγ (ΧΙDΡ) 

βλοχκ).  

Γυεστ ΟΣ:  Ιν α ϖιρτυαλ mαχηινε ενϖιρονmεντ, mυλτιπλε οπερατινγ σψστεmσ χαν ρυν ον α σινγλε πιεχε οφ ηαρδωαρε. Εαχη 

ονε οφ τηεσε ινστανχεσ ισ χονσιδερεδ α γυεστ ον τηε ηοστ ηαρδωαρε ανδ υτιλιζεσ ιτσ οων ΟΣ.  

Ηαση: Α χρψπτογραπηιχ ηαση φυνχτιον ισ υσεδ το χαλχυλατε α διγιταλ σιγνατυρε φορ σιγνινγ ρεθυεστσ το ΑWΣ ΑΠΙσ. Α 

χρψπτογραπηιχ ηαση ισ α ονε−ωαψ φυνχτιον τηατ ρετυρνσ α υνιθυε ηαση ϖαλυε βασεδ ον τηε ινπυτ. Τηε ινπυτ το τηε ηαση 

φυνχτιον ινχλυδεσ τηε τεξτ οφ ψουρ ρεθυεστ ανδ ψουρ σεχρετ αχχεσσ κεψ. Τηε ηαση φυνχτιον ρετυρνσ α ηαση ϖαλυε τηατ ψου 

ινχλυδε ιν τηε ρεθυεστ ασ ψουρ σιγνατυρε.  

ΗΜΑΧ−ΣΗΑ1/ΗΜΑΧ−ΣΗΑ256: Ιν χρψπτογραπηψ, α κεψεδ−Ηαση Μεσσαγε Αυτηεντιχατιον Χοδε (ΗΜΑΧ ορ ΚΗΜΑΧ), ισ α τψπε 

οφ mεσσαγε αυτηεντιχατιον χοδε (ΜΑΧ) χαλχυλατεδ υσινγ α σπεχιφιχ αλγοριτηm ινϖολϖινγ α χρψπτογραπηιχ ηαση φυνχτιον ιν 

χοmβινατιον ωιτη α σεχρετ κεψ. Ασ ωιτη ανψ ΜΑΧ, ιτ mαψ βε υσεδ το σιmυλτανεουσλψ ϖεριφψ βοτη τηε δατα ιντεγριτψ ανδ τηε 

αυτηεντιχιτψ οφ α mεσσαγε. Ανψ ιτερατιϖε χρψπτογραπηιχ ηαση φυνχτιον, συχη ασ ΣΗΑ−1 ορ ΣΗΑ−256, mαψ βε υσεδ ιν τηε 

χαλχυλατιον οφ αν ΗΜΑΧ; τηε ρεσυλτινγ ΜΑΧ αλγοριτηm ισ τερmεδ ΗΜΑΧ−ΣΗΑ1 ορ ΗΜΑΧ−ΣΗΑ256 αχχορδινγλψ. Τηε 

χρψπτογραπηιχ στρενγτη οφ τηε ΗΜΑΧ δεπενδσ υπον τηε χρψπτογραπηιχ στρενγτη οφ τηε υνδερλψινγ ηαση φυνχτιον, ον τηε 

σιζε ανδ θυαλιτψ οφ τηε κεψ ανδ τηε σιζε οφ τηε ηαση ουτπυτ λενγτη ιν βιτσ. 

Ηαρδωαρε σεχυριτψ mοδυλε (ΗΣΜ): Αν ΗΣΜ ισ αν αππλιανχε τηατ προϖιδεσ σεχυρε χρψπτογραπηιχ κεψ στοραγε ανδ 

οπερατιονσ ωιτηιν α ταmπερ−ρεσισταντ ηαρδωαρε δεϖιχε. ΗΣΜσ αρε δεσιγνεδ το σεχυρελψ στορε χρψπτογραπηιχ κεψ mατεριαλ 

ανδ υσε τηε κεψ mατεριαλ ωιτηουτ εξποσινγ ιτ ουτσιδε τηε χρψπτογραπηιχ βουνδαρψ οφ τηε αππλιανχε. Τηε ΑWΣ ΧλουδΗΣΜ 

σερϖιχε προϖιδεσ χυστοmερσ ωιτη δεδιχατεδ, σινγλε−τεναντ αχχεσσ το αν ΗΣΜ αππλιανχε. 

Ηψπερϖισορ: Α ηψπερϖισορ, αλσο χαλλεδ ςιρτυαλ Μαχηινε Μονιτορ (ςΜΜ), ισ χοmπυτερ σοφτωαρε/ηαρδωαρε πλατφορm 

ϖιρτυαλιζατιον σοφτωαρε τηατ αλλοωσ mυλτιπλε οπερατινγ σψστεmσ το ρυν ον α ηοστ χοmπυτερ χονχυρρεντλψ. 
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Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΙΑΜ): ΑWΣ ΙΑΜ εναβλεσ ψου το χρεατε mυλτιπλε υσερσ ανδ mαναγε τηε περmισσιονσ φορ 

εαχη οφ τηεσε υσερσ ωιτηιν ψουρ ΑWΣ Αχχουντ. 

Ιδεντιτψ ποολ: Α στορε οφ υσερ ιδεντιτψ ινφορmατιον ιν Αmαζον Χογνιτο τηατ ισ σπεχιφιχ το ψουρ ΑWΣ Αχχουντ. Ιδεντιτψ ποολσ 

υσε ΙΑΜ ρολεσ, ωηιχη αρε περmισσιονσ τηατ αρε νοτ τιεδ το α σπεχιφιχ ΙΑΜ υσερ ορ γρουπ ανδ τηατ υσε τεmποραρψ σεχυριτψ 

χρεδεντιαλσ φορ αυτηεντιχατινγ το τηε ΑWΣ ρεσουρχεσ δεφινεδ ιν τηε ρολε. 

Ιδεντιτψ Προϖιδερ: Αν ονλινε σερϖιχε ρεσπονσιβλε φορ ισσυινγ ιδεντιφιχατιον ινφορmατιον φορ υσερσ ωηο ωουλδ λικε το ιντεραχτ 

ωιτη τηε σερϖιχε ορ ωιτη οτηερ χοοπερατινγ σερϖιχεσ. Εξαmπλεσ οφ ιδεντιτψ προϖιδερσ ινχλυδε Φαχεβοοκ, Γοογλε, ανδ 

Αmαζον. 

Ιmπορτ/Εξπορτ Σερϖιχε: Αν ΑWΣ σερϖιχε φορ τρανσφερρινγ λαργε αmουντσ οφ δατα το Αmαζον Σ3 ορ ΕΒΣ στοραγε βψ πηψσιχαλλψ 

σηιππινγ α πορταβλε στοραγε δεϖιχε το α σεχυρε ΑWΣ φαχιλιτψ.  

Ινστανχε: Αν ινστανχε ισ α ϖιρτυαλιζεδ σερϖερ, αλσο κνοων ασ α ϖιρτυαλ mαχηινε (ςΜ), ωιτη ιτσ οων ηαρδωαρε ρεσουρχεσ ανδ 

γυεστ ΟΣ. Ιν ΕΧ2, αν ινστανχε ρεπρεσεντσ ονε ρυννινγ χοπψ οφ αν Αmαζον Μαχηινε Ιmαγε (ΑΜΙ).  

ΙΠ αδδρεσσ: Αν Ιντερνετ Προτοχολ (ΙΠ) αδδρεσσ ισ α νυmεριχαλ λαβελ τηατ ισ ασσιγνεδ το δεϖιχεσ παρτιχιπατινγ ιν α χοmπυτερ 

νετωορκ υτιλιζινγ τηε Ιντερνετ Προτοχολ φορ χοmmυνιχατιον βετωεεν ιτσ νοδεσ. 

ΙΠ σποοφινγ: Χρεατιον οφ ΙΠ παχκετσ ωιτη α φοργεδ σουρχε ΙΠ αδδρεσσ, χαλλεδ σποοφινγ, ωιτη τηε πυρποσε οφ χονχεαλινγ τηε 

ιδεντιτψ οφ τηε σενδερ ορ ιmπερσονατινγ ανοτηερ χοmπυτινγ σψστεm. 

Κεψ: Ιν χρψπτογραπηψ, α κεψ ισ α παραmετερ τηατ δετερmινεσ τηε ουτπυτ οφ α χρψπτογραπηιχ αλγοριτηm (χαλλεδ α ηασηινγ 

αλγοριτηm). Α κεψ παιρ ισ α σετ οφ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ ψου υσε το προϖε ψουρ ιδεντιτψ ελεχτρονιχαλλψ ανδ χονσιστσ οφ α πυβλιχ 

κεψ ανδ α πριϖατε κεψ.  

Κεψ ροτατιον: Τηε προχεσσ οφ περιοδιχαλλψ χηανγινγ τηε χρψπτογραπηιχ κεψσ υσεδ φορ ενχρψπτινγ δατα ορ διγιταλλψ σιγνινγ 

ρεθυεστσ. ϑυστ λικε χηανγινγ πασσωορδσ, ροτατινγ κεψσ mινιmιζεσ τηε ρισκ οφ υναυτηοριζεδ αχχεσσ ιφ αν ατταχκερ σοmεηοω 

οβταινσ ψουρ κεψ ορ δετερmινεσ τηε ϖαλυε οφ ιτ. ΑWΣ συππορτσ mυλτιπλε χονχυρρεντ αχχεσσ κεψσ ανδ χερτιφιχατεσ, ωηιχη 

αλλοωσ χυστοmερσ το ροτατε κεψσ ανδ χερτιφιχατεσ ιντο ανδ ουτ οφ οπερατιον ον α ρεγυλαρ βασισ ωιτηουτ ανψ δοωντιmε το 

τηειρ αππλιχατιον.  

Μοβιλε Αναλψτιχσ: Αν ΑWΣ σερϖιχε φορ χολλεχτινγ, ϖισυαλιζινγ, ανδ υνδερστανδινγ mοβιλε αππλιχατιον υσαγε δατα. Ιτ εναβλεσ 

ψου το τραχκ χυστοmερ βεηαϖιορσ, αγγρεγατε mετριχσ, ανδ ιδεντιφψ mεανινγφυλ παττερνσ ιν ψουρ mοβιλε αππλιχατιονσ.  

Μυλτι−φαχτορ αυτηεντιχατιον (ΜΦΑ):  Τηε υσε οφ τωο ορ mορε αυτηεντιχατιον φαχτορσ. Αυτηεντιχατιον φαχτορσ ινχλυδε 

σοmετηινγ ψου κνοω (λικε α πασσωορδ) ορ σοmετηινγ ψου ηαϖε (λικε α τοκεν τηατ γενερατεσ α ρανδοm νυmβερ). ΑWΣ ΙΑΜ 

αλλοωσ τηε υσε οφ α σιξ−διγιτ σινγλε−υσε χοδε ιν αδδιτιον το τηε υσερ ναmε ανδ πασσωορδ χρεδεντιαλσ. Χυστοmερσ γετ τηισ 

σινγλε−υσε χοδε φροm αν αυτηεντιχατιον δεϖιχε τηατ τηεψ κεεπ ιν τηειρ πηψσιχαλ ποσσεσσιον (ειτηερ α πηψσιχαλ τοκεν δεϖιχε 

ορ α ϖιρτυαλ τοκεν φροm τηειρ σmαρτ πηονε).  

Νετωορκ ΑΧΛσ:  Στατελεσσ τραφφιχ φιλτερσ τηατ αππλψ το αλλ τραφφιχ ινβουνδ ορ ουτβουνδ φροm α συβνετ ωιτηιν αν Αmαζον 

ςΠΧ. Νετωορκ ΑΧΛσ χαν χονταιν ορδερεδ ρυλεσ το αλλοω ορ δενψ τραφφιχ βασεδ υπον ΙΠ προτοχολ, βψ σερϖιχε πορτ, ασ ωελλ ασ 

σουρχε/δεστινατιον ΙΠ αδδρεσσ.  
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Οβϕεχτ: Τηε φυνδαmενταλ εντιτιεσ στορεδ ιν Αmαζον Σ3. Οβϕεχτσ χονσιστ οφ οβϕεχτ δατα ανδ mεταδατα. Τηε δατα πορτιον ισ 

οπαθυε το Αmαζον Σ3. Τηε mεταδατα ισ α σετ οφ ναmε−ϖαλυε παιρσ τηατ δεσχριβε τηε οβϕεχτ. Τηεσε ινχλυδε σοmε δεφαυλτ 

mεταδατα συχη ασ τηε δατε λαστ mοδιφιεδ ανδ στανδαρδ ΗΤΤΠ mεταδατα συχη ασ Χοντεντ−Τψπε. Τηε δεϖελοπερ χαν αλσο 

σπεχιφψ χυστοm mεταδατα ατ τηε τιmε τηε Οβϕεχτ ισ στορεδ. 

Παραϖιρτυαλιζατιον: Ιν χοmπυτινγ, παραϖιρτυαλιζατιον ισ α ϖιρτυαλιζατιον τεχηνιθυε τηατ πρεσεντσ α σοφτωαρε ιντερφαχε το 

ϖιρτυαλ mαχηινεσ τηατ ισ σιmιλαρ βυτ νοτ ιδεντιχαλ το τηατ οφ τηε υνδερλψινγ ηαρδωαρε. 

Πεερινγ: Α ςΠΧ πεερινγ χοννεχτιον ισ α νετωορκινγ χοννεχτιον βετωεεν τωο ςΠΧσ τηατ εναβλεσ ψου το ρουτε τραφφιχ 

βετωεεν τηεm υσινγ πριϖατε ΙΠ αδδρεσσεσ. Ινστανχεσ ιν ειτηερ ςΠΧ χαν χοmmυνιχατε ωιτη εαχη οτηερ ασ ιφ τηεψ αρε ωιτηιν 

τηε σαmε νετωορκ. 

Πορτ σχαννινγ: Α πορτ σχαν ισ α σεριεσ οφ mεσσαγεσ σεντ βψ σοmεονε αττεmπτινγ το βρεακ ιντο α χοmπυτερ το λεαρν ωηιχη 

χοmπυτερ νετωορκ σερϖιχεσ, εαχη ασσοχιατεδ ωιτη α ∀ωελλ−κνοων∀ πορτ νυmβερ, τηε χοmπυτερ προϖιδεσ. 

Ρεγιον: Α ναmεδ σετ οφ ΑWΣ ρεσουρχεσ ιν τηε σαmε γεογραπηιχαλ αρεα. Εαχη ρεγιον χονταινσ ατ λεαστ τωο αϖαιλαβιλιτψ 

ζονεσ.  

Ρεπλιχατιον: Τηε χοντινυουσ χοπψινγ οφ δατα φροm α δαταβασε ιν ορδερ το mαινταιν α σεχονδ ϖερσιον οφ τηε δαταβασε, 

υσυαλλψ φορ δισαστερ ρεχοϖερψ πυρποσεσ. Χυστοmερσ χαν υσε mυλτιπλε ΑΖσ φορ τηειρ Αmαζον ΡDΣ δαταβασε ρεπλιχατιον 

νεεδσ, ορ υσε Ρεαδ Ρεπλιχασ ιφ υσινγ ΜψΣΘΛ.  

Ρελατιοναλ Dαταβασε Σερϖιχε (ΡDΣ): Αν ΑWΣ σερϖιχε τηατ αλλοωσ ψου το χρεατε α ρελατιοναλ δαταβασε (DΒ) ινστανχε ανδ 

φλεξιβλψ σχαλε τηε ασσοχιατεδ χοmπυτε ρεσουρχεσ ανδ στοραγε χαπαχιτψ το mεετ αππλιχατιον δεmανδ. Αmαζον ΡDΣ ισ 

αϖαιλαβλε φορ ΜψΣΘΛ, Οραχλε, ορ Μιχροσοφτ ΣΘΛ Σερϖερ δαταβασε ενγινεσ.  

Ρολε: Αν εντιτψ ιν ΑWΣ ΙΑΜ τηατ ηασ α σετ οφ περmισσιονσ τηατ χαν βε ασσυmεδ βψ ανοτηερ εντιτψ. Υσε ρολεσ το εναβλε 

αππλιχατιονσ ρυννινγ ον ψουρ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ το σεχυρελψ αχχεσσ ψουρ ΑWΣ ρεσουρχεσ. Ψου γραντ α σπεχιφιχ σετ οφ 

περmισσιονσ το α ρολε, υσε τηε ρολε το λαυνχη αν Αmαζον ΕΧ2 ινστανχε, ανδ λετ ΕΧ2 αυτοmατιχαλλψ ηανδλε ΑWΣ χρεδεντιαλ 

mαναγεmεντ φορ ψουρ αππλιχατιονσ τηατ ρυν ον Αmαζον ΕΧ2. 

Ρουτε 53: Αν αυτηοριτατιϖε DΝΣ σψστεm τηατ προϖιδεσ αν υπδατε mεχηανισm τηατ δεϖελοπερσ χαν υσε το mαναγε τηειρ 

πυβλιχ DΝΣ ναmεσ, ανσωερινγ DΝΣ θυεριεσ ανδ τρανσλατινγ δοmαιν ναmεσ ιντο ΙΠ αδδρεσσ σο χοmπυτερσ χαν 

χοmmυνιχατε ωιτη εαχη οτηερ.  

Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ:  Α κεψ τηατ ΑWΣ ασσιγνσ το ψου ωηεν ψου σιγν υπ φορ αν ΑWΣ Αχχουντ. Το mακε ΑΠΙ χαλλσ ορ το ωορκ 

ωιτη τηε χοmmανδ λινε ιντερφαχε, εαχη ΑWΣ υσερ νεεδσ τηε Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ ανδ Αχχεσσ Κεψ ΙD. Τηε υσερ σιγνσ εαχη 

ρεθυεστ ωιτη τηε Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ ανδ ινχλυδεσ τηε Αχχεσσ Κεψ ΙD ιν τηε ρεθυεστ. Το ηελπ ενσυρε τηε σεχυριτψ οφ ψουρ 

ΑWΣ Αχχουντ, τηε Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ ισ αχχεσσιβλε ονλψ δυρινγ κεψ ανδ υσερ χρεατιον. Ψου mυστ σαϖε τηε κεψ (φορ εξαmπλε, 

ιν α τεξτ φιλε τηατ ψου στορε σεχυρελψ) ιφ ψου ωαντ το βε αβλε το αχχεσσ ιτ αγαιν.  

Σεχυριτψ γρουπ: Α σεχυριτψ γρουπ γιϖεσ ψου χοντρολ οϖερ τηε προτοχολσ, πορτσ, ανδ σουρχε ΙΠ αδδρεσσ ρανγεσ τηατ αρε 

αλλοωεδ το ρεαχη ψουρ Αmαζον ΕΧ2 ινστανχεσ; ιν οτηερ ωορδσ, ιτ δεφινεσ τηε φιρεωαλλ ρυλεσ φορ ψουρ ινστανχε. Τηεσε ρυλεσ 

σπεχιφψ ωηιχη ινχοmινγ νετωορκ τραφφιχ σηουλδ βε δελιϖερεδ το ψουρ ινστανχε (ε.γ., αχχεπτ ωεβ τραφφιχ ον πορτ 80).   

Σεχυριτψ Τοκεν Σερϖιχε (ΣΤΣ): Τηε ΑWΣ ΣΤΣ ΑΠΙσ ρετυρν τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ χονσιστινγ οφ α σεχυριτψ τοκεν, αν 

Αχχεσσ Κεψ ΙD, ανδ α Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ. Ψου χαν υσε ΣΤΣ το ισσυε σεχυριτψ χρεδεντιαλσ το υσερσ ωηο νεεδ τεmποραρψ 
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αχχεσσ το ψουρ ρεσουρχεσ. Τηεσε υσερσ χαν βε εξιστινγ ΙΑΜ υσερσ, νον−ΑWΣ υσερσ (φεδερατεδ ιδεντιτιεσ), σψστεmσ, ορ 

αππλιχατιονσ τηατ νεεδ το αχχεσσ ψουρ ΑWΣ ρεσουρχεσ.  

Σερϖερ−σιδε ενχρψπτιον (ΣΣΕ): Αν οπτιον φορ Αmαζον Σ3 στοραγε φορ αυτοmατιχαλλψ ενχρψπτινγ δατα ατ ρεστ. Wιτη Αmαζον 

Σ3 ΣΣΕ, χυστοmερσ χαν ενχρψπτ δατα ον υπλοαδ σιmπλψ βψ αδδινγ αν αδδιτιοναλ ρεθυεστ ηεαδερ ωηεν ωριτινγ τηε οβϕεχτ. 

Dεχρψπτιον ηαππενσ αυτοmατιχαλλψ ωηεν δατα ισ ρετριεϖεδ.  

Σερϖιχε: Σοφτωαρε ορ χοmπυτινγ αβιλιτψ προϖιδεδ αχροσσ α νετωορκ (ε.γ., Αmαζον ΕΧ2, Αmαζον Σ3). 

Σηαρδ: Ιν Αmαζον Κινεσισ, α σηαρδ ισ α υνιθυελψ ιδεντιφιεδ γρουπ οφ δατα ρεχορδσ ιν αν Αmαζον Κινεσισ στρεαm. Α Κινεσισ 

στρεαm ισ χοmποσεδ οφ mυλτιπλε σηαρδσ, εαχη οφ ωηιχη προϖιδεσ α φιξεδ υνιτ οφ χαπαχιτψ.   

Σιγνατυρε: Ρεφερσ το α διγιταλ σιγνατυρε, ωηιχη ισ α mατηεmατιχαλ ωαψ το χονφιρm τηε αυτηεντιχιτψ οφ α διγιταλ mεσσαγε. 

ΑWΣ υσεσ σιγνατυρεσ χαλχυλατεδ ωιτη α χρψπτογραπηιχ αλγοριτηm ανδ ψουρ πριϖατε κεψ το αυτηεντιχατε τηε ρεθυεστσ ψου 

σενδ το ουρ ωεβ σερϖιχεσ.  

Σιmπλε Dατα Βασε (Σιmπλε DΒ): Α νον−ρελατιοναλ δατα στορε τηατ αλλοωσ ΑWΣ χυστοmερσ το στορε ανδ θυερψ δατα ιτεmσ ϖια 

ωεβ σερϖιχεσ ρεθυεστσ. Αmαζον ΣιmπλεDΒ χρεατεσ ανδ mαναγεσ mυλτιπλε γεογραπηιχαλλψ διστριβυτεδ ρεπλιχασ οφ τηε 

I┌ゲデﾗﾏWヴげゲ S;デ; ;┌デﾗﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞ デﾗ Wﾐ;HﾉW ｴｷｪｴ ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデψ ανδ δατα δυραβιλιτψ.  

Σιmπλε Εmαιλ Σερϖιχε (ΣΕΣ): Αν ΑWΣ σερϖιχε τηατ προϖιδεσ α σχαλαβλε βυλκ ανδ τρανσαχτιοναλ εmαιλ−σενδινγ σερϖιχε φορ 

βυσινεσσεσ ανδ δεϖελοπερσ. Ιν ορδερ το mαξιmιζε δελιϖεραβιλιτψ ανδ δεπενδαβιλιτψ φορ σενδερσ, Αmαζον ΣΕΣ τακεσ 

προαχτιϖε στεπσ το πρεϖεντ θυεστιοναβλε χοντεντ φροm βεινγ σεντ, σο τηατ ΙΣΠσ ϖιεω τηε σερϖιχε ασ α τρυστεδ εmαιλ οριγιν.  

Σιmπλε Μαιλ Τρανσφερ Προτοχολ (ΣΜΤΠ): Αν Ιντερνετ στανδαρδ φορ τρανσmιττινγ εmαιλ αχροσσ ΙΠ νετωορκσ, ΣΜΤΠ ισ υσεδ βψ 

τηε Αmαζον Σιmπλε Εmαιλ Σερϖιχε. Χυστοmερσ ωηο υσεδ Αmαζον ΣΕΣ χαν υσε αν ΣΜΤΠ ιντερφαχε το σενδ εmαιλ, βυτ mυστ 

χοννεχτ το αν ΣΜΤΠ ενδποιντ ϖια ΤΛΣ.  

Σιmπλε Νοτιφιχατιον Σερϖιχε (ΣΝΣ):  Αν ΑWΣ σερϖιχε τηατ mακεσ ιτ εασψ το σετ υπ, οπερατε, ανδ σενδ νοτιφιχατιονσ φροm τηε 

χλουδ. Αmαζον ΣΝΣ προϖιδεσ δεϖελοπερσ ωιτη τηε αβιλιτψ το πυβλιση mεσσαγεσ φροm αν αππλιχατιον ανδ ιmmεδιατελψ 

δελιϖερ τηεm το συβσχριβερσ ορ οτηερ αππλιχατιονσ.  

Σιmπλε Θυευε Σερϖιχε (ΣΘΣ): Α σχαλαβλε mεσσαγε θυευινγ σερϖιχε φροm ΑWΣ τηατ εναβλεσ ασψνχηρονουσ mεσσαγε−βασεδ 

χοmmυνιχατιον βετωεεν διστριβυτεδ χοmπονεντσ οφ αν αππλιχατιον. Τηε χοmπονεντσ χαν βε χοmπυτερσ ορ Αmαζον ΕΧ2 

ινστανχεσ ορ α χοmβινατιον οφ βοτη.   

Σιmπλε Στοραγε Σερϖιχε (Αmαζον Σ3): Αν ΑWΣ σερϖιχε τηατ προϖιδεσ σεχυρε στοραγε φορ οβϕεχτ φιλεσ. Αχχεσσ το οβϕεχτσ χαν 

βε χοντρολλεδ ατ τηε φιλε ορ βυχκετ λεϖελ ανδ χαν φυρτηερ ρεστριχτεδ βασεδ ον οτηερ χονδιτιονσ συχη ασ ρεθυεστ ΙΠ σουρχε, 

ρεθυεστ τιmε, ετχ. Φιλεσ χαν αλσο βε ενχρψπτεδ αυτοmατιχαλλψ υσινγ ΑΕΣ−256 ενχρψπτιον.  

Σιmπλε Wορκφλοω Σερϖιχε (ΣWΦ): Αν ΑWΣ σερϖιχε τηατ αλλοωσ χυστοmερσ το βυιλδ αππλιχατιονσ τηατ χοορδινατε ωορκ 

αχροσσ διστριβυτεδ χοmπονεντσ. Υσινγ Αmαζον ΣWΦ, δεϖελοπερσ χαν στρυχτυρε τηε ϖαριουσ προχεσσινγ στεπσ ιν αν 

;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ;ゲ さデ;ゲﾆゲざ デｴ;デ Sヴｷ┗W ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ SｷゲデヴｷH┌デWS αππλιχατιονσ. Αmαζον ΣWΦ χοορδινατεσ τηεσε τασκσ, mαναγινγ τασκ 

W┝WI┌デｷﾗﾐ SWヮWﾐSWﾐIｷWゲが ゲIｴWS┌ﾉｷﾐｪが ;ﾐS IﾗﾐI┌ヴヴWﾐI┞ H;ゲWS ﾗﾐ ; SW┗WﾉﾗヮWヴげゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾉﾗｪｷIく  

Σινγλε σιγν−ον: Τηε χαπαβιλιτψ το λογ ιν ονχε βυτ αχχεσσ mυλτιπλε αππλιχατιονσ ανδ σψστεmσ. Α σεχυρε σινγλε σιγν−ον 

χαπαβιλιτψ χαν βε προϖιδεδ το ψουρ φεδερατεδ υσερσ (ΑWΣ ανδ νον−ΑWΣ υσερσ) βψ χρεατινγ α ΥΡΛ τηατ πασσεσ τηε 

τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ το τηε ΑWΣ Μαναγεmεντ Χονσολε.  
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Σναπσηοτ: Α χυστοmερ−ινιτιατεδ βαχκυπ οφ αν ΕΒΣ ϖολυmε τηατ ισ στορεδ ιν Αmαζον Σ3, ορ α χυστοmερ−ινιτιατεδ βαχκυπ οφ 

αν ΡDΣ δαταβασε τηατ ισ στορεδ ιν Αmαζον ΡDΣ. Α σναπσηοτ χαν βε υσεδ ασ τηε σταρτινγ ποιντ φορ α νεω ΕΒΣ ϖολυmε ορ 

Αmαζον ΡDΣ δαταβασε ορ το προτεχτ τηε δατα φορ λονγ−τερm δυραβιλιτψ ανδ ρεχοϖερψ.  

Σεχυρε Σοχκετσ Λαψερ (ΣΣΛ): Α χρψπτογραπηιχ προτοχολ τηατ προϖιδεσ σεχυριτψ οϖερ τηε Ιντερνετ ατ τηε Αππλιχατιον Λαψερ. 

Βοτη τηε ΤΛΣ 1.0 ανδ ΣΣΛ 3.0 προτοχολ σπεχιφιχατιονσ υσε χρψπτογραπηιχ mεχηανισmσ το ιmπλεmεντ τηε σεχυριτψ σερϖιχεσ 

τηατ εσταβλιση ανδ mαινταιν α σεχυρε ΤΧΠ/ΙΠ χοννεχτιον. Τηε σεχυρε χοννεχτιον πρεϖεντσ εαϖεσδροππινγ, ταmπερινγ, ορ 

mεσσαγε φοργερψ. Ψου χαν χοννεχτ το αν ΑWΣ ενδποιντ ϖια ΗΤΤΠ ορ σεχυρε ΗΤΤΠ (ΗΤΤΠΣ) υσινγ ΣΣΛ.  

Στατεφυλ φιρεωαλλ: Ιν χοmπυτινγ, α στατεφυλ φιρεωαλλ (ανψ φιρεωαλλ τηατ περφορmσ στατεφυλ παχκετ ινσπεχτιον (ΣΠΙ) ορ στατεφυλ 

ινσπεχτιον) ισ α φιρεωαλλ τηατ κεεπσ τραχκ οφ τηε στατε οφ νετωορκ χοννεχτιονσ (συχη ασ ΤΧΠ στρεαmσ, ΥDΠ χοmmυνιχατιον) 

τραϖελινγ αχροσσ ιτ. 

Στοραγε Γατεωαψ: Αν ΑWΣ σερϖιχε τηατ σεχυρελψ χοννεχτσ α I┌ゲデﾗﾏWヴげゲ ﾗﾐ−πρεmισεσ σοφτωαρε αππλιανχε ωιτη Αmαζον Σ3 

στοραγε βψ υσινγ α ςΜ τηατ τηε χυστοmερ δεπλοψσ ον α ηοστ ιν τηειρ δατα χεντερ ρυννινγ ςΜωαρε ΕΣΞι Ηψπερϖισορ. Dατα ισ 

;ゲ┞ﾐIｴヴﾗﾐﾗ┌ゲﾉ┞ デヴ;ﾐゲaWヴヴWS aヴﾗﾏ デｴW I┌ゲデﾗﾏWヴげゲ ﾗﾐ−πρεmισεσ στοραγε ηαρδωαρε το ΑWΣ οϖερ ΣΣΛ, ανδ τηεν στορεδ 

ενχρψπτεδ ιν Αmαζον Σ3 υσινγ ΑΕΣ−256.  

Τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ: ΑWΣ χρεδεντιαλσ τηατ προϖιδε τεmποραρψ αχχεσσ το ΑWΣ σερϖιχεσ. Τεmποραρψ σεχυριτψ 

χρεδεντιαλσ χαν βε υσεδ το προϖιδε ιδεντιτψ φεδερατιον βετωεεν ΑWΣ σερϖιχεσ ανδ νον−ΑWΣ υσερσ ιν ψουρ οων ιδεντιτψ 

ανδ αυτηοριζατιον σψστεm. Τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ χονσιστ οφ σεχυριτψ τοκεν, αν Αχχεσσ Κεψ ΙD, ανδ α Σεχρετ 

Αχχεσσ Κεψ.  

Τρανσχοδερ: Α σψστεm τηατ τρανσχοδεσ (χονϖερτσ) α mεδια φιλε (αυδιο ορ ϖιδεο) φροm ονε φορmατ, σιζε, ορ θυαλιτψ το 

ανοτηερ. Αmαζον Ελαστιχ Τρανσχοδερ mακεσ ιτ εασψ φορ χυστοmερσ το τρανσχοδε ϖιδεο φιλεσ ιν α σχαλαβλε ανδ χοστ−εφφεχτιϖε 

φασηιον. 

Τρανσπορτ Λαψερ Σεχυριτψ (ΤΛΣ): Α χρψπτογραπηιχ προτοχολ τηατ προϖιδεσ σεχυριτψ οϖερ τηε Ιντερνετ ατ τηε Αππλιχατιον 

L;┞Wヴく C┌ゲデﾗﾏWヴゲ ┘ｴﾗ ┌ゲWS Aﾏ;┣ﾗﾐげゲ “ｷﾏヮﾉW Eﾏ;ｷﾉ “Wヴ┗ｷIW ﾏ┌ゲデ IﾗﾐﾐWIデ デﾗ ;ﾐ “MTP WﾐSヮﾗｷﾐデ ┗ｷ; TL“く  

Τρεε ηαση: Α τρεε ηαση ισ γενερατεδ βψ χοmπυτινγ α ηαση φορ εαχη mεγαβψτε−σιζεδ σεγmεντ οφ τηε δατα, ανδ τηεν 

χοmβινινγ τηε ηασηεσ ιν τρεε φασηιον το ρεπρεσεντ εϖερ−γροωινγ αδϕαχεντ σεγmεντσ οφ τηε δατα. Γλαχιερ χηεχκσ τηε ηαση 

αγαινστ τηε δατα το ηελπ ενσυρε τηατ ιτ ηασ νοτ βεεν αλτερεδ εν ρουτε. 

ςαυλτ: Ιν Αmαζον Γλαχιερ, α ϖαυλτ ισ α χονταινερ φορ στορινγ αρχηιϖεσ. Wηεν ψου χρεατε α ϖαυλτ, ψου σπεχιφψ α ναmε ανδ 

σελεχτ αν ΑWΣ ρεγιον ωηερε ψου ωαντ το χρεατε τηε ϖαυλτ. Εαχη ϖαυλτ ρεσουρχε ηασ α υνιθυε αδδρεσσ. 

ςερσιονινγ: Εϖερψ οβϕεχτ ιν Αmαζον Σ3 ηασ α κεψ ανδ α ϖερσιον ΙD. Οβϕεχτσ ωιτη τηε σαmε κεψ, βυτ διφφερεντ ϖερσιον ΙDσ 

χαν βε στορεδ ιν τηε σαmε βυχκετ. ςερσιονινγ ισ εναβλεδ ατ τηε βυχκετ λαψερ υσινγ ΠΥΤ Βυχκετ ϖερσιονινγ.  

ςιρτυαλ Ινστανχε: Ονχε αν ΑΜΙ ηασ βεεν λαυνχηεδ, τηε ρεσυλτινγ ρυννινγ σψστεm ισ ρεφερρεδ το ασ αν ινστανχε. Αλλ 

ινστανχεσ βασεδ ον τηε σαmε ΑΜΙ σταρτ ουτ ιδεντιχαλ ανδ ανψ ινφορmατιον ον τηεm ισ λοστ ωηεν τηε ινστανχεσ αρε 

τερmινατεδ ορ φαιλ. 

ςιρτυαλ ΜΦΑ: Τηε χαπαβιλιτψ φορ α υσερ το γετ τηε σιξ−διγιτ, σινγλε−υσε ΜΦΑ χοδε φροm τηειρ σmαρτ πηονε ρατηερ τηαν φροm 

α τοκεν/φοβ. ΜΦΑ ισ τηε υσε οφ αν αδδιτιοναλ φαχτορ (τηε σινγλε−υσε χοδε) ιν χονϕυνχτιον ωιτη α υσερ ναmε ανδ πασσωορδ 

φορ αυτηεντιχατιον.  
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ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (ςΠΧ): Αν ΑWΣ σερϖιχε τηατ εναβλεσ χυστοmερσ το προϖισιον αν ισολατεδ σεχτιον οφ τηε ΑWΣ χλουδ, 

ινχλυδινγ σελεχτινγ τηειρ οων ΙΠ αδδρεσσ ρανγε, δεφινινγ συβνετσ, ανδ χονφιγυρινγ ρουτινγ ταβλεσ ανδ νετωορκ γατεωαψσ.  

ςιρτυαλ Πριϖατε Νετωορκ (ςΠΝ): Τηε χαπαβιλιτψ το χρεατε α πριϖατε, σεχυρε νετωορκ βετωεεν τωο λοχατιονσ οϖερ α πυβλιχ 

νετωορκ συχη ασ τηε Ιντερνετ. ΑWΣ χυστοmερσ χαν αδδ αν ΙΠσεχ ςΠΝ χοννεχτιον βετωεεν τηειρ Αmαζον ςΠΧ ανδ τηειρ 

δατα χεντερ, εφφεχτιϖελψ εξτενδινγ τηειρ δατα χεντερ το τηε χλουδ ωηιλε αλσο προϖιδινγ διρεχτ αχχεσσ το τηε Ιντερνετ φορ 

πυβλιχ συβνετ ινστανχεσ ιν τηειρ Αmαζον ςΠΧ. Ιν τηισ χονφιγυρατιον, χυστοmερσ αδδ α ςΠΝ αππλιανχε ον τηειρ χορπορατε 

δατα χεντερ σιδε.   

WορκΣπαχεσ: Αν ΑWΣ mαναγεδ δεσκτοπ σερϖιχε τηατ εναβλεσ ψου το προϖισιον χλουδ−βασεδ δεσκτοπσ φορ ψουρ υσερσ ανδ 

αλλοωσ τηεm το σιγν ιν υσινγ α σετ οφ υνιθυε χρεδεντιαλσ ορ τηειρ ρεγυλαρ Αχτιϖε Dιρεχτορψ χρεδεντιαλσ. 

Ξ.509: Ιν χρψπτογραπηψ, Ξ.509 ισ α στανδαρδ φορ α Πυβλιχ Κεψ Ινφραστρυχτυρε (ΠΚΙ) φορ σινγλε σιγν−ον ανδ Πριϖιλεγε 

Μαναγεmεντ Ινφραστρυχτυρε (ΠΜΙ). Ξ.509 σπεχιφιεσ στανδαρδ φορmατσ φορ πυβλιχ κεψ χερτιφιχατεσ, χερτιφιχατε ρεϖοχατιον 

λιστσ, αττριβυτε χερτιφιχατεσ, ανδ α χερτιφιχατιον πατη ϖαλιδατιον αλγοριτηm. Σοmε ΑWΣ προδυχτσ υσε Ξ.509 χερτιφιχατεσ 

ινστεαδ οφ α Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ φορ αχχεσσ το χερταιν ιντερφαχεσ. Φορ εξαmπλε, Αmαζον ΕΧ2 υσεσ α Σεχρετ Αχχεσσ Κεψ φορ 

αχχεσσ το ιτσ Θυερψ ιντερφαχε, βυτ ιτ υσεσ α σιγνινγ χερτιφιχατε φορ αχχεσσ το ιτσ ΣΟΑΠ ιντερφαχε ανδ χοmmανδ λινε τοολ 

ιντερφαχε. 

WορκDοχσ: Αν ΑWΣ mαναγεδ εντερπρισε στοραγε ανδ σηαρινγ σερϖιχε ωιτη φεεδβαχκ χαπαβιλιτιεσ φορ υσερ χολλαβορατιον. 
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Χηανγεσ σινχε λαστ ϖερσιον (Νοϖ 2014): 
 Υπδατεδ χοmπλιανχε προγραmσ 

 Υπδατεδ σηαρεδ σεχυριτψ ρεσπονσιβιλιτψ mοδελ 

 Υπδατεδ ΑWΣ Αχχουντ σεχυριτψ φεατυρεσ 

 Ρεοργανιζεδ σερϖιχεσ ιντο χατεγοριεσ 

 Υπδατεδ σεϖεραλ σερϖιχεσ ωιτη νεω φεατυρεσ: ΧλουδWατχη, ΧλουδΤραιλ, ΧλουδΦροντ, ΕΒΣ, ΕλαστιΧαχηε, Ρεδσηιφτ, 

Ρουτε 53, Σ3, Τρυστεδ Αδϖισορ, ανδ WορκΣπαχεσ 

 Αδδεδ Χογνιτο Σεχυριτψ 

 Αδδεδ Μοβιλε Αναλψτιχσ Σεχυριτψ 

 Αδδεδ WορκDοχσ Σεχυριτψ 

 

Χηανγεσ σινχε λαστ ϖερσιον (Νοϖ 2013): 
 Υπδατεδ ρεγιονσ 

 Υπδατεδ σεϖεραλ σερϖιχεσ ωιτη νεω φεατυρεσ: ΧλουδΦροντ, DιρεχτΧοννεχτ, DψναmοDΒ, ΕΒΣ, ΕΛΒ, ΕΜΡ, Γλαχιερ, 

ΙΑΜ, ΟπσWορκσ, ΡDΣ, Ρεδσηιφτ, Ρουτε 53, Στοραγε Γατεωαψ, ανδ ςΠΧ 

 Αδδεδ ΑππΣτρεαm Σεχυριτψ 

 Αδδεδ ΧλουδΤραιλ Σεχυριτψ 

 Αδδεδ Κινεσισ Σεχυριτψ 

 Αδδεδ WορκΣπαχεσ Σεχυριτψ 

 

Χηανγεσ σινχε λαστ ϖερσιον (Μαψ/ϑυνε 2013): 
 Υπδατεδ ΙΑΜ το ινχορπορατε ρολεσ ανδ ΑΠΙ αχχεσσ 

 Υπδατεδ ΜΦΑ φορ ΑΠΙ αχχεσσ φορ χυστοmερ−σπεχιφιεδ πριϖιλεγεδ αχτιονσ 

 Υπδατεδ ΡDΣ το αδδ εϖεντ νοτιφιχατιον, mυλτι−ΑΖ, ανδ ΣΣΛ το ΣΘΛ Σερϖερ 2012 

 Υπδατεδ ςΠΧ το αδδ mυλτιπλε ΙΠ αδδρεσσεσ, στατιχ ρουτινγ ςΠΝ, ανδ ςΠΧ Βψ Dεφαυλτ 

 Υπδατεδ σεϖεραλ οτηερ σερϖιχεσ ωιτη νεω φεατυρεσ: ΧλουδΦροντ, ΧλουδWατχη, ΕΒΣ, ΕλαστιΧαχηε,  

Ελαστιχ Βεανσταλκ, Ρουτε 53, Σ3, Στοραγε Γατεωαψ 

 Αδδεδ Γλαχιερ Σεχυριτψ  

 Αδδεδ Ρεδσηιφτ Σεχυριτψ 

 Αδδεδ Dατα Πιπελινε Σεχυριτψ   

 Αδδεδ Τρανσχοδερ Σεχυριτψ 

 Αδδεδ Τρυστεδ Αδϖισορ Σεχυριτψ 

 Αδδεδ ΟπσWορκσ Σεχυριτψ  

 Αδδεδ ΧλουδΗΣΜ Σεχυριτψ 

 

Χηανγεσ σινχε λαστ ϖερσιον (Μαψ 2011): 
 Ρεοργανιζατιον το βεττερ ιδεντιφψ ινφραστρυχτυρε ϖερσυσ σερϖιχε−σπεχιφιχ σεχυριτψ 

 Χηανγεδ Χοντρολ Ενϖιρονmεντ Συmmαρψ ηεαδινγ το ΑWΣ Χοmπλιανχε Προγραm 

 Χηανγεδ Ινφορmατιον ανδ Χοmmυνιχατιον ηεαδινγ το Μαναγεmεντ ανδ Χοmmυνιχατιον 

 Χηανγεδ Εmπλοψεε Λιφεχψχλε ηεαδινγ το Λογιχαλ Αχχεσσ 

 Χηανγεδ Χονφιγυρατιον Μαναγεmεντ ηεαδινγ το Χηανγε Μαναγεmεντ 

 Μεργεδ Ενϖιρονmενταλ Σαφεγυαρδσ σεχτιον ωιτη Πηψσιχαλ Σεχυριτψ σεχτιον 

 Ινχορπορατεδ ινφορmατιον ιν Βαχκυπσ σεχτιον ιντο Σ3, ΣιmπλεDΒ, ανδ ΕΒΣ σεχτιονσ 
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Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ に Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015 

 

Παγε 74 οφ 75   

 

 Υπδατε το χερτιφιχατιονσ το ρεφλεχτ ΣΑΣ70 ναmε χηανγε το ΣΣΑΕ 16 ανδ αδδιτιον οφ ΦεδΡΑΜΠ 

 Υπδατε το Νετωορκ Σεχυριτψ σεχτιον το αδδ Σεχυρε Νετωορκ Αρχηιτεχτυρε ανδ Νετωορκ Μονιτορινγ ανδ 

Προτεχτιον 

 Υπδατε το ΙΑΜ το ινχορπορατε ρολεσ/κεψ προϖισιονινγ, ϖιρτυαλ ΜΦΑ, τεmποραρψ σεχυριτψ χρεδεντιαλσ, ανδ σινγλε 

σιγν ον 

 Υπδατε το ρεγιονσ το ινχλυδε νεω ρεγιονσ ανδ ΓοϖΧλουδ δεσχριπτιον 

 Υπδατεδ ΕΒΣ, Σ3, ΣιmπλεDΒ, ΡDΣ, ανδ ΕΜΡ το χλαριφψ σερϖιχε ανδ σεχυριτψ δεσχριπτιονσ 

 Υπδατε το ςΠΧ το αδδ χονφιγυρατιον οπτιονσ, ςΠΝ, ανδ Ελαστιχ Νετωορκ Ιντερφαχεσ 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον Dιρεχτ Χοννεχτ Σεχυριτψ σεχτιον 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον Ελαστιχ Λοαδ Βαλανχινγ Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ ΑWΣ Στοραγε Γατεωαψ Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ ΑWΣ Ιmπορτ/Εξπορτ Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ Αυτο Σχαλινγ Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον DψναmοDΒ Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον ΕλαστιΧαχηε Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον Σιmπλε Wορκφλοω Σερϖιχε (Αmαζον ΣWΣ) Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον Σιmπλε Εmαιλ Σερϖιχε (Αmαζον ΣΕΣ) Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον Ρουτε 53 Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον ΧλουδΣεαρχη Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ ΑWΣ Ελαστιχ Βεανσταλκ Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ ΑWΣ ΧλουδΦορmατιον Σεχυριτψ 

 Υπδατεδ γλοσσαρψ 

Χηανγεσ σινχε λαστ ϖερσιον (Αυγ 2010): 
 Αδδιτιον οφ ΑWΣ Ιδεντιτψ ανδ Αχχεσσ Μαναγεmεντ (ΑWΣ ΙΑΜ) 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον Σιmπλε Νοτιφιχατιον Σερϖιχε (ΣΝΣ) Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον ΧλουδWατχη Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ Αυτο Σχαλινγ Σεχυριτψ 

 Υπδατε το Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (Αmαζον ςΠΧ) 

 Υπδατε το Χοντρολ Ενϖιρονmεντ  

 Ρεmοϖαλ οφ Ρισκ Μαναγεmεντ βεχαυσε ιτ ηασ βεεν εξπανδεδ ιν α σεπαρατε ωηιτεπαπερ 

 

Χηανγεσ σινχε λαστ ϖερσιον (Νοϖ 2009): 
 Μαϕορ ρεϖισιον  

 

Χηανγεσ σινχε λαστ ϖερσιον (ϑυνε 2009): 
 Χηανγε το Χερτιφιχατιονσ ανδ Αχχρεδιτατιονσ σεχτιον το ρεφλεχτ ΣΑΣ70 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον ςιρτυαλ Πριϖατε Χλουδ (Αmαζον ςΠΧ) 

 Αδδιτιον οφ Σεχυριτψ Χρεδεντιαλσ σεχτιον το ηιγηλιγητ ΑWΣ Μυλτι−Φαχτορ Αυτηεντιχατιον ανδ Κεψ Ροτατιον 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον Ρελατιοναλ Dαταβασε Σερϖιχε (Αmαζον ΡDΣ) Σεχυριτψ 

 

Χηανγεσ σινχε λαστ ϖερσιον (Σεπ 2008): 
 Αδδιτιον οφ Σεχυριτψ Dεσιγν Πρινχιπλεσ 

 Υπδατε οφ Πηψσιχαλ Σεχυριτψ ινφορmατιον ανδ ινχλυσιον οφ βαχκγρουνδ χηεχκσ 

 Βαχκυπ σεχτιον υπδατεδ φορ χλαριτψ ωιτη ρεσπεχτ το Αmαζον ΕΒΣ 
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Αmαζον Wεβ Σερϖιχεσ に Οϖερϖιεω οφ Σεχυριτψ Προχεσσεσ Αυγυστ 2015 

 

Παγε 75 οφ 75   

 

 Υπδατε οφ Αmαζον ΕΧ2 Σεχυριτψ σεχτιον το ινχλυδε: 

 Χερτιφιχατε−βασεδ ΣΣΗϖ2 

 Μυλτι−τιερ σεχυριτψ γρουπ δεταιλ ανδ διαγραm 

 Ηψπερϖισορ δεσχριπτιον ανδ Ινστανχε Ισολατιον διαγραm 

 Φαυλτ Σεπαρατιον 

 Αδδιτιον οφ Χονφιγυρατιον Μαναγεmεντ  

 Αmαζον Σ3 σεχτιον υπδατεδ φορ δεταιλ ανδ χλαριτψ 

 Αδδιτιον οφ Στοραγε Dεϖιχε Dεχοmmισσιονινγ 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον ΣΘΣ Σεχυριτψ 

 Αδδιτιον οφ Αmαζον ΧλουδΦροντ Σεχυριτψ  

 Αδδιτιον οφ Αmαζον Ελαστιχ ΜαπΡεδυχε Σεχυριτψ 

 

 

Νοτιχεσ 
♥ 2010−2015 Aﾏ;┣ﾗﾐくIﾗﾏが IﾐIくが ﾗヴ ｷデゲ ;aaｷﾉｷ;デWゲく Tｴｷゲ SﾗI┌ﾏWﾐデ ｷゲ ヮヴﾗ┗ｷSWS aﾗヴ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ ﾗﾐﾉ┞く Iデ ヴWヮヴWゲWﾐデゲ AW“げゲ I┌ヴヴWﾐデ ヮροδυχτ 

οφφερινγσ ασ οφ τηε δατε οφ ισσυε οφ τηισ δοχυmεντ, ωηιχη αρε συβϕεχτ το χηανγε ωιτηουτ νοτιχε. Χυστοmερσ αρε ρεσπονσιβλε φορ mακινγ τηειρ οων 

ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa デｴW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴｷゲ SﾗI┌ﾏWﾐデ ;ﾐS ;ﾐ┞ ┌ゲW ﾗa AW“げゲ ヮヴﾗS┌Iデゲ ﾗヴ ゲWヴ┗ｷIWゲが W;Iｴ ﾗa ┘ｴｷIｴ ｷゲ ヮヴﾗ┗ｷSWS さ;ゲ ｷゲざ ┘ｷデｴﾗ┌デ 
ωαρραντψ οφ ανψ κινδ, ωηετηερ εξπρεσσ ορ ιmπλιεδ. Τηισ δοχυmεντ δοεσ νοτ χρεατε ανψ ωαρραντιεσ, ρεπρεσεντατιονσ, χοντραχτυαλ χοmmιτmεντσ, 

χονδιτιονσ ορ ασσυρανχεσ φροm ΑWΣ, ιτσ αφφιλιατεσ, συππλιερσ ορ λιχενσορσ. Τηε ρεσπονσιβιλιτιεσ ανδ λιαβιλιτιεσ οφ ΑWΣ το ιτσ χυστοmερσ αρε χοντρολλεδ βψ 

ΑWΣ αγρεεmεντσ, ανδ τηισ δοχυmεντ ισ νοτ παρτ οφ, νορ δοεσ ιτ mοδιφψ, ανψ αγρεεmεντ βετωεεν ΑWΣ ανδ ιτσ χυστοmερσ.  
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