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AWS WAF

Apa ituAWS WAF,AWS Shield, 
danAWS Firewall Manager?

Anda dapat menggunakanAWS WAF (p. 6),AWS Shield (p. 401), danAWS Firewall 
Manager (p. 492) bersama-sama untuk menciptakan solusi keamanan yang komprehensif. AWS 
WAFadalah firewall aplikasi web yang dapat Anda gunakan untuk memantau permintaan web 
yang pengguna akhir Anda ke aplikasi Anda dan untuk mengontrol akses ke konten Anda. AWS 
Shieldmemberikan perlindungan terhadap serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS) untukAWS 
sumber daya, di jaringan dan lapisan transportasi (lapisan 3 dan 4) dan lapisan aplikasi (lapisan 7). AWS 
Firewall Managermenyediakan pengelolaan perlindungan sepertiAWS WAF dan Shield Advanced di 
seluruh akun dan sumber daya, bahkan saat sumber daya baru ditambahkan.

Topik
• AWS WAF (p. 1)
• AWS Shield (p. 2)
• AWS Firewall Manager (p. 3)

AWS WAF
AWS WAFadalah firewall aplikasi web yang memungkinkan Anda memantau permintaan HTTP dan 
HTTPS yang diteruskan ke sumber daya aplikasi web yang dilindungi. Anda dapat melindungi jenis sumber 
daya berikut:

• CloudFront Distribusi Amazon
• Amazon API Gateway
• Application Load Balancer
• AWS AppSyncAPI GraphQL
• Kolam pengguna Amazon Cognito
• AWS App Runner layanan
• AWSInstans Akses Terverifikasi

AWS WAFmemungkinkan Anda untuk mengontrol konten Anda. Berdasarkan kondisi yang Anda tentukan, 
seperti alamat IP yang meminta dari atau nilai string kueri, sumber daya yang Anda lindungi merespons 
permintaan baik dengan konten yang diminta, dengan kode status HTTP 403 (Forbidden), atau dengan 
respons kustom.

Pada tingkat yang paling sederhana,AWS WAF memungkinkan Anda memilih salah satu perilaku berikut:

• Izinkan semua permintaan kecuali yang Anda tentukan - Ini berguna saat Anda menginginkan Amazon 
CloudFront, Amazon API Gateway, Application Load BalancerAWS AppSync, Amazon Cognito,AWS 
App Runner, atauAWS Verified Access untuk menyajikan konten untuk situs web publik, tetapi Anda juga 
ingin memblokir permintaan dari penyerang.

• Blokir semua permintaan kecuali permintaan yang Anda tentukan - Ini berguna saat Anda ingin 
menyajikan konten untuk situs web terbatas yang penggunanya mudah diidentifikasi oleh properti dalam 
permintaan web, seperti alamat IP yang mereka gunakan untuk menjelajah ke situs web.

• Hitung permintaan yang sesuai dengan kriteria Anda — Anda dapat menggunakanCount tindakan untuk 
melacak lalu lintas web Anda tanpa mengubah cara Anda menanganinya. Anda dapat menggunakan ini 
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AWS Shield

untuk pemantauan umum dan juga untuk menguji aturan penanganan permintaan web baru Anda. Saat 
Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan properti baru dalam permintaan web, 
Anda dapat mengonfigurasi terlebih dahuluAWS WAF untuk menghitung permintaan yang cocok dengan 
properti tersebut. Hal ini memungkinkan Anda mengonfirmasi pengaturan konfigurasi baru sebelum 
mengganti aturan untuk mengizinkan atau memblokir permintaan yang cocok.

• Jalankan CAPTCHA atau tantang pemeriksaan terhadap permintaan yang sesuai dengan kriteria 
Anda — Anda dapat menerapkan CAPTCHA dan kontrol tantangan diam terhadap permintaan untuk 
membantu mengurangi lalu lintas bot ke sumber daya yang dilindungi.

MenggunakanAWS WAF memiliki beberapa manfaat:

• Perlindungan tambahan terhadap serangan web menggunakan kriteria yang Anda tentukan. Anda dapat 
menentukan kriteria menggunakan karakteristik permintaan web seperti berikut:
• Alamat IP yang meminta berasal dari.
• Negara yang meminta berasal dari.
• Nilai dalam header permintaan.
• String yang muncul dalam permintaan, baik string atau string tertentu yang cocok dengan pola 

ekspresi reguler (regex).
• Panjang permintaan.
• Kehadiran kode SQL yang kemungkinan berbahaya (dikenal sebagai injeksi SQL).
• Kehadiran script yang cenderung berbahaya (dikenal sebagai cross-site scripting).

• Aturan yang dapat memungkinkan, blokir, atau menghitung permintaan web yang memenuhi kriteria 
yang ditentukan. Atau, aturan dapat memblokir atau menghitung permintaan web yang tidak hanya 
memenuhi kriteria yang ditentukan, tetapi juga melebihi jumlah permintaan tertentu dalam periode 5 
menit.

• Aturan yang dapat Anda gunakan kembali untuk beberapa aplikasi web.
• Kelompok aturan yang dikelola dariAWS danAWS Marketplace penjual.
• Metrik waktu nyata dan permintaan web sampel.
• Administrasi otomatis menggunakanAWS WAF API.

Jika Anda menginginkan kontrol terperinci atas perlindungan yang Anda tambahkan ke sumber daya Anda, 
mungkinAWS WAF saja pilihan yang tepat. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS WAF, lihat AWS 
WAF (p. 6).

AWS Shield
Anda dapat menggunakan daftar kontrol aksesAWS WAF web (web ACL) untuk membantu meminimalkan 
efek serangan Distributed Denial of Service (DDoS). Untuk perlindungan tambahan terhadap serangan 
DDoS,AWS juga menyediakanAWS Shield Standard danAWS Shield Advanced. AWS Shield 
Standardsecara otomatis disertakan tanpa biaya tambahan melebihi apa yang sudah Anda bayarAWS 
WAF danAWS layanan Anda yang lain.

AWS Shield Advancedmemberikan perlindungan serangan DDoS yang diperluas untuk instans Amazon 
EC2 Anda, load balancer Elastic Load Balancing, CloudFront distribusi, zona host Route 53, dan 
akseleratorAWS Global Accelerator standar. AWS Shield Advanceddikenakan biaya tambahan. Opsi 
dan fitur lanjutan Shield mencakup mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis, visibilitas acara tingkat 
lanjut, dan dukungan khusus dari Shield Response Team (SRT). Jika Anda memiliki situs web dengan 
visibilitas tinggi atau rentan terhadap serangan DDoS yang sering terjadi, pertimbangkan untuk membeli 
perlindungan tambahan yang disediakan Shield Advanced. Untuk informasi tambahan, lihatAWS Shield 
Advancedkemampuan dan pilihan (p. 404) danMemutuskan apakah akan berlanggananAWS Shield 
Advanced dan menerapkan perlindungan tambahan (p. 406).
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AWS Firewall Manager

AWS Firewall Manager
AWS Firewall Managermenyederhanakan tugas administrasi dan pemeliharaan Anda di beberapa 
akun dan sumber daya untuk berbagai perlindungan, termasukAWS WAFAWS Shield Advanced, grup 
keamanan Amazon VPC,AWS Network Firewall, dan Firewall DNS Resolver Amazon Route 53. Dengan 
Firewall Manager, Anda hanya sekali dan layanan secara otomatis menerapkannya di seluruh akun dan 
sumber daya, bahkan saat Anda di akun dan sumber daya, bahkan saat Anda

Untuk informasi selengkapnya tentang Firewall Manager, lihatAWS Firewall Manager (p. 492).
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Daftar Akun AWS

Pengaturan
Topik ini menjelaskan langkah-langkah awal, seperti membuat akun, untuk mempersiapkan Anda untuk 
menggunakanAWS WAF,AWS Firewall Manager, danAWS Shield Advanced. Anda tidak dikenakan biaya 
untuk item awal ini. Anda hanya dikenai biaya untukAWS layanan yang Anda gunakan.

Topik
• Daftar Akun AWS (p. 4)
• Buat pengguna administratif (p. 4)
• Unduh alat (p. 5)

Daftar Akun AWS
Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar ke Akun AWS

1. Buka https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon dan memasukkan kode 
verifikasi di keypad telepon.

Ketika Anda mendaftar untukAkun AWS, sebuah Pengguna root akun AWSdibuat. Pengguna root 
memiliki akses ke semuaLayanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik terbaik keamanan,
tetapkan akses administratif ke pengguna administratif, dan gunakan hanya pengguna root untuk 
melakukan tugas yang memerlukan akses pengguna root.

AWSmengirim Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Anda dapat melihat aktivitas 
akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan mengunjungi https://aws.amazon.com/ dan memilih
Akun Saya.

Buat pengguna administratif
Setelah Anda mendaftar untukAkun AWS, buat pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan 
pengguna root untuk tugas sehari-hari.

AmankanPengguna root akun AWS

1. Masuk ke pemilik akun AWS Management Consolesebagai pemilik akun dengan memilih Pengguna 
root dan memasukkan alamatAkun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi Anda.

Untuk bantuan login dengan menggunakan pengguna root, lihat Masuk sebagai pengguna root di
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

2. Aktifkan autentikasi multifaktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

Untuk petunjuknya, lihat Aktifkan perangkat MFA virtual untuk penggunaAkun AWS root (konsol) Anda
di Panduan Pengguna IAM.

4

http://portal.aws.amazon.com/billing/signup
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/root-user-tasks.html
http://aws.amazon.com/
https://console.aws.amazon.com/
https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/console-sign-in-tutorials.html#introduction-to-root-user-sign-in-tutorial
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Unduh alat

Buat pengguna administratif

• Untuk tugas administratif harian Anda, berikan akses administratif ke pengguna administratif diAWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Untuk instruksi, lihat Memulai dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On).

Masuk sebagai pengguna administratif

• Untuk masuk dengan pengguna IAM Identity Center, gunakan URL login yang dikirim ke alamat email 
Anda saat Anda membuat pengguna IAM Identity Center.

Untuk bantuan login menggunakan pengguna IAM Identity Center, lihat Masuk ke portalAWS akses di
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

Unduh alat
AWS Management ConsoleTermasuk konsol untukAWS WAF,, danAWS Shield AdvancedAWS Firewall 
Manager, tetapi jika Anda ingin mengakses layanan secara terprogram, lihat yang berikut ini:

• API memandu mendokumentasikan operasi yang didukung layanan dan menyediakan tautan ke 
dokumentasi SDK dan CLI terkait:
• AWS WAFReferensi API
• AWS Shield AdvancedReferensi API
• AWS Firewall ManagerReferensi API

• Untuk memanggil API tanpa harus menangani detail tingkat rendah seperti perakitan permintaan HTTP 
mentah, Anda dapat menggunakanAWS SDK. ParameterAWS SDK menyediakan fungsi dan tipe data 
yang merangkum fungsionalitasAWS layanan. Untuk mengunduhAWS SDK dan mengakses petunjuk 
penginstalan, lihat halaman yang berlaku:
• Jawa
• JavaScript
• .NET
• Node.js
• PHP
• Python
• Ruby

Untuk daftar lengkapAWS SDK, lihat Alat untuk Amazon Web Services.
• Anda dapat menggunakanAWS Command Line Interface (AWS CLI) untuk mengontrol beberapaAWS 

layanan dari baris perintah. Anda juga dapat mengotomatiskan perintah Anda menggunakan skrip. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat AWS Command Line Interface.

• AWS Tools for Windows PowerShellmendukungAWS layanan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat
ReferensiAWS Tools for PowerShell Cmdlet.
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AWS WAF
AWS WAFadalah firewall aplikasi web yang memungkinkan Anda memantau permintaan HTTP (S) yang 
diteruskan ke sumber daya aplikasi web Anda dilindungi. Anda dapat melindungi jenis sumber daya berikut:

• CloudFront Distribusi Amazon
• API REST Amazon API Gateway
• Application Load Balancer
• AWS AppSyncAPI GraphQL
• Kolam pengguna Amazon Cognito
• AWS App Runner layanan
• AWSInstans Akses Terverifikasi

AWS WAFmemungkinkan Anda mengontrol akses ke konten Anda. Berdasarkan kriteria yang Anda 
tentukan, seperti alamat IP yang meminta dari atau nilai string kueri, layanan yang terkait dengan sumber 
daya yang dilindungi merespons permintaan baik dengan konten yang diminta, dengan kode status HTTP 
403 (Terlarang), atau dengan respons kustom.

Note

Anda juga dapat menggunakanAWS WAF untuk melindungi aplikasi Anda yang di-host di 
kontainer Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Amazon ECS adalah layanan 
manajemen kontainer cepat dan dapat diskalakan tinggi yang membuatnya mudah untuk 
menjalankan, menghentikan, dan mengelola kontainer Docker pada klaster. Untuk menggunakan 
opsi ini, Anda mengonfigurasi Amazon ECS untuk menggunakan Application Load Balancer yang 
diaktifkanAWS WAF untuk merutekan dan melindungi lalu lintas HTTP (S) layer 7 di seluruh tugas 
di layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Service Load Balancing dalam Panduan 
Developer Amazon Elastic Container Service.

Topik
• Cara kerja AWS WAF (p. 7)
• Memulai dengan AWS WAF (p. 9)
• Daftar kontrol akses web (web ACL) (p. 14)
• Kelompok aturan (p. 30)
• Aturan (p. 98)
• Menangani komponen permintaan web yang terlalu besar (p. 137)
• Set IP dan set pola regex (p. 139)
• Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan diAWS WAF (p. 144)
• Label pada permintaan web (p. 150)
• AWS WAFmitigasi ancaman cerdas (p. 158)
• Mencatat lalu lintas ACL web (p. 227)
• Mencantumkan alamat IP yang dinilai dibatasi oleh aturan berbasis tarif (p. 248)
• Menguji dan menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249)
• CaraAWS WAF bekerja dengan CloudFront fitur Amazon (p. 258)
• Keamanan dalam penggunaanAWS WAF layanan Anda (p. 260)
• Kuota AWS WAF (p. 286)
• Memigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288)
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Cara kerja AWS WAF

Cara kerja AWS WAF
Anda gunakanAWS WAF untuk mengontrol bagaimana sumber daya yang dilindungi merespons 
permintaan web HTTP (S). Anda melakukan ini dengan mendefinisikan daftar kontrol akses web (ACL) 
dan kemudian mengaitkannya dengan satu atau lebih sumber daya aplikasi web yang ingin Anda lindungi. 
Sumber daya terkait meneruskan permintaan masuk keAWS WAF untuk pemeriksaan oleh ACL web.

Di ACL web Anda, Anda membuat aturan untuk menentukan pola lalu lintas yang akan dicari dalam 
permintaan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan pada permintaan yang cocok. Pilihan tindakan 
meliputi:

• Izinkan permintaan untuk pergi ke sumber daya yang dilindungi untuk diproses dan respons.
• Blokir permintaan.
• Hitung permintaan.
• Jalankan CAPTCHA atau tantang pemeriksaan terhadap permintaan untuk memverifikasi pengguna 

manusia dan penggunaan browser standar.

Topik
• AWS WAF komponen (p. 7)
• AWS WAFunit kapasitas ACL web (WCU) (p. 7)
• Sumber daya yang dapat Anda lindungiAWS WAF (p. 8)

AWS WAF komponen
Berikut ini adalah komponen utama dariAWS WAF:

• Web ACL — Anda menggunakan daftar kontrol akses (ACL) web untuk melindungi serangkaianAWS 
sumber daya. Anda membuat ACL web dan menentukan strategi perlindungannya dengan 
menambahkan aturan. Aturan menentukan kriteria untuk memeriksa permintaan web dan mereka 
menentukan tindakan untuk mengambil permintaan yang sesuai dengan kriteria mereka. Anda 
juga menetapkan tindakan default untuk ACL web yang menunjukkan apakah akan memblokir atau 
mengizinkan permintaan apa pun yang belum diblokir atau diizinkan oleh aturan.

ACL web adalahAWS WAF sumber daya.
• Aturan - Setiap aturan berisi pernyataan yang menentukan kriteria inspeksi, dan tindakan yang 

harus diambil jika permintaan web memenuhi kriteria. Ketika permintaan web memenuhi kriteria, 
itu adalah kecocokan. Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk memblokir permintaan yang cocok, 
mengizinkannya melalui, menghitungnya, atau menjalankan kontrol bot terhadap mereka yang 
menggunakan teka-teki CAPTCHA atau tantangan browser klien diam.

Aturan bukanlah sumberAWS WAF daya. Ini hanya ada dalam konteks ACL web atau kelompok aturan.
• Grup aturan - Anda dapat menentukan aturan secara langsung di dalam ACL web atau dalam 

grup aturan yang dapat digunakan kembali. AWS Aturan Terkelola danAWS Marketplace penjual 
menyediakan grup aturan terkelola untuk Anda gunakan. Anda juga dapat menentukan grup aturan Anda 
sendiri.

Kelompok aturan adalah sumberAWS WAF daya.

AWS WAFunit kapasitas ACL web (WCU)
AWS WAFmenggunakan web ACL capacity units (WCU) untuk menghitung dan mengontrol sumber daya 
operasi yang diperlukan untuk menjalankan ACL web. AWS WAFmemberlakukan batas WCU ketika Anda 
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Sumber daya yang dapat Anda lindungiAWS WAF

mengkonfigurasi kelompok aturan Anda dan ACL web. WCU tidak mempengaruhi bagaimanaAWS WAF 
memeriksa lalu lintas web.

AWS WAFmengelola kapasitas untuk aturan, kelompok aturan, dan ACL web.

Aturan WCU

AWS WAFmenghitung kapasitas aturan ketika membuat atau memperbarui aturan. AWS WAFmenghitung 
kapasitas secara berbeda untuk setiap jenis aturan, untuk mencerminkan biaya relatif masing-masing 
aturan. Aturan sederhana dengan biaya sedikit untuk menjalankan menggunakan lebih sedikit WCU 
daripada aturan lebih kompleks yang menggunakan lebih banyak kekuatan pemrosesan. Misalnya, 
pernyataan aturan batasan ukuran menggunakan WCU lebih sedikit daripada pernyataan yang memeriksa 
permintaan menggunakan set pola regex.

Persyaratan kapasitas aturan umumnya dimulai dengan biaya dasar untuk jenis aturan dan meningkat 
dengan kompleksitas, misalnya, ketika Anda menambahkan transformasi teks sebelum diperiksa atau jika 
Anda memeriksa badan JSON. Untuk informasi tentang persyaratan kapasitas aturan, lihat cantuman untuk 
pernyataan aturan diAWS WAFpernyataan aturan (p. 100).

Aturan kelompok WCU

Persyaratan WCU untuk kelompok aturan ditentukan oleh aturan yang Anda tentukan di dalam kelompok 
aturan. Kapasitas maksimum untuk kelompok aturan adalah 5.000 WCU.

Setiap kelompok aturan memiliki pengaturan kapasitas yang tidak dapat diubah, yang diberikan pemilik 
saat pembuatan. Hal ini berlaku untuk grup aturan terkelola dan grup aturan yang Anda buatAWS 
WAF. Ketika Anda memodifikasi grup aturan, perubahan Anda harus menjaga WCU grup aturan dalam 
kapasitasnya. Hal ini memastikan bahwa ACL web yang menggunakan kelompok aturan tetap dalam 
persyaratan kapasitas mereka.

Saat membuat grup aturan, berhati-hatilah untuk mengatur kapasitas yang cukup tinggi untuk 
mengakomodasi aturan yang ingin Anda gunakan sepanjang masa pakai grup aturan.

WCU web ACL

Persyaratan WCU untuk ACL web ditentukan oleh aturan yang Anda gunakan di dalam web ACL. Biaya 
penggunaan grup aturan di web ACL adalah pengaturan kapasitas grup aturan. Biaya penggunaan aturan 
adalah WCU yang dihitung aturan.

Harga dasar untuk ACL web mencakup hingga 1.500 WCU. Menggunakan lebih dari 1.500 WCU 
menimbulkan biaya tambahan, menurut model harga berjenjang. AWS WAFsecara otomatis menyesuaikan 
harga ACL web Anda saat penggunaan ACL WCU web Anda berubah. Untuk rincian harga, lihat AWS 
WAFHarga.

Kapasitas maksimum untuk ACL web adalah 5.000 WCU. Jika Anda membutuhkan kapasitas lebih dari ini, 
hubungi AWS SupportPusat.

Menentukan penggunaan WCU

DiAWS WAF konsol, Anda dapat melihat kapasitas yang dikonsumsi saat menambahkan aturan ke 
ACL web atau grup aturan. Konsol menampilkan unit kapasitas saat ini yang digunakan saat Anda 
menambahkan aturan.

Melalui API, Anda dapat memeriksa persyaratan kapasitas untuk aturan yang ingin Anda gunakan dalam 
ACL web atau grup aturan. Untuk melakukan ini, berikan daftar JSON aturan ke panggilan kapasitas cek. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat CheckCapacitydi Referensi APIAWS WAF V2.

Sumber daya yang dapat Anda lindungiAWS WAF
Anda dapat menggunakan ACLAWS WAF web untuk melindungi jenis sumber daya global atau regional. 
Anda melakukan ini dengan mengaitkan ACL web dengan sumber daya yang ingin Anda lindungi. ACL web 
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Memulai dengan AWS WAF

danAWS WAF sumber daya apa pun yang digunakannya harus berada di Wilayah tempat sumber daya 
terkait berada. Untuk CloudFront distribusi Amazon, ini diatur ke AS Timur (N. Virginia).

CloudFront Distribusi Amazon

Anda dapat mengaitkan ACLAWS WAF web dengan CloudFront distribusi menggunakanAWS WAF 
konsol atau API. Anda juga dapat mengaitkan ACL web dengan CloudFront distribusi saat membuat 
atau memperbarui distribusi itu sendiri. Untuk mengkonfigurasi asosiasiAWS CloudFormation, Anda 
harus menggunakan konfigurasi CloudFront distribusi. Untuk informasi tentang Amazon CloudFront, lihat
MenggunakanAWS WAF untuk Mengontrol Akses ke Konten Anda di Panduan CloudFront Pengembang 
Amazon.

AWS WAFtersedia secara global untuk CloudFront distribusi, tetapi Anda harus menggunakan Wilayah 
AS Timur (Virginia N.) untuk membuat ACL web Anda dan sumber daya apa pun yang digunakan dalam 
ACL web, seperti grup aturan, set IP, dan set pola regex. Beberapa antarmuka menawarkan pilihan wilayah 
“Global (CloudFront)”. Memilih ini identik dengan memilih Wilayah US East (Virginia Utara) atau "us-
east-1”.

Sumber daya regional

Anda dapat melindungi sumber daya regional di semua Wilayah di manaAWS WAF tersedia. Anda dapat 
melihat daftar di AWS WAFtitik akhir dan kuota di Referensi Umum Amazon Web.

Anda dapat menggunakanAWS WAF untuk melindungi jenis sumber daya regional berikut:

• API REST Amazon API Gateway
• Application Load Balancer
• AWS AppSyncAPI GraphQL
• Kolam pengguna Amazon Cognito
• AWS App Runner layanan
• AWSInstans Akses Terverifikasi

Anda hanya dapat mengaitkan ACL web ke Application Load Balancer yang ada di dalamnyaWilayah AWS. 
Misalnya, Anda tidak dapat mengaitkan ACL web ke Application Load Balancer yang aktifAWS Outposts.

Web ACL danAWS WAF sumber daya lain yang digunakannya harus ditempatkan di Wilayah yang sama 
dengan sumber daya yang dilindungi. Saat memantau dan mengelola permintaan web untuk sumber daya 
regional yang dilindungi,AWS WAF simpan semua data di Wilayah yang sama dengan sumber daya yang 
dilindungi.

Pembatasan pada beberapa asosiasi sumber daya

Anda dapat mengaitkan web ACL tunggal dengan satu atau lebihAWS sumber daya, dengan batasan 
berikut:

• Anda dapat mengaitkan setiapAWS sumber daya dengan hanya satu web ACL. Hubungan antara web 
ACL danAWS sumber daya adalah one-to-many.

• Anda dapat mengaitkan web ACL dengan satu atau lebih CloudFront distribusi. Anda tidak dapat 
mengaitkan ACL web yang telah Anda kaitkan dengan CloudFront distribusi dengan jenisAWS sumber 
daya lainnya.

Memulai dengan AWS WAF
Tutorial ini menunjukkan cara menggunakanAWS WAF untuk melakukan tugas berikut:
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Langkah 1: SiapkanAWS WAF

• AturAWS WAF.
• Buat daftar kontrol akses web (web ACL) menggunakan wizard diAWS WAF konsol.
• PilihAWS sumber daya yangAWS WAF ingin Anda periksa permintaan web. Tutorial ini mencakup 

langkah-langkah untuk Amazon CloudFront. Prosesnya pada dasarnya sama untuk REST API Amazon 
API Gateway, Application Load Balancer, APIAWS AppSync GraphQL, kumpulan pengguna Amazon 
Cognito,AWS App Runner layanan, atau instans AksesAWS Terverifikasi..

• Tambahkan aturan dan grup aturan yang ingin Anda gunakan untuk memfilter permintaan web. 
Misalnya, Anda dapat menentukan alamat IP yang berasal dari permintaan dan menentukan nilai 
dalam permintaan yang hanya digunakan oleh penyerang. Untuk setiap aturan, Anda menentukan 
cara menangani pencocokan permintaan web. Anda dapat melakukan hal-hal seperti memblokir atau 
menghitungnya dan Anda dapat menjalankan tantangan bot seperti CAPTCHA. Anda menentukan 
tindakan untuk setiap aturan yang Anda tentukan di dalam ACL web dan untuk setiap aturan yang Anda 
tentukan di dalam grup aturan.

• Tentukan tindakan default untuk ACL web, baikBlock atauAllow. Ini adalah tindakan yangAWS WAF 
mengambil permintaan ketika aturan di web ACL tidak secara eksplisit mengizinkan atau memblokirnya.

Note

AWSbiasanya menagih Anda kurang dari US $0,25 per hari untuk sumber daya yang Anda buat 
selama tutorial ini. Ketika Anda selesai dengan tutorial, kami sarankan Anda menghapus sumber 
daya untuk mencegah menimbulkan biaya yang tidak perlu.

Topik
• Langkah 1: SiapkanAWS WAF (p. 10)
• Langkah 2: Buat ACL Web (p. 10)
• Langkah 3: Tambahkan aturan pencocokan string (p. 11)
• Langkah 4: Tambahkan grup aturan AturanAWS Terkelola (p. 12)
• Langkah 5: Selesaikan konfigurasi ACL web Anda (p. 13)
• Langkah 6: Bersihkan sumber daya Anda (p. 13)

Langkah 1: SiapkanAWS WAF
Jika Anda belum mengikuti langkah-langkah pengaturan umumPengaturan (p. 4), lakukan sekarang.

Langkah 2: Buat ACL Web
AWS WAFKonsol memandu Anda melalui proses konfigurasiAWS WAF untuk memblokir atau mengizinkan 
permintaan web berdasarkan kriteria yang Anda tentukan, seperti alamat IP yang berasal dari permintaan 
atau nilai dalam permintaan. Pada langkah ini, Anda membuat ACL web. Untuk informasi selengkapnya 
tentang ACLAWS WAF web, lihatDaftar kontrol akses web (web ACL) (p. 14).

Untuk membuat ACL web

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. DariAWS WAF beranda, pilih Create web ACL.
3. Untuk Nama, masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk mengidentifikasi ACL web ini.

Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.
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Langkah 3: Tambahkan aturan pencocokan string

4. (Opsional) Untuk Deskripsi - opsional, masukkan deskripsi yang lebih panjang untuk ACL web jika 
Anda mau.

5. Untuk namaCloudWatch metrik, ubah nama default jika berlaku. Ikuti panduan di konsol untuk karakter 
yang valid. Nama tidak dapat berisi karakter khusus, spasi putih, atau nama metrik yang dicadangkan 
untukAWS WAF, termasuk “Semua” dan “Default_Action.”

Note

Anda tidak dapat mengubah nama CloudWatch metrik setelah Anda membuat ACL web.
6. Untuk Jenis sumber daya, pilih CloudFrontdistribusi. Wilayah secara otomatis diisi ke Global 

(CloudFront) untuk CloudFront distribusi.
7. (Opsional) Untuk AWSSumber daya terkait - opsional, pilih TambahkanAWS sumber daya. Di kotak 

dialog, pilih sumber daya yang ingin Anda kaitkan, lalu pilih Tambah. AWS WAFmengembalikan Anda 
ke halaman Jelaskan web ACL danAWS sumber daya terkait.

8. Pilih Selanjutnya.

Langkah 3: Tambahkan aturan pencocokan string
Pada langkah ini, Anda membuat aturan dengan pernyataan string match dan menunjukkan apa 
yang harus dilakukan dengan permintaan yang cocok. Sebuah pernyataan aturan pertandingan string 
mengidentifikasi string yangAWS WAF ingin Anda cari dalam permintaan. Biasanya, string terdiri dari 
karakter ASCII yang dapat dicetak, tetapi Anda dapat menentukan karakter apa pun dari heksadesimal 
0x00 hingga 0xFF (desimal 0 hingga 255). Selain menentukan string yang akan dicari, Anda menentukan 
komponen permintaan web yang ingin Anda cari, seperti header, string kueri, atau badan permintaan.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan membutuhkan pengaturan 
komponen permintaan berikut:

• Komponen permintaan - Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau 
badan.

Warning

Jika Anda memeriksa komponen permintaan Badan, badan JSON, Header, atau Cookie, baca 
tentang batasan berapa banyak konten yangAWS WAF dapat diperiksaMenangani komponen 
permintaan web yang terlalu besar (p. 137).

Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihatKomponen permintaan web (p. 125).
• Transformasi teks opsional - Transformasi yangAWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen 

permintaan sebelum memeriksanya. Misalnya, Anda bisa berubah menjadi huruf kecil atau menormalkan 
ruang putih. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi,AWS WAF proses mereka sesuai urutan 
yang tercantum. Untuk informasi, lihat Transformasi teks (p. 131).

Untuk informasi tambahan tentangAWS WAF aturan, lihatAturan (p. 98).

Untuk membuat pernyataan aturan pertandingan string

1. Pada halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih Tambahkan aturan, Tambahkan aturan dan 
grup aturan saya sendiri, Pembuat aturan, lalu Aturan editor visual.

Note

Konsol menyediakan editor visual Aturan dan juga editor Aturan JSON. Editor JSON 
memudahkan Anda untuk menyalin konfigurasi antara web ACL dan diperlukan untuk set 
aturan yang lebih kompleks, seperti yang memiliki beberapa tingkat bersarang.
Prosedur ini menggunakan editor visual Aturan.
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Langkah 4: Tambahkan grup aturan AturanAWS Terkelola

2. Untuk Nama, masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk mengidentifikasi aturan ini.
3. Untuk Tipe pilih Aturan reguler.
4. Untuk Jika permintaan memilih cocok dengan pernyataan.

Pilihan lainnya adalah untuk jenis pernyataan aturan logis. Anda dapat menggunakannya untuk 
menggabungkan atau meniadakan hasil pernyataan aturan lainnya.

5. Pada Pernyataan, untuk Inspect, buka dropdown dan pilih komponen permintaan web yangAWS WAF 
ingin Anda periksa. Untuk contoh ini, pilih Header.

Bila Anda memilih Header, Anda juga menentukan header mana yangAWS WAF ingin Anda periksa. 
Masukkan User-Agent. Nilai ini tidak peka huruf besar kecil.

6. Untuk Jenis pertandingan, pilih di mana string yang ditentukan harus muncul diUser-Agent header.

Untuk contoh ini, pilih Persis cocok dengan string. Hal ini menunjukkan bahwaAWS WAF memeriksa 
header user-agent di setiap permintaan web untuk string yang identik dengan string yang Anda 
tentukan.

7. Agar String cocok, tentukan string yangAWS WAF ingin Anda cari. Panjang maksimum String untuk 
mencocokkan adalah 200 karakter. Jika Anda ingin menentukan nilai yang dikodekan base64, Anda 
dapat menentukan hingga 200 karakter sebelum pengkodean.

Untuk contoh ini, masukkan MyAgent. AWS WAFakan memeriksaUser-Agent header dalam 
permintaan web untuk nilaiMyAgent.

8. Biarkan transformasi Teks diatur ke None.
9. Untuk Tindakan, pilih tindakan yang Anda inginkan untuk diambil aturan saat cocok dengan 

permintaan web. Untuk contoh ini, pilih Hitung dan tinggalkan pilihan lain sebagaimana adanya. 
Tindakan hitungan membuat metrik untuk permintaan web yang cocok dengan aturan, tetapi tidak 
memengaruhi apakah permintaan diizinkan atau diblokir. Untuk informasi selengkapnya tentang 
pilihan tindakan, lihatAWS WAFtindakan aturan (p. 99) danAturan ACL web dan evaluasi kelompok 
aturan (p. 15).

10. Pilih Add rule (Tambahkan aturan).

Langkah 4: Tambahkan grup aturan AturanAWS 
Terkelola
AWSAturan Terkelola menawarkan serangkaian grup aturan terkelola untuk Anda gunakan, yang sebagian 
besar gratis kepadaAWS WAF pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut tentang grup aturan, lihatKelompok 
aturan (p. 30). Kami akan menambahkan grup aturan AturanAWS Terkelola ke ACL web ini.

Untuk menambahkan grup aturan AturanAWS Terkelola

1. Pada halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih Tambahkan aturan, lalu pilih Tambahkan grup 
aturan terkelola.

2. Di halaman Tambahkan grup aturan terkelola, luaskan daftar untuk grup aturanAWS terkelola. (Anda 
juga akan melihat daftar yang ditawarkan untukAWS Marketplace penjual. Anda dapat berlangganan 
penawaran mereka dan kemudian menggunakannya dengan cara yang sama seperti untuk grup 
aturan AturanAWS Terkelola.)

3. Untuk grup aturan yang ingin Anda tambahkan, lakukan hal berikut:

a. Di kolom Tindakan, aktifkan tombol Tambahkan ke web ACL.
b. Pilih Edit dan, dalam daftar Aturan grup aturan, buka dropdown Ganti semua tindakan aturan, 

lalu pilih Count. Ini menetapkan tindakan untuk semua aturan dalam kelompok aturan untuk 
menghitung saja. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana semua aturan dalam 
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Langkah 5: Selesaikan konfigurasi ACL web Anda

kelompok aturan berperilaku dengan permintaan web Anda sebelum Anda menempatkan salah 
satu dari mereka untuk digunakan.

c. Pilih Simpan aturan.
4. Di halaman Tambahkan grup aturan terkelola, pilih Tambahkan aturan. Ini mengembalikan Anda ke 

halaman Tambahkan aturan dan grup aturan.

Langkah 5: Selesaikan konfigurasi ACL web Anda
Setelah selesai menambahkan aturan dan grup aturan ke konfigurasi ACL web Anda, selesaikan dengan 
mengelola prioritas aturan di ACL web dan mengonfigurasi pengaturan seperti metrik, penandaan, dan 
pencatatan.

Untuk menyelesaikan konfigurasi ACL web Anda

1. Pada halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih Berikutnya.
2. Pada halaman Tetapkan prioritas aturan, Anda dapat melihat urutan pemrosesan untuk aturan 

dan grup aturan di ACL web. AWS WAFmemprosesnya mulai dari bagian atas daftar. Anda dapat 
mengubah urutan pemrosesan dengan memindahkan aturan ke atas atau ke bawah. Untuk melakukan 
ini, pilih salah satu dalam daftar dan pilih Pindah ke atas atau Pindah ke bawah. Untuk informasi 
lebih lanjut tentang prioritas aturan, lihat Memproses urutan aturan dan kelompok aturan dalam ACL 
web (p. 15).

3. Pilih Selanjutnya.
4. Pada halaman Konfigurasi metrik, untuk  CloudWatch metrik Amazon, Anda dapat melihat metrik yang 

direncanakan untuk aturan dan grup aturan Anda dan Anda dapat melihat opsi pengambilan sampel 
permintaan web. Untuk informasi tentang CloudWatch metrik Amazon, lihatPemantauan CloudWatch 
dengan Amazon (p. 617). Untuk informasi tentang melihat permintaan sampel, lihatMelihat contoh 
permintaan web (p. 255).

5. Pilih Selanjutnya.
6. Pada halaman Tinjau dan buat web ACL, tinjau pengaturan Anda, lalu pilih Buat web ACL.

Wisaya mengembalikan Anda ke halaman Web ACL, di mana ACL web baru Anda terdaftar.

Langkah 6: Bersihkan sumber daya Anda
Anda sudah berhasil menyelesaikan tutorial ini. Untuk mencegah akun Anda memperolehAWS WAF biaya 
tambahan, bersihkanAWS WAF objek yang Anda buat. Atau, Anda dapat mengubah konfigurasi agar 
sesuai dengan permintaan web yang benar-benar ingin Anda kelola menggunakanAWS WAF.

Note

AWSbiasanya menagih Anda kurang dari US $0,25 per hari untuk sumber daya yang Anda 
buat selama tutorial ini. Setelah selesai, kami sarankan Anda menghapus sumber daya untuk 
mencegah terjadinya biaya yang tidak perlu.

Untuk menghapus objek yangAWS WAF dikenakan biaya

1. Di halaman Web ACL, pilih ACL web Anda dari daftar dan pilih Edit.
2. Pada tab AWSSumber daya terkait, untuk setiap sumber daya terkait, pilih tombol radio di sebelah 

nama sumber daya, lalu pilih Disassociate. Ini melepaskan ACL web dariAWS sumber daya Anda.
3. Di setiap layar berikut, pilih Berikutnya sampai Anda kembali ke halaman Web ACL.

Di halaman Web ACL, pilih ACL web Anda dari daftar dan pilih Hapus.
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Daftar kontrol akses web (web ACL)

Aturan dan pernyataan aturan tidak ada di luar grup aturan dan definisi ACL web. Jika Anda menghapus 
ACL web, ini akan menghapus semua aturan individual yang telah Anda tetapkan di ACL web. Ketika Anda 
menghapus grup aturan dari ACL web, Anda hanya menghapus referensi untuk itu.

Daftar kontrol akses web (web ACL)
Daftar kontrol akses web (web ACL) memberi Anda kontrol halus atas semua permintaan web HTTP 
(S) yang merespons sumber daya Anda yang dilindungi. Anda dapat melindungi sumber daya Amazon 
CloudFront, Amazon API Gateway, Application Load BalancerAWS AppSync, Amazon CognitoAWS App 
Runner, danAWS Verified Access.

Anda dapat menggunakan kriteria seperti berikut untuk mengizinkan atau memblokir permintaan:

• Alamat IP asal permintaan
• Negara asal permintaan
• Pertandingan string atau ekspresi reguler (regex) cocok di bagian permintaan
• Ukuran bagian tertentu dari permintaan
• Deteksi kode SQL berbahaya atau scripting

Anda juga dapat menguji kombinasi kondisi ini. Anda dapat memblokir atau menghitung permintaan web 
yang tidak hanya memenuhi kondisi yang ditentukan, tetapi juga melebihi jumlah permintaan tertentu 
dalam periode 5 menit. Anda dapat menggabungkan kondisi menggunakan operator logis. Anda juga dapat 
menjalankan teka-teki CAPTCHA dan tantangan sesi klien diam terhadap permintaan.

Anda memberikan kriteria pencocokan dan tindakan untuk mengambil kecocokan dalam pernyataanAWS 
WAF aturan. Anda dapat menentukan pernyataan aturan langsung di dalam ACL web Anda dan dalam 
grup aturan yang dapat digunakan kembali yang Anda gunakan di ACL web Anda. Untuk daftar lengkap 
opsi, lihatAWS WAFpernyataan aturan (p. 100) danAWS WAFtindakan aturan (p. 99).

Untuk menentukan kriteria pemeriksaan dan penanganan permintaan web Anda, lakukan tugas-tugas 
berikut:

1. Pilih tindakan default ACL web, baikAllow atauBlock, untuk permintaan web yang tidak cocok dengan 
aturan apa pun yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutuskan tindakan default 
untuk ACL web (p. 19).

2. Tambahkan grup aturan yang ingin Anda gunakan di ACL web Anda. Grup aturan terkelola biasanya 
berisi aturan yang memblokir permintaan web. Untuk informasi tentang grup aturan, lihat Kelompok 
aturan (p. 30).

3. Tentukan kriteria pencocokan tambahan dan instruksi penanganan dalam satu atau beberapa aturan. 
Untuk menambahkan lebih dari satu aturan, mulailah denganAND atauOR aturan pernyataan dan sarang 
aturan yang ingin Anda gabungkan di bawah aturan tersebut. Jika Anda ingin meniadakan opsi aturan, 
sarang aturan dalam pernyataan NOT. Anda dapat menggunakan aturan berbasis tarif, bukan aturan 
reguler untuk membatasi jumlah permintaan dari alamat IP tunggal yang memenuhi ketentuan. Untuk 
informasi tentang aturan, lihat Aturan (p. 98).

Jika Anda menambahkan lebih dari satu aturan ke web ACL,AWS WAF mengevaluasi aturan dalam urutan 
bahwa mereka terdaftar untuk web ACL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aturan ACL web dan evaluasi 
kelompok aturan (p. 15).

Ketika Anda membuat ACL web, Anda menentukan jenis sumber daya yang ingin Anda gunakan. 
Untuk informasi, lihat Membuat ACL web (p. 22). Setelah Anda menentukan ACL web, Anda dapat 
mengaitkannya dengan sumber daya Anda untuk mulai memberikan perlindungan bagi mereka. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Mengaitkan atau melepaskan ACL web denganAWS sumber daya (p. 29).
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CaraAWS sumber daya menangani 
penundaan responsAWS WAF

CaraAWS sumber daya menangani penundaan 
responsAWS WAF
Pada beberapa kesempatan,AWS WAF mungkin mengalami kesalahan internal yang menunda respons 
terhadapAWS sumber daya terkait tentang apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan. Pada 
kesempatan tersebut, CloudFront biasanya mengizinkan permintaan atau menyajikan konten, sementara 
layanan Regional biasanya menolak permintaan dan tidak melayani konten.

Topik
• Aturan ACL web dan evaluasi kelompok aturan (p. 15)
• Memutuskan tindakan default untuk ACL web (p. 19)
• Batas ukuran pemeriksaan tubuh untuk ACL CloudFront web (p. 20)
• CAPTCHA, tantangan, dan konfigurasi domain token untuk ACL web (p. 21)
• Bekerja dengan ACL web (p. 21)

Aturan ACL web dan evaluasi kelompok aturan
Cara ACL web menangani permintaan web tergantung pada hal-hal berikut:

• Pengaturan prioritas numerik aturan di web ACL dan di dalam kelompok aturan
• Pengaturan tindakan pada aturan dan web ACL
• Penggantian apa pun yang Anda tempatkan pada aturan dalam grup aturan yang Anda tambahkan

Untuk daftar setelan tindakan aturan, lihatAWS WAFtindakan aturan (p. 99).

Anda dapat menyesuaikan permintaan dan penanganan respons dalam pengaturan tindakan aturan 
dan pengaturan tindakan ACL web default. Untuk informasi, lihat Permintaan dan tanggapan web yang 
disesuaikan diAWS WAF (p. 144).

Topik
• Memproses urutan aturan dan kelompok aturan dalam ACL web (p. 15)
• Bagaimana tindakan kelompok aturan dan aturan ditangani di ACL web (p. 16)
• Aksi menimpa dalam kelompok aturan (p. 17)

Memproses urutan aturan dan kelompok aturan dalam ACL web
Di ACL web dan di dalam grup aturan apa pun, Anda menentukan urutan evaluasi aturan menggunakan 
pengaturan prioritas numerik. Anda harus memberikan setiap aturan di ACL web pengaturan prioritas unik 
dalam ACL web tersebut, dan Anda harus memberikan setiap aturan dalam grup aturan setelan prioritas 
unik dalam grup aturan tersebut.

Note

Saat Anda mengelola grup aturan dan ACL web melalui konsol,AWS WAF tetapkan pengaturan 
prioritas numerik unik untuk Anda berdasarkan urutan aturan dalam daftar. AWS WAFmenetapkan 
prioritas numerik terendah untuk aturan di bagian atas daftar, dan prioritas numerik tertinggi untuk 
aturan di bagian bawah.

SaatAWS WAF mengevaluasi ACL web atau grup aturan apa pun terhadap permintaan web, ia 
mengevaluasi aturan dari pengaturan prioritas numerik terendah hingga menemukan kecocokan yang 
mengakhiri evaluasi atau menghabiskan semua aturan.
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Aturan ACL web dan evaluasi kelompok aturan

Misalnya, Anda memiliki aturan dan kelompok aturan berikut di ACL web Anda, diprioritaskan seperti yang 
ditunjukkan:

• Rule1 — prioritas 0
• RuleGroupA - prioritas 100

• ruleA1 — prioritas 10,000
• RuleA2 - prioritas 20,000

• Aturan2 — prioritas 200
• RuleGroupB — prioritas 300

• RuleB1 — prioritas 0
• RuleB2 — prioritas 1

AWS WAFakan mengevaluasi aturan untuk ACL web ini dengan urutan sebagai berikut:

• Aturan1
• RuleGroupAturan1
• RuleGroupRuleA2
• Aturan2
• RuleGroupB RuleB1
• RuleGroupB RuleB2

Bagaimana tindakan kelompok aturan dan aturan ditangani di 
ACL web
Saat mengonfigurasi aturan dan grup aturan, Anda memilihAWS WAF cara menangani permintaan web 
yang cocok:

• AllowdanBlock mengakhiri tindakan -Allow danBlock tindakan menghentikan semua pemrosesan lain 
dari ACL web pada permintaan web yang cocok. Jika aturan di ACL web menemukan kecocokan untuk 
permintaan dan tindakan aturannya adalahAllow atauBlock, kecocokan tersebut menentukan disposisi 
akhir permintaan web untuk ACL web. AWS WAFtidak memproses aturan lain di web ACL yang datang 
setelah yang cocok. Hal ini berlaku untuk aturan yang Anda tambahkan langsung ke ACL web dan 
aturan yang ada di dalam grup aturan tambahan. DenganBlock tindakan tersebut, sumber daya yang 
dilindungi tidak menerima atau memproses permintaan web.

• Countadalah tindakan non-terminating — Ketika aturan denganCount tindakan cocok dengan 
permintaan,AWS WAF menghitung permintaan, kemudian melanjutkan pemrosesan aturan yang 
mengikuti dalam set aturan ACL web.

• CAPTCHAdanChallenge dapat berupa tindakan non-terminating atau terminating — Bila aturan dengan 
salah satu tindakan ini cocok dengan permintaan,AWS WAF periksa status tokennya. Jika permintaan 
memiliki token yang valid,AWS WAF perlakukan kecocokan yang mirip denganCount kecocokan, dan 
kemudian lanjutkan memproses aturan yang mengikuti dalam set aturan ACL web. Jika permintaan tidak 
memiliki token yang valid,AWS WAF hentikan evaluasi dan kirimkan teka-teki CAPTCHA atau tantangan 
sesi klien latar belakang diam untuk dipecahkan.

Jika evaluasi aturan tidak menghasilkan tindakan penghentian apa pun, makaAWS WAF terapkan tindakan 
default ACL web ke permintaan.

Tindakan yangAWS WAF berlaku untuk permintaan web dipengaruhi oleh pengaturan prioritas numerik 
aturan di ACL web. Misalnya, katakan bahwa ACL web Anda memiliki aturan yang memilikiAllow tindakan 
dan prioritas numerik 50 dan aturan lain yang memilikiCount tindakan dan prioritas numerik 100. AWS 
WAFmengevaluasi aturan dalam ACL web dalam urutan prioritasnya, mulai dari pengaturan terendah, 
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sehingga akan mengevaluasi aturan allow sebelum aturan count. Jika Anda memiliki permintaan web 
yang cocok dengan kedua aturan, itu akan cocok dengan aturan allow terlebih dahulu. KarenaAllow 
adalah tindakan terminating,AWS WAF akan menghentikan evaluasi pada pertandingan ini dan tidak akan 
mengevaluasi permintaan againt aturan count. Jika Anda ingin menghitung metrik dari aturan hitungan 
bahkan untuk permintaan yang cocok dengan aturan allow, Anda harus memberikan aturan hitungan 
pengaturan prioritas numerik yang lebih rendah daripada aturan allow, sehingga berjalan lebih dulu. Untuk 
informasi selengkapnya tentang pengaturan prioritas, lihatMemproses urutan aturan dan kelompok aturan 
dalam ACL web (p. 15).

Di ACL web, Anda dapat mengganti pengaturan tindakan untuk aturan di dalam grup aturan dan Anda 
dapat mengganti tindakan yang dikembalikan oleh grup aturan. Untuk informasi, lihat Aksi menimpa dalam 
kelompok aturan (p. 17).

Aksi menimpa dalam kelompok aturan
Saat menambahkan grup aturan ke ACL web, Anda dapat mengganti tindakan yang dilakukan pada 
permintaan web yang cocok. Mengganti tindakan untuk grup aturan di dalam konfigurasi ACL web Anda 
tidak mengubah grup aturan itu sendiri. Ini hanya mengubah caraAWS WAF menggunakan grup aturan 
dalam konteks ACL web.

Aksi aturn mengesampingkan

Anda dapat mengganti tindakan aturan di dalam grup aturan ke tindakan aturan yang valid. Ketika Anda 
melakukan ini, permintaan yang cocok ditangani persis seperti jika tindakan aturan yang dikonfigurasi 
adalah pengaturan penggantian.

Note

Tindakan aturan dapat diakhiri atau tidak diakhiri. Tindakan penghentian menghentikan evaluasi 
ACL web atas permintaan dan memungkinkannya melanjutkan ke aplikasi Anda yang dilindungi 
atau memblokirnya.

Berikut adalah opsi tindakan aturan:

• Allow-AWS WAF memungkinkan permintaan diteruskan keAWS sumber daya yang dilindungi untuk 
diproses dan ditanggapi. Ini adalah tindakan penghentian. Dalam aturan yang Anda tentukan, Anda 
dapat memasukkan header kustom ke dalam permintaan sebelum meneruskannya ke sumber daya yang 
dilindungi.

• Block-AWS WAF blok permintaan. Ini adalah tindakan penghentian. Secara default,AWS sumber daya 
yang dilindungi merespons dengan kode403 (Forbidden) status HTTP. Dalam aturan yang Anda 
tentukan, Anda dapat menyesuaikan respons. SaatAWS WAF memblokir permintaan, pengaturanBlock 
tindakan menentukan respons yang dikirim kembali sumber daya yang dilindungi ke klien.

• Count-AWS WAF menghitung permintaan tetapi tidak menentukan apakah akan mengizinkan atau 
memblokirnya. Ini adalah tindakan non-terminating. AWS WAFterus memproses aturan yang tersisa 
di web ACL. Dalam aturan yang Anda tetapkan, Anda dapat memasukkan header kustom ke dalam 
permintaan dan Anda dapat menambahkan label yang dapat ditandingi aturan lain.

• CAPTCHAdanChallenge —AWS WAF menggunakan teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam untuk 
memverifikasi bahwa permintaan tersebut tidak berasal dari bot, danAWS WAF menggunakan token 
untuk melacak tanggapan klien yang sukses baru-baru ini.

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan ketika Anda menggunakanCAPTCHA atau 
tindakanChallenge aturan di salah satu aturan Anda atau sebagai tindakan aturan menimpa 
dalam kelompok aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

Tindakan aturan ini dapat diakhiri atau tidak diakhiri, tergantung pada status token dalam permintaan:

17

http://aws.amazon.com/waf/pricing/


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Aturan ACL web dan evaluasi kelompok aturan

• Tidak diakhiri untuk token yang valid dan belum kedaluwarsa - Jika token valid dan belum kedaluwarsa 
sesuai dengan CAPTCHA yang dikonfigurasi atau waktu kekebalan tantangan,AWS WAF menangani 
permintaan yang serupa denganCount tindakan. AWS WAFterus memeriksa permintaan web 
berdasarkan aturan yang tersisa di ACL web. Mirip denganCount konfigurasi, dalam aturan yang 
Anda tetapkan, Anda dapat mengonfigurasi tindakan ini secara opsional dengan header khusus untuk 
dimasukkan ke dalam permintaan, dan Anda dapat menambahkan label yang dapat ditandingi aturan 
lain.

• Mengakhiri dengan permintaan yang diblokir untuk token yang tidak valid atau kedaluwarsa - 
Jika token tidak valid atau stempel waktu yang ditunjukkan kedaluwarsa,AWS WAF mengakhiri 
pemeriksaan permintaan web dan memblokir permintaan, mirip denganBlock tindakan. AWS 
WAFkemudian merespon klien dengan kesalahan. UntukCAPTCHA, jika isi permintaan menunjukkan 
bahwa browser klien dapat menanganinya,AWS WAF mengirimkan teka-teki CAPTCHA dalam 
JavaScript interstisi, yang dirancang untuk membedakan klien manusia dari bot. UntukChallenge 
aksinya,AWS WAF kirimkan JavaScript interstitial dengan tantangan diam yang dirancang untuk 
membedakan browser normal dari sesi yang dijalankan oleh bot.

Untuk informasi tambahan, lihat CAPTCHAdanChallenge tindakanAWS WAF (p. 220).

Untuk informasi tentang cara menggunakan opsi ini, lihatTindakan aturan utama di grup aturan (p. 27).

Mengesampingkan tindakan aturan untukCount

Kasus penggunaan yang paling umum untuk penggantian tindakan aturan adalah mengesampingkan 
sebagian atau semua tindakan aturanCount, untuk menguji dan memantau perilaku grup aturan sebelum 
memasukkannya ke dalam produksi.

Anda juga dapat menggunakan ini untuk memecahkan masalah grup aturan yang menghasilkan positif 
palsu. Positif palsu terjadi ketika grup aturan memblokir lalu lintas yang tidak Anda harapkan untuk 
diblokir. Jika Anda mengidentifikasi aturan dalam grup aturan yang akan memblokir permintaan yang 
ingin Anda izinkan, Anda dapat menyimpan penggantian tindakan hitungan pada aturan tersebut, untuk 
mengecualikannya agar tidak bertindak berdasarkan permintaan Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan penggantian tindakan aturan saat pengujian, 
lihatMenguji dan menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249).

Daftar JSON:RuleActionOverrides menggantikanExcludedRules

Jika Anda menetapkan tindakan aturan grup aturan keCount dalam konfigurasi ACL web Anda sebelum 
27 Oktober 2022,AWS WAF menyimpan penggantian Anda di web ACL JSON sebagaiExcludedRules. 
Sekarang, pengaturan JSON untuk mengesampingkan aturanCount ada diRuleActionOverrides
pengaturan.

Bila Anda menggunakanAWS WAF konsol untuk mengedit pengaturan grup aturan yang ada, konsol 
secara otomatis mengubahExcludedRules setelan apa pun di JSON menjadiRuleActionOverrides
pengaturan, dengan tindakan penggantian diatur keCount.

• Contoh pengaturan saat ini:

       "ManagedRuleGroupStatement": { 
          "VendorName": "AWS", 
          "Name": "AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet", 
          "RuleActionOverrides": [ 
            { 
              "Name": "AdminProtection_URIPATH", 
              "ActionToUse": { 
                "Count": {} 
              } 
            } 
          ]
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• Contoh pengaturan lama:

OLD SETTING 
       "ManagedRuleGroupStatement": { 
          "VendorName": "AWS", 
          "Name": "AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet", 
          "ExcludedRules": [ 
            { 
              "Name": "AdminProtection_URIPATH" 
            } 
          ]
OLD SETTING

Sebaiknya perbarui semuaExcludedRules pengaturan di listingan JSON Anda 
keRuleActionOverrides setelan dengan tindakan yang ditetapkanCount. API menerima salah satu 
pengaturan, tetapi Anda akan mendapatkan konsistensi dalam daftar JSON Anda, antara pekerjaan konsol 
dan pekerjaan API Anda, jika Anda hanya menggunakanRuleActionOverrides setelan baru.

Tindakan kelompok aturan menimpaCount

Anda dapat mengganti tindakan yang dikembalikan grup aturan, menyetelnya keCount.

Note

Ini bukan pilihan yang baik untuk menguji aturan dalam kelompok aturan, karena tidak 
mengubah caraAWS WAF mengevaluasi kelompok aturan itu sendiri. Ini hanya mempengaruhi 
bagaimanaAWS WAF menangani hasil yang dikembalikan ke ACL web dari evaluasi kelompok 
aturan. Jika Anda ingin menguji aturan dalam grup aturan, gunakan opsi yang dijelaskan di bagian 
sebelumnya,Aksi aturn mengesampingkan (p. 17).

Saat Anda mengganti tindakan grup aturanCount,AWS WAF proses evaluasi grup aturan secara normal.

Jika tidak ada aturan dalam kelompok aturan yang cocok atau jika semua aturan yang cocok memilikiCount 
tindakan, maka penggantian ini tidak berpengaruh pada pemrosesan grup aturan atau ACL web.

Aturan pertama dalam grup aturan yang cocok dengan permintaan web dan yang memiliki tindakan aturan 
penghentian menyebabkan berhentiAWS WAF mengevaluasi grup aturan dan mengembalikan hasil 
tindakan penghentian ke tingkat evaluasi ACL web. Pada titik ini, dalam evaluasi ACL web, penggantian 
ini berlaku. AWS WAFmenimpa tindakan terminating sehingga hasil evaluasi kelompok aturan hanyaCount 
tindakan. AWS WAFkemudian terus memproses sisa aturan di ACL web.

Untuk informasi tentang cara menggunakan opsi ini, lihatMengganti hasil evaluasi kelompok 
aturanCount (p. 28).

Memutuskan tindakan default untuk ACL web
Ketika Anda membuat dan mengkonfigurasi ACL web, Anda harus mengatur tindakan default ACL web. 
AWS WAFmenerapkan tindakan ini untuk setiap permintaan web yang membuatnya melalui semua 
evaluasi aturan ACL web tanpa harus mengakhiri tindakan diterapkan untuk itu. Tindakan penghentian 
menghentikan evaluasi ACL web atas permintaan dan memungkinkannya melanjutkan ke aplikasi Anda 
yang dilindungi atau memblokirnya. Untuk informasi tentang tindakan aturan, lihatAWS WAFtindakan 
aturan (p. 99).

Tindakan default ACL web harus menentukan disposisi akhir permintaan web, jadi ini adalah tindakan 
penghentian:

• Allow- Jika Anda ingin mengizinkan sebagian besar pengguna mengakses situs web Anda, tetapi Anda 
ingin memblokir akses ke penyerang yang permintaannya berasal dari alamat IP tertentu, atau yang 
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permintaannya tampaknya berisi kode SQL berbahaya atau nilai tertentu, pilihAllow untuk tindakan 
default. Kemudian, ketika Anda menambahkan aturan ke ACL web Anda, tambahkan aturan yang 
mengidentifikasi dan memblokir permintaan spesifik yang ingin Anda blokir. Dengan tindakan ini, Anda 
dapat memasukkan header kustom ke dalam permintaan sebelum meneruskannya ke sumber daya yang 
dilindungi.

• Block- Jika Anda ingin mencegah sebagian besar pengguna mengakses situs web Anda, tetapi Anda 
ingin mengizinkan akses ke pengguna yang permintaannya berasal dari alamat IP tertentu, atau 
yang permintaannya mengandung nilai tertentu, pilihBlock tindakan default. Kemudian ketika Anda 
menambahkan aturan ke ACL web Anda, tambahkan aturan yang mengidentifikasi dan mengizinkan 
permintaan spesifik yang ingin Anda izinkan. Secara default, untukBlock tindakan,AWS sumber daya 
merespons dengan kode403 (Forbidden) status HTTP, tetapi Anda dapat menyesuaikan respons.

Untuk informasi tentang menyesuaikan permintaan dan tanggapan, lihatPermintaan dan tanggapan web 
yang disesuaikan diAWS WAF (p. 144).

Konfigurasi aturan dan grup aturan Anda sendiri sebagian bergantung pada apakah Anda ingin 
mengizinkan atau memblokir sebagian besar permintaan web. Misalnya, jika Anda ingin mengizinkan
sebagian besar permintaan, Anda akan menyetel tindakan default ACL webAllow, dan kemudian 
menambahkan aturan yang mengidentifikasi permintaan web yang ingin Anda blokir, seperti berikut ini:

• Permintaan yang berasal dari alamat IP yang membuat jumlah permintaan yang tidak masuk akal
• Permintaan yang berasal dari negara tempat Anda tidak berbisnis atau merupakan sumber serangan 

yang sering terjadi
• Permintaan yang menyertakan nilai palsu diUser-agent header
• Permintaan yang tampaknya menyertakan kode SQL berbahaya

Aturan grup aturan terkelola biasanya menggunakanBlock tindakan, tetapi tidak semua melakukannya. 
Sebagai contoh, beberapa aturan yang digunakan untuk Kontrol Bot menggunakan pengaturanCAPTCHA 
danChallenge tindakan. Untuk informasi tentang grup aturan terkelola, lihatGrup aturan terkelola (p. 31).

Batas ukuran pemeriksaan tubuh untuk ACL 
CloudFront web
Batas ukuran pemeriksaan tubuh adalah ukuran badan permintaan maksimum yang dapat diteruskan oleh 
sumber daya yang dilindungiAWS WAF untuk diperiksa.

Batas ukuran pemeriksaan badan default untuk ACL web yang melindungi CloudFront distribusi adalah 16 
KB. Anda dapat meningkatkan batas dalam konfigurasi ACL web Anda dengan penambahan sebesar 16 
KB, hingga 64 KB. Opsi pengaturannya adalah 16 KB, 32 KB, 48 KB, dan 64 KB.

Penanganan isi yang terlalu besar

Apakah Anda menggunakanAWS WAF batas default atau menetapkan batas yang lebih tinggi untuk 
ACL web Anda, jika lalu lintas web Anda menyertakan badan yang lebih besar dari batas, penanganan 
kebesaran yang dikonfigurasi akan berlaku. Untuk informasi tentang opsi Anda untuk penanganan 
kebesaran, lihatMenangani komponen permintaan web yang terlalu besar (p. 137).

Pertimbangan harga

AWS WAFmembebankan tarif dasar untuk memeriksa lalu lintas untuk CloudFront distribusi menggunakan 
batas default 16 KB. Ketika Anda meningkatkan batas untuk ACL web, lalu lintas yangAWS WAF dapat 
memeriksa CloudFront distribusi terkait mencakup ukuran tubuh hingga batas baru Anda. Anda hanya 
dikenakan biaya tambahan untuk pemeriksaan permintaan yang memiliki ukuran tubuh lebih besar dari 16 
KB default. Untuk informasi selengkapnya tentang harga, lihat AWS WAF Harga.
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Cara memodifikasi batas ukuran inspeksi tubuh

Anda dapat mengonfigurasi batas ukuran pemeriksaan tubuh di ACL web apa pun yang melindungi 
CloudFront distribusi. Saat membuat atau mengedit ACL CloudFront web, Anda menetapkan batas ukuran 
inspeksi badan dalam konfigurasi asosiasi sumber daya. Dalam API, konfigurasi asosiasi adalah bagian 
dari tipe data ACL web. Di konsol, konfigurasi ada di halaman tempat Anda menentukan sumber daya 
terkait ACL web. Untuk panduan tentang konfigurasi konsol, lihatBekerja dengan ACL web (p. 21).

CAPTCHA, tantangan, dan konfigurasi domain token 
untuk ACL web
Anda dapat mengonfigurasi opsi di ACL web untuk aturan yang menggunakan tindakanCAPTCHA 
atauChallenge aturan dan untuk SDK integrasi aplikasi yang mengelola tantangan klien diam untuk 
perlindunganAWS WAF terkelola.

Fitur-fitur ini mengurangi aktivitas bot dengan menantang pengguna akhir dengan teka-teki CAPTCHA dan 
dengan menghadirkan sesi klien dengan tantangan diam. Ketika klien merespons dengan sukses,AWS 
WAF berikan token untuk mereka gunakan dalam permintaan web mereka, diberi cap waktu dengan teka-
teki terakhir yang berhasil dan respons tantangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFmitigasi 
ancaman cerdas (p. 158).

Dalam konfigurasi ACL web Anda, Anda dapat mengonfigurasi caraAWS WAF mengelola token ini:

• CAPTCHA dan menantang waktu kekebalan - Ini menentukan berapa lama CAPTCHA atau cap 
waktu tantangan tetap berlaku. Pengaturan ACL web diwarisi oleh semua aturan yang tidak memiliki 
pengaturan waktu kekebalan sendiri yang dikonfigurasi dan juga oleh SDK integrasi aplikasi. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Kedaluwarsa stempel waktu: waktu kekebalan token (p. 167).

• Domain token - Secara default,AWS WAF menerima token hanya untuk domain sumber daya yang 
dikaitkan dengan ACL web. Jika Anda mengonfigurasi daftar domain token,AWS WAF menerima token 
untuk semua domain dalam daftar dan untuk domain sumber daya terkait. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Mengkonfigurasi daftar domain token ACL web (p. 168).

Bekerja dengan ACL web
Bagian ini menyediakan prosedur untuk membuat, mengelola, dan menggunakan web ACL melaluiAWS 
konsol tersebut.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan perubahan di ACL web Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan 
setel di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi 
dampak pada lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam 
mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat
Menguji dan menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249).

Note

Menggunakan lebih dari 1.500 WCU di ACL web menimbulkan biaya di luar harga ACL web dasar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFunit kapasitas ACL web (WCU) (p. 7) dan
Harga AWS WAF.

Inkonsistensi sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah ACL web atauAWS WAF sumber daya lainnya, perubahan 
membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu 
propagasi dapat dari beberapa detik hingga beberapa menit.
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Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi 
perubahan:

• Setelah Anda membuat ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda 
mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa ACL web tidak tersedia.

• Setelah Anda menambahkan grup aturan ke ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu 
area di mana ACL web digunakan dan bukan di area lain.

• Setelah mengubah pengaturan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa 
tempat dan tindakan baru di tempat lain.

• Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru 
mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Topik
• Membuat ACL web (p. 22)
• Mengedit ACL web (p. 25)
• Mengelola perilaku grup aturan di ACL web (p. 27)
• Mengaitkan atau melepaskan ACL web denganAWS sumber daya (p. 29)
• Menghapus ACL web (p. 30)

Membuat ACL web
Untuk membuat ACL web baru, gunakan wizard pembuatan ACL web mengikuti prosedur di halaman ini.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan perubahan di ACL web Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan 
setel di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi 
dampak pada lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam 
mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat
Menguji dan menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249).

Note

Menggunakan lebih dari 1.500 WCU di ACL web menimbulkan biaya di luar harga ACL web dasar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFunit kapasitas ACL web (WCU) (p. 7) dan
Harga AWS WAF.

Untuk membuat ACL web

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Pilih Web ACL di panel navigasi, lalu pilih Create web ACL.
3. Untuk Nama, masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk mengidentifikasi ACL web ini.

Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.
4. (Opsional) Untuk Deskripsi - opsional, masukkan deskripsi yang lebih panjang untuk ACL web jika 

Anda mau.
5. Untuk namaCloudWatch metrik, ubah nama default jika berlaku. Ikuti panduan di konsol untuk karakter 

yang valid. Nama tidak dapat berisi karakter khusus, spasi putih, atau nama metrik yang dicadangkan 
untukAWS WAF, termasuk “Semua” dan “Default_Action.”
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Note

Anda tidak dapat mengubah nama CloudWatch metrik setelah Anda membuat ACL web.
6. Di bawah Jenis sumber daya, pilih kategoriAWS sumber daya yang ingin Anda kaitkan dengan ACL 

web ini, baik CloudFront distribusi Amazon atau sumber daya Regional. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Mengaitkan atau melepaskan ACL web denganAWS sumber daya (p. 29).

7. Untuk Wilayah, jika Anda telah memilih jenis sumber daya Regional, pilih Wilayah tempat AndaAWS 
WAF ingin menyimpan ACL web.

Anda hanya perlu memilih opsi ini untuk jenis sumber daya Regional. Untuk CloudFront distribusi, 
Wilayah dikodekan keras ke Wilayah Timur AS (N. Virginia)us-east-1, untuk aplikasi Global 
(CloudFront).

8. (hanyaCloudFront distribusi) Untuk batas ukuran pemeriksaan permintaan Web - opsional, jika Anda 
ingin menentukan batas ukuran pemeriksaan badan yang berbeda, pilih batasnya. Memeriksa ukuran 
tubuh selamaCloudFront default 16 KB dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi tentang opsi 
ini, lihatBatas ukuran pemeriksaan tubuh untuk ACL CloudFront web (p. 20).

9. (Opsional) Untuk AWSsumber daya terkait - opsional, jika Anda ingin menentukan sumber daya Anda 
sekarang, pilih TambahkanAWS sumber daya. Di kotak dialog, pilih sumber daya yang ingin Anda 
kaitkan, lalu pilih Tambah. AWS WAFmengembalikan Anda ke halaman Jelaskan web ACL danAWS 
sumber daya terkait.

10. Pilih Selanjutnya.
11. (Opsional) Jika Anda ingin menambahkan grup aturan terkelola, pada halaman Tambahkan aturan dan 

grup aturan, pilih Tambahkan aturan, lalu pilih Tambahkan grup aturan terkelola. Lakukan hal berikut 
untuk setiap grup aturan terkelola yang ingin ditambahkan:

a. Di halaman Tambahkan grup aturan terkelola, luaskan daftar untuk grup aturanAWS terkelola atau 
untukAWS Marketplace penjual pilihan Anda.

b. Untuk grup aturan yang ingin Anda tambahkan, di kolom Tindakan, aktifkan tombol Tambahkan ke 
web ACL.

Untuk menyesuaikan cara ACL web Anda menggunakan grup aturan, pilih Edit. Berikut ini adalah 
pengaturan kustomisasi umum:

• Ganti tindakan aturan untuk beberapa atau semua aturan. Jika Anda tidak menentukan tindakan 
penggantian untuk aturan, evaluasi akan menggunakan tindakan aturan yang didefinisikan 
di dalam grup aturan. Untuk informasi tentang opsi ini, lihatAksi menimpa dalam kelompok 
aturan (p. 17).

• Kurangi cakupan permintaan web yang diperiksa kelompok aturan dengan menambahkan 
pernyataan scope-down. Untuk informasi tentang opsi ini, lihatPernyataan lingkup-
down (p. 134).

• Beberapa grup aturan terkelola mengharuskan Anda menyediakan konfigurasi tambahan. 
Lihat dokumentasi dari penyedia grup aturan terkelola. Untuk informasi khusus grup aturan 
AturanAWS Terkelola, lihatAWSAturan Terkelola untukAWS WAF (p. 40).

Setelah Anda selesai dengan pengaturan, pilih Simpan aturan.

Pilih Tambahkan aturan untuk menyelesaikan penambahan aturan terkelola dan kembali ke halaman
Tambahkan aturan dan grup aturan.

12. (Opsional) Jika Anda ingin menambahkan grup aturan Anda sendiri, di halaman Tambahkan aturan 
dan grup aturan, pilih Tambahkan aturan, lalu pilih Tambahkan aturan dan grup aturan saya sendiri. 
Lakukan hal berikut untuk setiap grup aturan yang ingin Anda tambahkan:

a. Di halaman Tambahkan aturan dan grup aturan saya sendiri, pilih Grup aturan.
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b. Untuk Nama, masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk aturan grup aturan di ACL web ini.
c. Pilih grup aturan Anda dari daftar, lalu pilih Tambahkan aturan.

13. (Opsional) Jika Anda ingin menambahkan aturan sendiri, di halaman Tambahkan aturan dan grup 
aturan, pilih Tambahkan aturan, Tambahkan aturan dan grup aturan saya sendiri, Pembuat aturan, lalu
Aturan editor visual.

Note

Editor visual konsol Aturan mendukung satu tingkat sarang. Misalnya, Anda dapat 
menggunakan satu logisAND atauOR pernyataan dan sarang satu tingkat pernyataan lain di 
dalamnya, tetapi Anda tidak dapat sarang pernyataan logis dalam pernyataan logis. Untuk 
mengelola pernyataan aturan yang lebih kompleks, gunakan editor Aturan JSON. Untuk 
informasi tentang semua opsi aturan, lihatAturan (p. 98).
Prosedur ini mencakup aturan editor visual.

a. Untuk Nama, masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk mengidentifikasi aturan ini.
b. Masukkan definisi aturan Anda, sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat menggabungkan 

aturan dalam pernyataan logisAND danOR aturan. Wisaya memandu Anda melalui opsi 
untuk setiap aturan, sesuai dengan konteksnya. Untuk informasi tentang opsi aturan Anda, 
lihatAturan (p. 98).

c. Untuk Tindakan, pilih tindakan yang ingin diambil aturan saat cocok dengan permintaan web. 
Untuk informasi tentang pilihan Anda, lihatAWS WAFtindakan aturan (p. 99) danAturan ACL 
web dan evaluasi kelompok aturan (p. 15).

Jika Anda menggunakan CAPTCHAatau Challengetindakan, sesuaikan konfigurasi waktu 
Imunitas sesuai kebutuhan untuk aturan. Jika Anda tidak menentukan pengaturan, aturan akan 
mewarisinya dari ACL web. Untuk mengubah pengaturan waktu kekebalan ACL web, edit ACL 
web setelah Anda membuatnya. Untuk informasi selengkapnya tentang waktu kekebalan, 
lihatKedaluwarsa stempel waktu: waktu kekebalan token (p. 167).

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan ketika Anda menggunakanCAPTCHA atau 
tindakanChallenge aturan di salah satu aturan Anda atau sebagai tindakan aturan 
menimpa dalam kelompok aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

Jika Anda ingin menyesuaikan permintaan atau tanggapan, pilih opsi untuk itu dan isi detail 
penyesuaian Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Permintaan dan tanggapan web yang 
disesuaikan diAWS WAF (p. 144).

Jika Anda ingin aturan Anda menambahkan label ke permintaan web yang cocok, pilih opsi 
untuk itu dan isi detail label Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Label pada permintaan 
web (p. 150).

d. Pilih Add rule (Tambahkan aturan).
14. Pilih tindakan default untuk ACL web, baikBlock atauAllow. Ini adalah tindakan yangAWS 

WAF mengambil permintaan ketika aturan di web ACL tidak secara eksplisit mengizinkan atau 
memblokirnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutuskan tindakan default untuk ACL 
web (p. 19).

Jika Anda ingin menyesuaikan tindakan default, pilih opsi untuk itu dan isi detail penyesuaian Anda. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan diAWS 
WAF (p. 144).

15. Anda dapat menentukan daftar domain Token untuk mengaktifkan berbagi token antara aplikasi yang 
dilindungi. Token digunakan olehCAPTCHA danChallenge tindakan dan oleh SDK integrasi aplikasi 
yang Anda terapkan saat Anda menggunakan grup aturan AturanAWS Terkelola untuk pencegahan 
pengambilalihan akun KontrolAWS WAF Penipuan (ATP) dan KontrolAWS WAF Bot.
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Sufiks publik tidak diizinkan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakanusa.gov atauco.uk sebagai 
domain token.

Secara default,AWS WAF menerima token hanya untuk domain sumber daya yang dilindungi. 
Jika Anda menambahkan domain token dalam daftar ini,AWS WAF menerima token untuk semua 
domain dalam daftar dan untuk domain sumber daya terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Mengkonfigurasi daftar domain token ACL web (p. 168).

16. Pilih Next (Berikutnya).
17. Di halaman Tetapkan prioritas aturan, pilih dan pindahkan aturan dan grup aturan Anda ke urutan 

yangAWS WAF ingin Anda proses. AWS WAFaturan proses mulai dari bagian atas daftar. Ketika Anda 
menyimpan web ACLAWS WAF memberikan pengaturan prioritas numerik untuk aturan, dalam urutan 
yang Anda memiliki mereka terdaftar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memproses urutan aturan 
dan kelompok aturan dalam ACL web (p. 15).

18. Pilih Next (Berikutnya).
19. Di halaman Konfigurasi metrik, tinjau opsi dan terapkan pembaruan apa pun yang Anda butuhkan. 

Anda dapat menggabungkan metrik dari berbagai sumber dengan memberikan namaCloudWatch 
metrik yang sama untuknya.

20. Pilih Selanjutnya.
21. Di halaman Review dan buat web ACL, periksa definisi Anda. Jika Anda ingin mengubah area apa 

pun, pilih Edit untuk area tersebut. Langkah ini akan membawa Anda kembali ke halaman di wizard 
ACL web. Buat perubahan apa pun, lalu pilih Berikutnya melalui halaman hingga Anda kembali ke 
halaman Review dan buat web ACL.

22. Pilih Buat web ACL. ACL web baru Anda tercantum di halaman Web ACL.

Mengedit ACL web
Untuk menambah atau menghapus aturan dari ACL web atau mengubah pengaturan konfigurasi, akses 
ACL web menggunakan prosedur di halaman ini. Saat memperbarui ACL web,AWS WAF menyediakan 
cakupan berkelanjutan ke sumber daya yang telah Anda kaitkan dengan ACL web.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan perubahan di ACL web Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan 
setel di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi 
dampak pada lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam 
mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat
Menguji dan menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249).
Note

Menggunakan lebih dari 1.500 WCU di ACL web menimbulkan biaya di luar harga ACL web dasar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFunit kapasitas ACL web (WCU) (p. 7) dan
Harga AWS WAF.

Cara mengedit ACL web

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Di panel navigasi, pilih ACL Web.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda edit. Konsol membawa Anda ke deskripsi ACL web.

Note

Web ACL yang dikelola olehAWS Firewall Manager memiliki nama yang dimulai 
denganFMManagedWebACLV2-. Administrator Firewall Manager mengelola ini dalamAWS 
WAF kebijakan Firewall Manager. ACL web ini mungkin berisi kumpulan grup aturan yang 
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ditetapkan untuk dijalankan terlebih dahulu dan terakhir di ACL web, di kedua sisi aturan atau 
grup aturan yang Anda tambahkan dan kelola. Anda tidak dapat mengubah spesifikasi grup 
aturan pertama dan terakhir ini. Kelompok aturan pertama dan terakhir memiliki nama yang 
dimulai denganPREFMManaged- danPOSTFMManaged-, masing-masing. Untuk informasi 
selengkapnya tentang kebijakan ini, lihatKebijakan AWS WAF (p. 544).

4. Ubah ACL web sesuai kebutuhan. Pilih tab untuk area konfigurasi yang Anda minati dan edit 
pengaturan yang dapat berubah. Untuk setiap pengaturan yang Anda edit, saat Anda memilih Simpan
dan kembali ke halaman deskripsi ACL web, konsol menyimpan perubahan Anda ke ACL web.

Berikut ini mencantumkan tab yang berisi komponen konfigurasi ACL web.

• Tab aturan
• Aturan yang didefinisikan dalam web ACL - Aturan yang telah Anda tetapkan di web ACL. Anda 

dapat mengedit dan mengelola ini dengan cara yang sama seperti selama pembuatan ACL web. 
Untuk informasi tentang aturan dan pengaturan grup aturan, lihatAturan (p. 98) danKelompok 
aturan (p. 30).

• Unit kapasitas aturan ACL web yang digunakan - Penggunaan kapasitas saat ini untuk ACL web 
Anda. Ini hanya tampilan.

• Tindakan ACL web default untuk permintaan yang tidak cocok dengan aturan apa pun - Untuk 
informasi tentang pengaturan ini, lihatMemutuskan tindakan default untuk ACL web (p. 19).

• Web ACL CAPTCHA dan konfigurasi tantangan - Waktu immmunitas ini menentukan berapa lama 
CAPTCHA atau token tantangan tetap berlaku setelah diperoleh. Anda hanya dapat memodifikasi 
pengaturan ini di sini, setelah Anda membuat ACL web. Untuk informasi tentang pengaturan ini, 
lihatKedaluwarsa stempel waktu: waktu kekebalan token (p. 167).

• Daftar domain token -AWS WAF menerima token untuk semua domain dalam daftar dan untuk 
domain sumber daya terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi daftar domain 
token ACL web (p. 168).

• Tab AWSsumber daya terkait
• Batas ukuran pemeriksaan permintaan web - Hanya disertakan untuk ACL web yang melindungi 

CloudFront distribusi. Batas ukuran pemeriksaan tubuh menentukan berapa banyak komponen 
bodi yang diteruskanAWS WAF untuk diperiksa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan 
ini, lihatBatas ukuran pemeriksaan tubuh untuk ACL CloudFront web (p. 20).

• AWSSumber daya terkait - Daftar sumber daya yang saat ini dikaitkan dan dilindungi oleh ACL 
web. Anda dapat menemukan sumber daya yang berada dalam Wilayah yang sama dengan 
ACL web dan mengaitkannya ke ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaitkan atau 
melepaskan ACL web denganAWS sumber daya (p. 29).

• Tab badan respons khusus
• Badan respons khusus yang tersedia untuk digunakan oleh aturan ACL web Anda yang memiliki 

tindakan yang ditetapkanBlock. Untuk informasi selengkapnya, lihat Respons khusus untukBlock 
tindakan (p. 147).

• Tab logging dan metrik
• Logging - Logging untuk lalu lintas yang dievaluasi oleh ACL web. Untuk informasi, lihat Mencatat 

lalu lintas ACL web (p. 227).
• Permintaan sampel - Informasi tentang aturan yang cocok dengan permintaan web. Untuk 

informasi tentang melihat permintaan sampel, lihatMelihat contoh permintaan web (p. 255).
• CloudWatch metrics - Metrik untuk aturan di ACL web Anda. Untuk informasi tentang CloudWatch 

metrik Amazon, lihatPemantauan CloudWatch dengan Amazon (p. 617).

Inkonsistensi sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah ACL web atauAWS WAF sumber daya lainnya, perubahan 
membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu 
propagasi dapat dari beberapa detik hingga beberapa menit.
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Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi 
perubahan:

• Setelah Anda membuat ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda 
mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa ACL web tidak tersedia.

• Setelah Anda menambahkan grup aturan ke ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu 
area di mana ACL web digunakan dan bukan di area lain.

• Setelah mengubah pengaturan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa 
tempat dan tindakan baru di tempat lain.

• Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru 
mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Mengelola perilaku grup aturan di ACL web
Bagian ini menjelaskan opsi Anda untuk memodifikasi cara Anda menggunakan grup aturan di ACL web 
Anda. Informasi ini berlaku untuk semua jenis grup aturan. Setelah menambahkan grup aturan ke ACL 
web, Anda dapat mengganti tindakan aturan individual dalam grup aturan keCount atau ke setelan tindakan 
aturan valid lainnya. Anda juga dapat mengganti tindakan yang dihasilkan grup aturanCount, yang tidak 
berpengaruh pada bagaimana aturan dievaluasi di dalam grup aturan.

Untuk informasi tentang opsi ini, lihat Aksi menimpa dalam kelompok aturan (p. 17).

Tindakan aturan utama di grup aturan

Untuk setiap grup aturan di ACL web, Anda dapat mengganti tindakan aturan yang terkandung untuk 
beberapa atau semua aturan.

Kasus penggunaan paling umum untuk ini adalah mengganti tindakan aturanCount untuk menguji aturan 
baru atau aturan yang diperbarui. Jika metrik diaktifkan, Anda akan menerima metrik hitungan untuk setiap 
aturan yang akan Anda ganti untuk dihitung. Untuk informasi selengkapnya tentang pengujian, lihatMenguji 
dan menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249).

Untuk menimpa tindakan aturan di grup aturan

Anda dapat membuat perubahan ini saat menambahkan grup aturan ke ACL web atau versi lebih baru. 
Instruksi ini adalah untuk kelompok aturan yang telah ditambahkan ke web ACL. Lihat informasi tambahan 
tentang opsi ini diAksi aturn mengesampingkan (p. 17).

1. Mengedit ACL web.
2. Di tab Aturan halaman ACL web, pilih grup aturan, lalu pilih Edit.
3. Di bagian Aturan untuk grup aturan, kelola pengaturan tindakan sesuai kebutuhan.

• Semua aturan - Untuk menetapkan tindakan penggantian untuk semua aturan dalam grup 
aturan, buka dropdown Ganti semua tindakan aturan, lalu pilih tindakan ganti. Untuk menghapus 
penggantian untuk semua aturan, pilih Hapus semua penggantian.

• Aturan tunggal - Untuk mengatur tindakan penggantian untuk satu aturan, buka dropdown aturan 
dan pilih tindakan penggantian. Untuk menghapus penggantian aturan, buka dropdown aturan, lalu 
pilih Hapus ganti.

4. Setelah Anda selesai membuat perubahan, pilih Simpan aturan. Pengaturan tindakan aturan dan 
penggantian dicantumkan di halaman grup aturan.

Contoh berikut daftar JSON menunjukkan deklarasi grup aturan di dalam ACL web yang menimpa tindakan 
aturanCount untuk aturanCategoryVerifiedSearchEngine danCategoryVerifiedSocialMedia. 
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Di JSON, Anda mengganti semua tindakan aturan dengan menyediakanRuleActionOverrides entri 
untuk setiap aturan individu.

{ 
    "Name": "AWS-AWSBotControl-Example", 
   "Priority": 5,  
   "Statement": { 
    "ManagedRuleGroupStatement": { 
        "VendorName": "AWS", 
        "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet", 
        "RuleActionOverrides": [ 
          { 
            "ActionToUse": { 
              "Count": {} 
            }, 
            "Name": "CategoryVerifiedSearchEngine" 
          }, 
          { 
            "ActionToUse": { 
              "Count": {} 
            }, 
            "Name": "CategoryVerifiedSocialMedia" 
          } 
        ], 
        "ExcludedRules": [] 
    }, 
   "VisibilityConfig": { 
       "SampledRequestsEnabled": true, 
       "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
       "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example" 
   }
}

Mengganti hasil evaluasi kelompok aturanCount

Anda dapat mengganti tindakan yang dihasilkan dari evaluasi grup aturan, tanpa mengubah cara aturan 
dalam grup aturan dikonfigurasi atau dievaluasi. Opsi ini tidak umum digunakan. Jika ada aturan dalam 
grup aturan yang menghasilkan kecocokan, penggantian ini akan menetapkan tindakan yang dihasilkan 
dari grup aturan keCount.

Anda dapat mengganti tindakan yang dihasilkan grup aturan di ACL web saat menambahkan atau 
mengedit grup aturan. Di konsol, buka tindakan grup aturan Override grup aturan - panel opsional dan 
aktifkan penggantian. Di JSON ditetapkanOverrideAction dalam pernyataan grup aturan, seperti yang 
ditunjukkan dalam contoh daftar berikut:

{ 
   "Name": "AWS-AWSBotControl-Example", 
   "Priority": 5,   
   "Statement": { 
    "ManagedRuleGroupStatement": { 
     "VendorName": "AWS", 
     "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet" 
     } 
   }, 
     "OverrideAction": { 
       "Count": {} 
    },
   "VisibilityConfig": { 
        "SampledRequestsEnabled": true, 
        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
        "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example" 
   }
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}

Mengaitkan atau melepaskan ACL web denganAWS sumber 
daya
Anda dapat menggunakanAWS WAF untuk membuat asosiasi berikut antara web ACLS dan sumber daya 
Anda:

• Kaitkan ACL web regional dengan salah satu sumber daya regional yang tercantum di bawah ini. Untuk 
opsi ini, ACL web harus berada di wilayah yang sama dengan sumber daya Anda.
• API REST Amazon API Gateway
• Application Load Balancer
• AWS AppSyncAPI GraphQL
• Kolam pengguna Amazon Cognito
• AWS App Runner layanan
• AWSInstans Akses Terverifikasi

• Kaitkan ACL web global dengan CloudFront distribusi Amazon. ACL web global akan memiliki Wilayah 
berkode keras Wilayah US East (N. Virginia).

Anda juga dapat mengaitkan ACL web dengan CloudFront distribusi saat membuat atau memperbarui 
distribusi itu sendiri. Untuk informasi, lihat MenggunakanAWS WAF untuk Mengontrol Akses ke Konten 
Anda di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Pembatasan pada beberapa asosiasi

Anda dapat mengaitkan web ACL tunggal dengan satu atau lebihAWS sumber daya, sesuai dengan 
batasan berikut:

• Anda dapat mengaitkan setiapAWS sumber daya dengan hanya satu web ACL. Hubungan antara web 
ACL danAWS sumber daya adalah one-to-many.

• Anda dapat mengaitkan web ACL dengan satu atau lebih CloudFront distribusi. Anda tidak dapat 
mengaitkan ACL web yang telah Anda kaitkan dengan CloudFront distribusi dengan jenisAWS sumber 
daya lainnya.

Pembatasan tambahan

Pembatasan tambahan berikut berlaku untuk asosiasi ACL web:

• Anda hanya dapat mengaitkan ACL web ke Application Load Balancer di dalamnyaWilayah AWS. 
Misalnya, Anda tidak dapat mengaitkan ACL web ke Application Load Balancer yang aktifAWS Outposts.

• Anda tidak dapat mengaitkan kumpulan pengguna Amazon Cognito dengan ACL web yang 
menggunakan grup aturan pengelolaan pencegahan pengambilalihan akun KontrolAWS WAF Penipuan 
(ATP)AWSManagedRulesATPRuleSet. Untuk informasi tentang pencegahan pengambilalihan akun, 
lihatAWS WAFPencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 188).

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan ACL web Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan setel di lingkungan 
pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak pada lalu 
lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda dalam mode hitungan dengan lalu lintas 
produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat Menguji dan menyetelAWS WAF 
perlindungan Anda (p. 249).
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Untuk mengaitkan ACL web denganAWS sumber daya

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Di panel navigasi, pilih ACL Web.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda kaitkan dengan sumber daya. Konsol membawa Anda ke 

deskripsi ACL web, tempat Anda dapat mengeditnya.
4. Pada tab AWSSumber daya terkait, pilih TambahkanAWS sumber daya.
5. Saat diminta, pilih jenis sumber daya, pilih tombol radio di samping sumber daya yang ingin Anda 

kaitkan, kemudian pilih Tambah.

Untuk memisahkan ACL web dariAWS sumber daya

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Di panel navigasi, pilih ACL Web.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda pisahkan dari sumber daya Anda. Konsol membawa Anda ke 

deskripsi ACL web, tempat Anda dapat mengeditnya.
4. Pada tab AWSSumber daya terkait, pilih sumber daya yang Anda inginkan untuk memisahkan ACL 

web ini dan kemudian pilih Disassociate. Konsol membuka dialog konfirmasi. Konfirmasikan pilihan 
Anda untuk memisahkan ACL web dariAWS sumber daya.

Menghapus ACL web
Untuk menghapus ACL web, pertama-tama Anda memisahkan semuaAWS sumber daya dari web ACL. 
Lakukan prosedur berikut.

Untuk menghapus ACL web

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Di panel navigasi, pilih ACL Web.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda hapus. Konsol membawa Anda ke deskripsi ACL web, tempat 

Anda dapat mengeditnya.
4. Pada tab AWSSumber daya terkait, untuk setiap sumber daya terkait, pilih tombol radio di sebelah 

nama sumber daya, lalu pilih Disassociate. Ini melepaskan ACL web dariAWS sumber daya Anda.
5. Di panel navigasi, pilih ACL Web.
6. Pilih tombol radio di samping web ACL yang Anda hapus, lalu pilih Hapus.

Kelompok aturan
Grup aturan adalah seperangkat aturan yang dapat digunakan kembali yang dapat Anda tambahkan 
ke ACL web. Untuk informasi selengkapnya tentang ACL web, lihatDaftar kontrol akses web (web 
ACL) (p. 14).

Kelompok aturan termasuk ke dalam kategori utama berikut:

• Grup aturan terkelola, yang dibuat danAWS dikelola oleh Aturan Terkelola danAWS Marketplace penjual 
untuk Anda.
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• Grup aturan Anda sendiri, yang Anda buat dan kelola.
• Kelompok aturan yang dimiliki dan dikelola oleh layanan lain sepertiAWS Firewall Manager dan Shield 

Advanced.

Perbedaan antara kelompok aturan dan web ACL

Kelompok aturan dan ACL web keduanya mengandung aturan, yang didefinisikan dengan cara yang sama 
di kedua tempat. Grup aturan berbeda dari ACL web dengan cara berikut:

• Grup aturan tidak dapat berisi pernyataan referensi kelompok aturan.
• Anda dapat menggunakan kembali grup aturan tunggal di beberapa ACL web dengan menambahkan 

pernyataan referensi grup aturan ke setiap ACL web. Anda tidak dapat menggunakan kembali ACL web.
• Grup aturan tidak memiliki tindakan default. Di ACL web, Anda menetapkan tindakan default untuk setiap 

aturan atau grup aturan yang Anda sertakan. Setiap aturan individu di dalam grup aturan atau web ACL 
memiliki tindakan yang ditentukan.

• Anda tidak langsung mengaitkan grup aturan denganAWS sumber daya. Untuk melindungi sumber daya 
menggunakan grup aturan, Anda menggunakan grup aturan di ACL web.

• Web ACL memiliki kapasitas maksimum yang ditentukan sistem 5.000 unit kapasitas ACL web (WCU). 
Setiap kelompok aturan memiliki pengaturan WCU yang harus ditetapkan pada penciptaan. Anda 
dapat menggunakan pengaturan ini untuk menghitung persyaratan kapasitas tambahan yang akan 
ditambahkan oleh grup aturan ke ACL web Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang WCU, lihatAWS 
WAFunit kapasitas ACL web (WCU) (p. 7).

Untuk informasi tentang aturan, lihat Aturan (p. 98).

Bagian ini memberikan panduan untuk membuat dan mengelola grup aturan Anda sendiri, menjelaskan 
grup aturan terkelola yang tersedia untuk Anda, dan memberikan panduan untuk menggunakan grup 
aturan terkelola.

Topik
• Grup aturan terkelola (p. 31)
• Mengelola grup aturan Anda sendiri (p. 95)
• Kelompok aturan yang disediakan oleh layanan lain (p. 98)

Grup aturan terkelola
Grup aturan terkelola adalah kumpulan ready-to-use aturan yang telah ditetapkan,AWS danAWS 
Marketplace penjual menulis dan memelihara untuk Anda. AWS WAFHarga dasar berlaku untuk 
penggunaan grup aturan terkelola oleh Anda. Untuk informasiAWS WAF harga, lihat AWS WAFHarga.

• Kelompok aturan AturanAWS Terkelola untuk PengendalianAWS WAF Bot dan Pencegahan 
Pengambilalihan Akun KontrolAWS WAF Penipuan (ATP) tersedia dengan biaya tambahan, di luarAWS 
WAF biaya dasar. Untuk rincian harga, lihat AWS WAFHarga.

• Semua grup aturan AturanAWS Terkelola lainnya tersedia untukAWS WAF pelanggan tanpa biaya 
tambahan.

• AWS Marketplacegrup aturan terkelola tersedia dengan berlangganan melaluiAWS Marketplace. Masing-
masing kelompok aturan ini dimiliki dan dikelola olehAWS Marketplace penjual. Untuk informasi harga 
untuk menggunakan grup aturanAWS Marketplace terkelola, hubungiAWS Marketplace penjual.

Beberapa grup aturan terkelola dirancang untuk membantu melindungi jenis aplikasi web tertentu 
sepertiWordPress, Joomla, atau PHP. Lainnya menawarkan perlindungan luas terhadap ancaman yang 
diketahui atau kerentanan aplikasi web umum, termasuk beberapa yang tercantum dalam OWASP Top 
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10. Jika Anda tunduk pada kepatuhan terhadap peraturan seperti PCI atau HIPAA, Anda mungkin dapat 
menggunakan grup aturan terkelola untuk memenuhi persyaratan firewall aplikasi web.

Pembaruan otomatis

Terus memantau kondisi terbaru terkait lanskap ancaman yang terus berubah dapat memakan waktu dan 
biaya yang besar. Grup aturan terkelola dapat menghemat waktu Anda saat Anda mengimplementasikan 
dan menggunakanAWS WAF. BanyakAWS danAWS Marketplace penjual secara otomatis memperbarui 
grup aturan terkelola dan menyediakan versi baru grup aturan saat kerentanan dan ancaman baru muncul.

Dalam beberapa kasus,AWS diberitahu tentang kerentanan baru sebelum pengungkapan publik, karena 
partisipasinya dalam sejumlah komunitas pengungkapan swasta. Dalam kasus tersebut,AWS dapat 
memperbarui grup aturan AturanAWS Terkelola dan menerapkannya untuk Anda bahkan sebelum 
ancaman baru diketahui secara luas.

Akses terbatas ke aturan dalam grup aturan terkelola

Setiap grup aturan terkelola memberikan deskripsi komprehensif tentang jenis serangan dan kerentanan 
yang dirancang untuk dilindunginya. Untuk melindungi kekayaan intelektual penyedia grup aturan, 
Anda tidak dapat melihat semua detail untuk aturan individual dalam grup aturan. Pembatasan ini juga 
membantu mencegah pengguna jahat merancang ancaman yang secara khusus menghindari aturan yang 
dipublikasikan.

Topik
• Manajemen versi dengan grup aturan terkelola (p. 32)
• Bekerja dengan grup aturan terkelola (p. 34)
• AWSAturan Terkelola untukAWS WAF (p. 40)
• AWS Marketplacegrup aturan terkelola (p. 94)

Manajemen versi dengan grup aturan terkelola
Banyak penyedia grup aturan terkelola memperbarui opsi dan kemampuan grup aturan dalam versi 
baru grup aturan. Biasanya, versi spesifik dari grup aturan terkelola bersifat statis. Terkadang, penyedia 
mungkin perlu memperbarui beberapa atau semua versi grup aturan terkelola yang ada, misalnya, untuk 
menanggapi ancaman keamanan yang muncul.

Bila Anda menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web, jika grup aturan mendukung pembuatan versi, 
Anda dapat memilih untuk mengizinkan penyedia mengelola versi yang Anda gunakan atau Anda dapat 
mengelola sendiri pengaturan versi.

Tidak dapat menemukan versi yang Anda inginkan?

Jika Anda tidak melihat versi dalam daftar versi grup aturan, versi tersebut mungkin dijadwalkan 
kedaluwarsa atau sudah kedaluwarsa. Setelah versi dijadwalkan kedaluwarsa,AWS WAF tidak lagi 
memungkinkan Anda untuk memilihnya untuk grup aturan.

Pemberitahuan versi dan SNS untuk grup aturan AturanAWS Terkelola

Grup aturan AturanAWS Terkelola semuanya menyediakan pemberitahuan pembaruan versi dan SNS 
kecuali untuk grup aturan untuk reputasi IP, Kontrol Bot, dan pencegahan pengambilalihan akun.

Grup aturan AturanAWS Terkelola yang menyediakan notifikasi semuanya menggunakan topik SNS 
Amazon Resource Name (ARN) yang sama.

Topik
• Siklus hidup versi untuk grup aturan terkelola (p. 33)
• Praktik terbaik untuk menangani versi grup aturan terkelola (p. 33)
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Siklus hidup versi untuk grup aturan terkelola

Penyedia menangani tahapan siklus hidup versi statis grup aturan terkelola berikut:

• Rilis dan pembaruan — Penyedia grup aturan terkelola mengumumkan versi statis terbaru dan baru dari 
grup aturan terkelola mereka melalui notifikasi ke topik Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS). Penyedia mungkin juga menggunakan topik untuk mengkomunikasikan informasi penting lainnya 
tentang kelompok aturan mereka, seperti pembaruan yang diperlukan mendesak.

Anda dapat berlangganan topik grup aturan dan mengonfigurasi cara menerima notifikasi. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan pemberitahuan tentang versi dan pembaruan baru (p. 37).

• Penjadwalan kedaluwarsa — Penyedia grup aturan terkelola menjadwalkan versi lama grup aturan untuk 
kedaluwarsa. Versi yang dijadwalkan kedaluwarsa tidak dapat ditambahkan ke aturan ACL web Anda. 
Setelah kedaluwarsa dijadwalkan untuk versi,AWS WAF melacak kedaluwarsa dengan metrik hitung 
mundur di Amazon CloudWatch.

Anda dapat mengatur alarm di metrik CloudWatch untuk melacak kedaluwarsa versi yang Anda gunakan. 
Ini memberi Anda waktu untuk menguji versi baru dan beralih dari versi yang kedaluwarsa sebelum 
hitungan mundur selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melacak kedaluwarsa versi (p. 39).

• Kedaluwarsa versi - Saat versi kedaluwarsa, penyedia grup aturan menentukan cara mengelola 
kedaluwarsa untuk ACL web yang masih menggunakan versi kedaluwarsa:
• Untuk grup aturan AturanAWS Terkelola,AWS WAF memindahkan ACL web apa pun yang 

menggunakan versi kedaluwarsa ke versi default grup aturan.
• Untuk grupAWS Marketplace aturan, penyedia menentukan cara menangani kedaluwarsa. Minta 

informasi kepada penyedia grup aturan terkelola Anda.

Praktik terbaik untuk menangani versi grup aturan terkelola

Ikuti panduan praktik terbaik versi ini saat Anda menggunakan grup aturan terkelola.

Bila Anda menggunakan grup aturan terkelola di ACL web, Anda dapat memilih untuk menggunakan versi 
statis tertentu dari grup aturan, atau Anda dapat memilih untuk menggunakan versi default:

• Versi default -AWS WAF selalu menetapkan versi default ke versi statis yang saat ini direkomendasikan 
oleh penyedia. Saat penyedia memperbarui versi statis yang disarankan,AWS WAF secara otomatis 
memperbarui setelan versi default untuk grup aturan di ACL web Anda.

Bila Anda menggunakan versi default grup aturan terkelola, lakukan hal berikut sebagai praktik terbaik:
• Berlangganan notifikasi - Berlangganan notifikasi untuk perubahan pada grup aturan dan awasi 

pemberitahuan tersebut. Sebagian besar penyedia mengirim pemberitahuan lanjutan dari versi 
statis baru dan perubahan versi default. Ini memungkinkan Anda memeriksa efek dari versi statis 
baru sebelumAWS beralih versi default untuk itu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan 
pemberitahuan tentang versi dan pembaruan baru (p. 37).

• Tinjau efek pengaturan versi statis dan lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan sebelum default 
Anda disetel ke sana - Sebelum default Anda disetel ke versi statis baru, tinjau efek versi statis pada 
pemantauan dan pengelolaan permintaan web Anda. Versi statis baru mungkin memiliki aturan baru 
untuk ditinjau. Cari positif palsu atau perilaku tak terduga lainnya, jika Anda perlu mengubah cara 
Anda menggunakan grup aturan. Anda dapat menetapkan aturan untuk menghitung, misalnya, untuk 
menghentikan mereka dari memblokir lalu lintas sementara Anda mengetahui bagaimana Anda ingin 
menangani perilaku baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menguji dan menyetelAWS WAF 
perlindungan Anda (p. 249).

• Versi statis - Jika Anda memilih untuk menggunakan versi statis, Anda harus memperbarui pengaturan 
versi secara manual saat Anda siap untuk mengadopsi versi baru grup aturan.

Bila Anda menggunakan versi statis grup aturan terkelola, lakukan hal berikut sebagai praktik terbaik:
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• Perbarui versi Anda — Jaga agar grup aturan terkelola Anda sedekat mungkin dengan versi terbaru. 
Saat versi baru dirilis, uji, sesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan, dan terapkan secara tepat waktu. 
Untuk informasi tentang pengujian, lihatMenguji dan menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249).

• Berlangganan notifikasi - Berlangganan notifikasi untuk perubahan pada grup aturan, sehingga 
Anda tahu kapan penyedia Anda merilis versi statis baru. Sebagian besar penyedia memberikan 
pemberitahuan lanjutan tentang perubahan versi. Selain itu, penyedia Anda mungkin perlu 
memperbarui versi statis yang Anda gunakan untuk menutup celah keamanan atau karena alasan 
mendesak lainnya. Anda akan tahu apa yang terjadi jika Anda berlangganan notifikasi penyedia. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Mendapatkan pemberitahuan tentang versi dan pembaruan 
baru (p. 37).

• Hindari kedaluwarsa versi - Jangan biarkan versi statis kedaluwarsa saat Anda menggunakannya. 
Penanganan penyedia versi kedaluwarsa dapat bervariasi dan mungkin termasuk memaksa 
peningkatan ke versi yang tersedia atau perubahan lain yang dapat menimbulkan konsekuensi yang 
tidak terduga. Lacak metrikAWS WAF kedaluwarsa dan atur alarm yang memberi Anda jumlah hari 
yang cukup untuk berhasil meningkatkan ke versi yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Melacak kedaluwarsa versi (p. 39).

Bekerja dengan grup aturan terkelola
Bagian ini menyediakan panduan untuk mengakses dan mengelola grup aturan terkelola Anda.

Saat menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web, Anda dapat memilih opsi konfigurasi yang sama 
seperti grup aturan Anda sendiri, ditambah pengaturan tambahan.

Melalui konsol, Anda mengakses informasi grup aturan terkelola selama proses menambahkan dan 
mengedit aturan di ACL web Anda. Melalui API dan antarmuka baris perintah (CLI), Anda dapat langsung 
meminta informasi grup aturan terkelola.

Bila Anda menggunakan grup aturan terkelola di ACL web, Anda dapat mengedit pengaturan berikut:

• Versi - Ini hanya tersedia jika grup aturan berversi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Manajemen versi 
dengan grup aturan terkelola (p. 32).

• Mengganti tindakan aturan — Anda dapat mengganti tindakan untuk aturan dalam grup aturan 
untuk tindakan apa pun. CountMengaturnya berguna untuk menguji grup aturan sebelum 
menggunakannya untuk mengelola permintaan web Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aksi 
aturn mengesampingkan (p. 17).

• Pernyataan cakupan turun - Anda dapat menambahkan pernyataan lingkup bawah, untuk menyaring 
permintaan web yang tidak ingin Anda evaluasi dengan grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Pernyataan lingkup-down (p. 134).

• Ganti tindakan grup aturan - Anda dapat mengganti tindakan yang dihasilkan dari evaluasi grup aturan, 
dan menyetelnya keCount hanya. Opsi ini tidak umum digunakan. Itu tidak mengubah caraAWS WAF 
mengevaluasi aturan dalam grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tindakan kelompok aturan 
menimpaCount (p. 19).

Untuk mengedit pengaturan grup aturan terkelola di ACL web Anda

• Konsol
• (Opsi) Saat menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web, Anda dapat memilih Edit untuk melihat 

dan mengedit pengaturan.
• (Opsi) Setelah Anda menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web Anda, dari halaman Web ACL, 

pilih ACL web yang baru saja Anda buat. Langkah ini akan membawa Anda ke halaman edit ACL web.
• Pilih Aturan.
• Pilih grup aturan, lalu pilih Edit untuk melihat dan mengedit pengaturan.
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• API dan CLI — Di luar konsol, Anda dapat mengelola pengaturan grup aturan terkelola saat membuat 
dan memperbarui ACL web.

Mengambil daftar grup aturan terkelola
Grup aturan terkelola yang tersedia untuk Anda gunakan di ACL web adalah sebagai berikut:

• Semua grup aturan AturanAWS Terkelola.
• GrupAWS Marketplace aturan yang telah Anda langgani.

Note

Untuk informasi tentang berlangganan grupAWS Marketplace aturan, lihatAWS 
Marketplacegrup aturan terkelola (p. 94).

Saat Anda mengambil daftar grup aturan terkelola, daftar yang Anda dapatkan kembali bergantung pada 
antarmuka yang Anda gunakan:

• Konsol — Melalui konsol, Anda dapat melihat semua grup aturan terkelola, termasuk grupAWS 
Marketplace aturan yang belum Anda langgani. Untuk yang belum Anda langgani, antarmuka 
menyediakan tautan yang dapat Anda ikuti untuk berlangganan.

• API dan CLI — Di luar konsol, permintaan Anda hanya menampilkan grup aturan yang tersedia untuk 
Anda gunakan.

Untuk mengambil daftar grup aturan terkelola

• Konsol - Selama proses pembuatan ACL web, di halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih
Tambahkan grup aturan terkelola. Di tingkat atas, nama penyedia terdaftar. Perluas setiap daftar 
penyedia untuk melihat daftar grup aturan terkelola. Untuk grup aturan berversi, informasi yang 
ditampilkan pada tingkat ini adalah untuk versi default. Ketika Anda menambahkan grup aturan terkelola 
ke ACL web Anda, konsol mencantumkannya berdasarkan skema penamaan<Vendor Name>-
<Managed Rule Group Name>.

• API —
• ListAvailableManagedRuleGroups

• CLI —
• aws wafv2 list-available-managed-rule-groups --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL>

Mengambil aturan dalam grup aturan terkelola
Anda dapat mengambil daftar aturan dalam grup aturan terkelola. Panggilan API dan CLI mengembalikan 
spesifikasi aturan yang dapat Anda referensi dalam model JSON atau melaluiAWS CloudFormation.

Untuk mengambil daftar aturan dalam grup aturan terkelola

• Konsol
• (Opsi) Saat menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web, Anda dapat memilih Edit untuk melihat 

aturan.
• (Opsi) Setelah Anda menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web Anda, dari halaman Web ACL, 

pilih ACL web yang baru saja Anda buat. Langkah ini akan membawa Anda ke halaman edit ACL web.
• Pilih Aturan.
• Pilih grup aturan yang ingin Anda lihat daftar aturan, lalu pilih Edit. AWS WAFmenampilkan daftar 

aturan dalam grup aturan.
• API —DescribeManagedRuleGroup
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• CLI —aws wafv2 describe-managed-rule-group --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL> --
vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>

Mengambil versi yang tersedia untuk grup aturan terkelola

Versi grup aturan terkelola yang tersedia adalah versi yang belum dijadwalkan kedaluwarsa. Daftar 
menunjukkan versi mana yang merupakan versi default saat ini untuk grup aturan.

Untuk mengambil daftar versi grup aturan terkelola yang tersedia

• Konsol
• (Opsi) Saat Anda menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web Anda, pilih Edit untuk melihat 

informasi grup aturan. Perluas dropdown Versi untuk melihat daftar versi yang tersedia.
• (Opsi) Setelah Anda menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web Anda, pilih Edit di ACL web, lalu 

pilih dan edit aturan grup aturan. Perluas dropdown Versi untuk melihat daftar versi yang tersedia.
• API —

• ListAvailableManagedRuleGroupVersions
• CLI —

• aws wafv2 list-available-managed-rule-group-versions --scope=<CLOUDFRONT|
REGIONAL> --vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>

Menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web melalui konsol

Panduan ini berlaku untuk semua grup aturan AturanAWS Terkelola dan grupAWS Marketplace aturan 
tempat Anda berlangganan.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan perubahan di ACL web Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan 
setel di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi 
dampak pada lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam 
mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat
Menguji dan menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249).

Note

Menggunakan lebih dari 1.500 WCU di ACL web menimbulkan biaya di luar harga ACL web dasar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFunit kapasitas ACL web (WCU) (p. 7) dan
Harga AWS WAF.

Untuk menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web melalui konsol

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Pilih ACLs Web di panel navigasi.
3. Di halaman Web ACL, dari daftar web ACL, pilih salah satu yang ingin Anda tambahkan grup aturan. 

Langkah ini akan membawa Anda ke halaman untuk ACL web tunggal.
4. Di halaman ACL web Anda, pilih tab Aturan.
5. Di panel Aturan, pilih Tambahkan aturan, lalu pilih Tambahkan grup aturan terkelola.
6. Di halaman Tambahkan grup aturan terkelola, perluas pilihan untuk vendor grup aturan Anda, untuk 

melihat daftar grup aturan yang tersedia.
7. Untuk setiap grup aturan yang ingin Anda tambahkan, pilih Tambahkan ke ACL web. Jika Anda 

ingin mengubah konfigurasi ACL web untuk grup aturan, pilih Edit, buat perubahan, lalu pilih Simpan 
aturan. Untuk informasi tentang opsi, lihat panduan versi diManajemen versi dengan grup aturan 
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terkelola (p. 32) dan panduan untuk menggunakan grup aturan terkelola di ACL web diPernyataan 
grup aturan terkelola (p. 113).

8. Di bagian bawah halaman Tambahkan grup aturan terkelola, pilih Tambahkan aturan.
9. Di halaman Tetapkan prioritas aturan, sesuaikan urutan aturan yang dijalankan sesuai kebutuhan, 

lalu pilih Simpan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memproses urutan aturan dan kelompok aturan 
dalam ACL web (p. 15).

Di halaman ACL web Anda, grup aturan terkelola yang telah Anda tambahkan dicantumkan di bawah tab
Aturan.

Uji dan sesuaikan perubahan apa pun padaAWS WAF perlindungan Anda sebelum menggunakannya 
untuk lalu lintas produksi. Untuk informasi, lihat Menguji dan menyetelAWS WAF perlindungan 
Anda (p. 249).

Inkonsistensi sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah ACL web atauAWS WAF sumber daya lainnya, perubahan 
membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu 
propagasi dapat dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi 
perubahan:

• Setelah Anda membuat ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda 
mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa ACL web tidak tersedia.

• Setelah Anda menambahkan grup aturan ke ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu 
area di mana ACL web digunakan dan bukan di area lain.

• Setelah mengubah pengaturan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa 
tempat dan tindakan baru di tempat lain.

• Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru 
mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Mendapatkan pemberitahuan tentang versi baru dan pembaruan ke grup aturan 
terkelola
Penyedia grup aturan terkelola menggunakan notifikasi SNS untuk mengumumkan perubahan grup aturan, 
seperti versi baru yang akan datang dan pembaruan keamanan mendesak.

Cara berlangganan notifikasi SNS

Untuk berlangganan notifikasi untuk grup aturan, Anda membuat langganan Amazon SNS untuk topik 
Amazon SNS grup aturan ARN di US East (N. Virginia) us-east-1.

Untuk informasi tentang cara berlangganan, lihat Panduan Developer Amazon Simple Notification Service.
Note

Buat langganan Anda untuk topik SNS hanya di Wilayah us-east-1.

Di mana menemukan ARN topik Amazon SNS untuk grup aturan terkelola

AWSGrup aturan Aturan Terkelola menggunakan satu topik SNS ARN, sehingga Anda dapat mengambil 
topik ARN dari salah satu grup aturan dan berlangganan untuk mendapatkan notifikasi untuk semua grup 
aturan AturanAWS Terkelola yang menyediakan notifikasi SNS.

• Konsol
• (Opsi) Saat Anda menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web Anda, pilih Edit untuk melihat 

informasi grup aturan, yang mencakup topik Amazon SNS grup aturan ARN.
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• (Opsi) Setelah Anda menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web Anda, pilih Edit di web ACL, lalu 
pilih dan edit aturan grup aturan untuk melihat topik Amazon SNS ARN grup aturan.

• API —DescribeManagedRuleGroup
• CLI —aws wafv2 describe-managed-rule-group --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL> --
vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>

Pemberitahuan versi dan SNS untuk grup aturan AturanAWS Terkelola

Grup aturan AturanAWS Terkelola semuanya menyediakan pemberitahuan pembaruan versi dan SNS 
kecuali untuk grup aturan untuk reputasi IP, Kontrol Bot, dan pencegahan pengambilalihan akun.

Grup aturan AturanAWS Terkelola yang menyediakan notifikasi semuanya menggunakan topik SNS 
Amazon Resource Name (ARN) yang sama.

Untuk penerapan yang memengaruhi perlindungan Anda, seperti perubahan pada versi default,AWS 
berikan notifikasi SNS untuk memberi tahu Anda tentang penerapan yang direncanakan dan memberi tahu 
Anda kapan penerapan dimulai. Untuk penerapan yang tidak memengaruhi perlindungan Anda, seperti 
kandidat rilis dan penerapan versi statis,AWS mungkin memberi tahu Anda setelah penerapan dimulai 
atau bahkan setelah selesai. Pada penyelesaian penyebaran versi statis baru,AWS perbarui panduan ini, 
di changelog diAWSAturan Terkelola changelog (p. 83) dan di halaman riwayat dokumen diRiwayat 
dokumen (p. 642). Untuk informasi lebih lanjut tentang notifikasi yang disediakan untuk setiap jenis 
penerapan, lihatPenerapan untuk grup aturan AturanAWS Terkelola berversi  (p. 76).

Untuk menerima semua pembaruan yangAWS menyediakan grup aturan AturanAWS Terkelola, 
berlangganan umpan RSS dari halaman HTML mana pun di panduan ini, dan berlangganan topik SNS 
untuk grup aturan AturanAWS Terkelola.

Bidang dalam pemberitahuan Amazon SNS selalu menyertakan Subjek, Pesan, dan MessageAttributes. 
Bidang tambahan bergantung pada jenis pesan dan grup aturan terkelola untuk notifikasi. Berikut ini 
menunjukkan contoh daftar notifikasi untukAWSManagedRulesCommonRuleSet.

{ 
    "Type": "Notification", 
    "MessageId": "4286b830-a463-5e61-bd15-e1ae72303868", 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic", 
    "Subject": "New version available for rule group AWSManagedRulesCommonRuleSet", 
    "Message": "Welcome to AWSManagedRulesCommonRuleSet version 1.5! We've updated 
 the regex specification in this version to improve protection coverage, adding 
 protections against insecure deserialization. For details about this change, see http://
updatedPublicDocs.html. Look for more exciting updates in the future! ", 
    "Timestamp": "2021-08-24T11:12:19.810Z", 
    "SignatureVersion": "1", 
    "Signature": "EXAMPLEHXgJm...", 
    "SigningCertURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
f3ecfb7224c7233fe7bb5f59f96de52f.pem", 
    "SubscribeURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=ConfirmSubscription&TopicArn=arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:MyTopic&Token=2336412f37...", 
    "MessageAttributes": { 
        "major_version": { 
            "Type": "String", 
            "Value": "v1" 
        }, 
        "managed_rule_group": { 
            "Type": "String", 
            "Value": "AWSManagedRulesCommonRuleSet" 
        } 
    }
}
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Untuk informasi umum tentang format notifikasi Amazon SNS dan cara memfilter notifikasi yang Anda 
terima, lihat Mengurai format pesan dan kebijakan filter langganan Amazon SNS di Panduan Pengembang 
Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon.

Melacak kedaluwarsa versi grup aturan
Jika Anda menggunakan versi tertentu dari grup aturan, pastikan bahwa Anda tidak terus menggunakan 
versi melewati tanggal kedaluwarsa.

Tip

Jika Anda melacak perubahan mendatang untuk grup aturan terkelola melalui Amazon SNS, Anda 
akan menerima pemberitahuan tentang versi baru dan yang direkomendasikan. Jika Anda secara 
teratur menguji dan pindah ke versi yang lebih baru, Anda akan tetap terdepan dari aktivitas 
kedaluwarsa pada versi yang lebih lama. Anda juga akan mendapat manfaat dari perlindungan 
terbaru dari grup aturan. Untuk informasi tentang notifikasi, lihatMendapatkan pemberitahuan 
tentang versi dan pembaruan baru (p. 37).

Jika versi yang Anda gunakan kedaluwarsa,AWS WAF blok modifikasi ke ACL web tempat Anda 
menggunakan grup aturan. Blok tetap sampai Anda memperbarui grup aturan ke versi yang tersedia atau 
menghapusnya dari ACL web Anda.

Penanganan kedaluwarsa untuk grup aturan terkelola bergantung pada penyedia grup aturan. Untuk grup 
aturan AturanAWS Terkelola, versi secara otomatis diubah ke versi default grup aturan. Untuk grupAWS 
Marketplace aturan, tanyakan kepada penyedia cara menangani kedaluwarsa.

Untuk memantau penjadwalan kedaluwarsa untuk grup aturan terkelola, lacak metrik CloudWatch 
kedaluwarsa Amazon dariAWS WAF:

• Nama metrik: DaysToExpiry
• Dimensi metrik:Region,ManagedRuleGroup,Vendor, danVersion

Temukan metrik untuk grup aturan terkelola Anda di Amazon CloudWatch dan setel alarm di dalamnya 
sehingga Anda diberi tahu tepat waktu untuk beralih ke versi grup aturan yang lebih baru. Untuk informasi 
tentang penggunaan CloudWatch metrik Amazon dan mengonfigurasi alarm, lihat Panduan CloudWatch 
Pengguna Amazon.

Saat penyedia membuat versi baru grup aturan, penyedia akan menetapkan masa pakai versi yang 
diperkirakan. Meskipun versi tidak dijadwalkan kedaluwarsa, nilai metrik diatur ke setelan masa pakai yang 
diperkirakan, dan di dalamnya CloudWatch, Anda akan melihat nilai datar untuk metrik. Setelah penyedia 
menjadwalkan metrik untuk kedaluwarsa, nilai metrik berkurang setiap hari hingga mencapai nol pada hari 
kedaluwarsa.

Jika Anda memiliki grup aturan terkelola di ACL web yang mengevaluasi lalu lintas, Anda akan 
mendapatkan metrik untuk itu. Metrik tidak tersedia untuk grup aturan yang tidak digunakan.

Contoh konfigurasi grup aturan terkelola di JSON dan YAKL
Panggilan API dan CLI menampilkan daftar semua aturan dalam grup aturan terkelola yang dapat Anda 
referensikan dalam model JSON atau melaluiAWS CloudFormation.

JSON

Anda dapat mereferensikan dan memodifikasi grup aturan terkelola dalam pernyataan 
aturan menggunakan JSON. Daftar berikut menunjukkan grup aturan AturanAWS 
TerkelolaAWSManagedRulesCommonRuleSet, dalam format JSON. RuleActionOverridesSpesifikasi 
mencantumkan aturan yang tindakannya telah digantiCount.

{ 
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    "Name": "AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet", 
    "Priority": 0, 
    "Statement": { 
      "ManagedRuleGroupStatement": { 
        "VendorName": "AWS", 
        "Name": "AWSManagedRulesCommonRuleSet", 
        "RuleActionOverrides": [                                                            
                                                                                  
          {                                                                                 
                                                                                 
            "ActionToUse": {                                                                
                                                                                
              "Count": {}                                                                   
                                                                               
            },                                                                              
                                                                                
            "Name": "NoUserAgent_HEADER"                                                    
                                                                               
          }                                                                                 
                                                                                 
        ], 
        "ExcludedRules": [] 
      } 
    }, 
    "OverrideAction": { 
      "None": {} 
    }, 
    "VisibilityConfig": { 
      "SampledRequestsEnabled": true, 
      "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
      "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet" 
    }
}

YAML

Anda dapat mereferensikan dan memodifikasi grup aturan terkelola dalam pernyataan aturan 
menggunakan templateAWS CloudFormation YAKL. Daftar berikut menunjukkan grup aturan 
AturanAWS TerkelolaAWSManagedRulesCommonRuleSet, diAWS CloudFormation template. 
RuleActionOverridesSpesifikasi mencantumkan aturan yang tindakannya telah digantiCount.

Name: AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet
Priority: 0
Statement: 
  ManagedRuleGroupStatement: 
    VendorName: AWS 
    Name: AWSManagedRulesCommonRuleSet 
    RuleActionOverrides: 
    - ActionToUse: 
        Count: {} 
      Name: NoUserAgent_HEADER 
    ExcludedRules: []
OverrideAction: 
  None: {}
VisibilityConfig: 
  SampledRequestsEnabled: true 
  CloudWatchMetricsEnabled: true 
  MetricName: AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet

AWSAturan Terkelola untukAWS WAF
AWSAturan Terkelola untukAWS WAF adalah layanan terkelola yang memberikan perlindungan terhadap 
kerentanan aplikasi umum atau lalu lintas yang tidak diinginkan lainnya. Anda memiliki opsi untuk memilih 
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satu atau beberapa grup aturan dari AturanAWS Terkelola untuk setiap ACL web, hingga batas unit 
kapasitas ACL (WCU) web maksimum.

Mengurangi positif palsu dan menguji perubahan kelompok aturan

Sebelum menggunakan grup aturan terkelola dalam produksi, uji di lingkungan nonproduksi sesuai dengan 
panduan diMenguji dan menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249). Ikuti panduan pengujian dan 
penyetelan saat Anda menambahkan grup aturan ke ACL web Anda, untuk menguji versi baru grup aturan, 
dan kapan pun grup aturan tidak menangani lalu lintas web sesuai kebutuhan Anda.

Tanggung jawab keamanan bersama

AWSAturan Terkelola dirancang untuk melindungi Anda dari ancaman web umum. Bila digunakan sesuai 
dengan dokumentasi, grup aturan AturanAWS Terkelola menambahkan lapisan keamanan lain untuk 
aplikasi Anda. Namun, grup aturan AturanAWS Terkelola tidak dimaksudkan sebagai pengganti tanggung 
jawab keamanan Anda, yang ditentukan olehAWS sumber daya yang Anda pilih. Lihat Model Tanggung 
Jawab Bersama untuk memastikan bahwa sumber daya AndaAWS dilindungi dengan benar.

AWSDaftar grup aturan Aturan Terkelola
Informasi yang kami publikasikan untuk aturan grup aturan AturanAWS Terkelola dimaksudkan untuk 
memberi Anda informasi yang cukup untuk menggunakan aturan sambil tidak memberikan informasi yang 
dapat digunakan pelaku jahat untuk menghindari aturan. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut 
daripada yang Anda temukan dalam dokumentasi ini, hubungi AWS SupportPusat.

Bagian ini menjelaskan versi terbaru dari grup aturan AturanAWS Terkelola. Anda melihat ini di konsol 
saat menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web Anda. Melalui API, Anda dapat mengambil 
daftar ini bersama dengan grup aturanAWS Marketplace terkelola yang Anda langgani dengan 
meneleponListAvailableManagedRuleGroups.

Note

Untuk informasi tentang mengambil versi grup aturan AturanAWS Terkelola, lihatMengambil versi 
yang tersedia untuk grup aturan terkelola (p. 36).

Semua grup aturan AturanAWS Terkelola mendukung pelabelan, dan daftar aturan di bagian ini 
menyertakan spesifikasi label. Anda dapat mengambil label untuk grup aturan terkelola melalui API dengan 
memanggilDescribeManagedRuleGroup. Label tercantum dalamAvailableLabels properti dalam respon. 
Untuk informasi tentang pelabelan, lihatLabel pada permintaan web (p. 150).

Uji dan sesuaikan perubahan apa pun padaAWS WAF perlindungan Anda sebelum menggunakannya 
untuk lalu lintas produksi. Untuk informasi, lihat Menguji dan menyetelAWS WAF perlindungan 
Anda (p. 249).

AWSGrup aturan Aturan Terkelola
• Kelompok aturan dasar (p. 42)

• Kelompok aturan terkelola set inti (CRS) (p. 42)
• Grup aturan terkelola perlindungan admin (p. 48)
• Dikenal masukan buruk dikelola kelompok aturan (p. 49)

• Gunakan kelompok aturan khusus kasus (p. 52)
• Grup aturan terkelola database SQL (p. 53)
• Grup aturan terkelola sistem operasi Linux (p. 54)
• Grup aturan terkelola sistem operasi POSIX (p. 56)
• Grup aturan terkelola sistem operasi Windows (p. 57)
• Grup aturan yang dikelola aplikasi PHP (p. 59)
• WordPress grup aturan terkelola aplikasi (p. 60)

• Grup aturan reputasi IP (p. 61)
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• Grup aturan terkelola daftar reputasi IP Amazon (p. 61)
• Grup aturan terkelola daftar IP anonim (p. 62)

• AWS WAFGrup aturan Kontrol Bot (p. 62)
• Daftar aturan Kontrol Bot (p. 64)

• AWS WAFKelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 71)
• Daftar aturan pencegahan pengambilalihan akun (p. 72)

Kelompok aturan dasar

Kelompok aturan terkelola dasar memberikan perlindungan umum terhadap berbagai ancaman umum. Pilih 
satu atau beberapa grup aturan ini untuk menetapkan perlindungan dasar untuk sumber daya Anda.

Kelompok aturan terkelola set inti (CRS)

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesCommonRuleSet, WCU: 700

Kelompok aturan Core rule set (CRS) berisi aturan yang umumnya berlaku untuk aplikasi web. Ini 
memberikan perlindungan terhadap eksploitasi berbagai kerentanan, termasuk beberapa risiko tinggi dan 
kerentanan yang sering terjadi dijelaskan dalam publikasi OWASP seperti OWASP Top 10. Pertimbangkan 
untuk menggunakan grup aturan ini untuk kasusAWS WAF penggunaan apa pun.

Note

Tabel ini menjelaskan versi statis terbaru dari grup aturan ini. Untuk versi lain, gunakan perintah 
API DescribeManagedRuleGroup.

Nama aturan Deskripsi dan Label

NoUserAgent_HEADER Memeriksa permintaan yang hilangUser-Agent
header HTTP.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:NoUserAgent_Header

UserAgent_BadBots_HEADER Memeriksa nilaiUser-Agent header umum yang 
menunjukkan bahwa permintaan adalah bot yang 
buruk. Contoh pola meliputinessus, dannmap. 
Untuk pengelolaan bot, lihat jugaAWS WAFGrup 
aturan Kontrol Bot (p. 62).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:BadBots_Header

SizeRestrictions_QUERYSTRING Memeriksa string kueri URI yang lebih dari 2.048 
byte.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:SizeRestrictions_QueryString

SizeRestrictions_Cookie_HEADER Memeriksa header cookie yang lebih dari 10.240 
byte.

42

https://owasp.org/www-project-top-ten/
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/APIReference/API_DescribeManagedRuleGroup.html


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Grup aturan terkelola

Nama aturan Deskripsi dan Label

Warning

Aturan ini hanya memeriksa 8 KB 
pertama dari cookie permintaan atau 
200 cookie pertama, batas mana pun 
yang tercapai terlebih dahulu, dan 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:SizeRestrictions_Cookie_Header

SizeRestrictions_BODY Memeriksa badan permintaan yang lebih dari 8 KB 
(8.192 byte).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:SizeRestrictions_Body

SizeRestrictions_URIPATH Memeriksa jalur URI yang lebih dari 1.024 byte.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:SizeRestrictions_URIPath

EC2MetaDataSSRF_BODY Memeriksa upaya untuk mengeksfiltrasi metadata 
Amazon EC2 dari badan permintaan.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa badan 
permintaan sampai batas ukuran tubuh 
untuk web ACL. Batasnya adalah 8 
KB untuk ACL web regional dan 16 
KB untuk ACL CloudFront web. Hanya 
untuk CloudFront web ACL, Anda dapat 
meningkatkannya hingga 64 KB di 
konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:EC2MetaDataSSRF_Body
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Nama aturan Deskripsi dan Label

EC2MetaDataSSRF_COOKIE Memeriksa upaya untuk mengeksfiltrasi metadata 
Amazon EC2 dari cookie permintaan.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa 8 KB 
pertama dari cookie permintaan atau 
200 cookie pertama, batas mana pun 
yang tercapai terlebih dahulu, dan 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:EC2MetaDataSSRF_Cookie

EC2MetaDataSSRF_URIPATH Memeriksa upaya untuk mengeksfiltrasi metadata 
Amazon EC2 dari jalur URI permintaan.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:EC2MetaDataSSRF_URIPath

EC2MetaDataSSRF_QUERYARGUMENTS Memeriksa upaya untuk mengeksfiltrasi 
metadata Amazon EC2 dari argumen permintaan 
permintaan.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:EC2MetaDataSSRF_QueryArguments

GenericLFI_QUERYARGUMENTS Memeriksa keberadaan eksploitasi Local File 
Inclusion (LFI) dalam argumen query. Contohnya 
termasuk upaya jalur traversal menggunakan 
teknik seperti../../.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:GenericLFI_QueryArguments

GenericLFI_URIPATH Memeriksa keberadaan eksploitasi Local File 
Inclusion (LFI) di jalur URI. Contohnya termasuk 
upaya jalur traversal menggunakan teknik 
seperti../../.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:GenericLFI_URIPath
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Nama aturan Deskripsi dan Label

GenericLFI_BODY Memeriksa keberadaan eksploitasi Local File 
Inclusion (LFI) di badan permintaan. Contohnya 
termasuk upaya jalur traversal menggunakan 
teknik seperti../../.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa badan 
permintaan sampai batas ukuran tubuh 
untuk web ACL. Batasnya adalah 8 
KB untuk ACL web regional dan 16 
KB untuk ACL CloudFront web. Hanya 
untuk CloudFront web ACL, Anda dapat 
meningkatkannya hingga 64 KB di 
konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:GenericLFI_Body

RestrictedExtensions_URIPATH Memeriksa permintaan yang jalur URI berisi 
ekstensi file sistem yang tidak aman untuk dibaca 
atau dijalankan. Contoh pola termasuk ekstensi 
seperti.log dan.ini.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:RestrictedExtensions_URIPath

RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS Memeriksa permintaan yang argumen kueri berisi 
ekstensi file sistem yang tidak aman untuk dibaca 
atau dijalankan. Contoh pola termasuk ekstensi 
seperti.log dan.ini.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:RestrictedExtensions_QueryArguments
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Nama aturan Deskripsi dan Label

GenericRFI_QUERYARGUMENTS Memeriksa nilai semua parameter kueri untuk 
upaya mengeksploitasi RFI (Remote File Inclusion) 
dalam aplikasi web dengan menyematkan URL 
yang berisi alamat IPv4. Contohnya termasuk pola 
sepertihttp://https://,ftp://,ftps://,, 
danfile://, dengan header host IPv4 dalam 
upaya exploit.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:GenericRFI_QueryArguments

GenericRFI_BODY Memeriksa badan permintaan untuk mencoba 
mengeksploitasi RFI (Remote File Inclusion) dalam 
aplikasi web dengan menyematkan URL yang 
berisi alamat IPv4. Contohnya termasuk pola 
sepertihttp://https://,ftp://,ftps://,, 
danfile://, dengan header host IPv4 dalam 
upaya exploit.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa badan 
permintaan sampai batas ukuran tubuh 
untuk web ACL. Batasnya adalah 8 
KB untuk ACL web regional dan 16 
KB untuk ACL CloudFront web. Hanya 
untuk CloudFront web ACL, Anda dapat 
meningkatkannya hingga 64 KB di 
konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:GenericRFI_Body

GenericRFI_URIPATH Memeriksa jalur URI untuk mencoba 
mengeksploitasi RFI (Remote File Inclusion) dalam 
aplikasi web dengan menyematkan URL yang 
berisi alamat IPv4. Contohnya termasuk pola 
sepertihttp://https://,ftp://,ftps://,, 
danfile://, dengan header host IPv4 dalam 
upaya exploit.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:GenericRFI_URIPath
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Nama aturan Deskripsi dan Label

CrossSiteScripting_COOKIE Memeriksa nilai-nilai header cookie untuk pola 
cross-site scripting (XSS) umum menggunakan 
built-inAWS WAFPernyataan aturan serangan skrip 
lintas situs (p. 124). Contoh pola termasuk script 
seperti<script>alert("hello")</script>.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa 8 KB 
pertama dari cookie permintaan atau 
200 cookie pertama, batas mana pun 
yang tercapai terlebih dahulu, dan 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Note

Rincian kecocokan aturan dalamAWS 
WAF log tidak diisi untuk versi 2.0 dari 
grup aturan ini.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:CrossSiteScripting_Cookie

CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS Memeriksa nilai-nilai argumen kueri untuk pola 
cross-site scripting (XSS) umum menggunakan 
built-inAWS WAFPernyataan aturan serangan skrip 
lintas situs (p. 124). Contoh pola termasuk script 
seperti<script>alert("hello")</script>.

Note

Rincian kecocokan aturan dalamAWS 
WAF log tidak diisi untuk versi 2.0 dari 
grup aturan ini.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:CrossSiteScripting_QueryArguments
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Nama aturan Deskripsi dan Label

CrossSiteScripting_BODY Memeriksa badan permintaan untuk pola cross-
site scripting (XSS) umum menggunakan built-
inAWS WAFPernyataan aturan serangan skrip 
lintas situs (p. 124). Contoh pola termasuk script 
seperti<script>alert("hello")</script>.

Note

Rincian kecocokan aturan dalamAWS 
WAF log tidak diisi untuk versi 2.0 dari 
grup aturan ini.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa badan 
permintaan sampai batas ukuran tubuh 
untuk web ACL. Batasnya adalah 8 
KB untuk ACL web regional dan 16 
KB untuk ACL CloudFront web. Hanya 
untuk CloudFront web ACL, Anda dapat 
meningkatkannya hingga 64 KB di 
konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:CrossSiteScripting_Body

CrossSiteScripting_URIPATH Memeriksa nilai jalur URI untuk pola cross-site 
scripting (XSS) umum menggunakan built-inAWS 
WAFPernyataan aturan serangan skrip lintas 
situs (p. 124). Contoh pola termasuk script 
seperti<script>alert("hello")</script>.

Note

Rincian kecocokan aturan dalamAWS 
WAF log tidak diisi untuk versi 2.0 dari 
grup aturan ini.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:core-rule-
set:CrossSiteScripting_URIPath

Grup aturan terkelola perlindungan admin

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet, WCU: 100

Grup aturan perlindungan admin berisi aturan yang memungkinkan Anda memblokir akses eksternal ke 
halaman administratif yang terbuka. Ini mungkin berguna jika Anda menjalankan perangkat lunak pihak 
ketiga atau ingin mengurangi risiko aktor jahat mendapatkan akses administratif ke aplikasi Anda.
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Note

Tabel ini menjelaskan versi statis terbaru dari grup aturan ini. Untuk versi lain, gunakan perintah 
API DescribeManagedRuleGroup.

Nama aturan Deskripsi dan Label

AdminProtection_URIPATH Memeriksa jalur URI yang umumnya dicadangkan 
untuk administrasi server web atau aplikasi. Contoh 
pola termasuksqlmanager.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:admin-
protection:AdminProtection_URIPath

Dikenal masukan buruk dikelola kelompok aturan

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesKnownBadInputsRuleSet, WCU: 200

Kelompok aturan input buruk yang diketahui berisi aturan untuk memblokir pola permintaan yang diketahui 
tidak valid dan terkait dengan eksploitasi atau penemuan kerentanan. Ini dapat membantu mengurangi 
risiko aktor jahat menemukan aplikasi yang rentan.

Note

Tabel ini menjelaskan versi statis terbaru dari grup aturan ini. Untuk versi lain, gunakan perintah 
API DescribeManagedRuleGroup.

Nama aturan Deskripsi dan Label

JavaDeserializationRCE_HEADER Memeriksa kunci dan nilai header permintaan 
HTTP untuk pola yang menunjukkan upaya 
Java deserialization Remote Command 
Execution (RCE), seperti kerentanan 
Spring Core dan Cloud Function RCE 
(CVE-2022-22963, CVE-2022-22965). Contoh pola 
termasuk(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami").

Warning

Aturan ini hanya memeriksa 8 KB 
pertama header permintaan atau 200 
header pertama, batas mana pun 
yang tercapai terlebih dahulu, dan 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:known-bad-
inputs:JavaDeserializationRCE_Header

JavaDeserializationRCE_BODY Memeriksa badan permintaan untuk pola 
yang menunjukkan upaya Java deserialization 
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Nama aturan Deskripsi dan Label
Remote Command Execution (RCE), seperti 
kerentanan Spring Core dan Cloud Function RCE 
(CVE-2022-22963, CVE-2022-22965). Contoh pola 
termasuk(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami").

Warning

Aturan ini hanya memeriksa badan 
permintaan sampai batas ukuran tubuh 
untuk web ACL. Batasnya adalah 8 
KB untuk ACL web regional dan 16 
KB untuk ACL CloudFront web. Hanya 
untuk CloudFront web ACL, Anda dapat 
meningkatkannya hingga 64 KB di 
konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:known-bad-
inputs:JavaDeserializationRCE_Body

JavaDeserializationRCE_URIPATH Memeriksa URI permintaan untuk pola yang 
menunjukkan upaya Java deserialization 
Remote Command Execution (RCE), seperti 
kerentanan Spring Core dan Cloud Function RCE 
(CVE-2022-22963, CVE-2022-22965). Contoh pola 
termasuk(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami").

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:known-bad-
inputs:JavaDeserializationRCE_URIPath

JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING Memeriksa string kueri permintaan untuk pola 
yang menunjukkan upaya Java deserialization 
Remote Command Execution (RCE), seperti 
kerentanan Spring Core dan Cloud Function RCE 
(CVE-2022-22963, CVE-2022-22965). Contoh pola 
termasuk(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami").

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:known-bad-
inputs:JavaDeserializationRCE_QueryString
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Nama aturan Deskripsi dan Label

Host_localhost_HEADER Memeriksa header host dalam permintaan untuk 
pola yang menunjukkan localhost. Contoh pola 
termasuklocalhost.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:known-bad-
inputs:Host_Localhost_Header

PROPFIND_METHOD Memeriksa metode HTTP dalam permintaan 
untukPROPFIND, yang merupakan metode yang 
mirip denganHEAD, tetapi dengan niat ekstra untuk 
mengeksfiltrasi objek XML-nya.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:known-bad-
inputs:Propfind_Method

ExploitablePaths_URIPATH Memeriksa jalur URI untuk mencoba mengakses 
jalur aplikasi web yang dapat dieksploitasi. Contoh 
pola termasuk jalur sepertiweb-inf.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:known-bad-
inputs:ExploitablePaths_URIPath

Log4JRCE_HEADER Memeriksa kunci dan nilai header permintaan 
untuk keberadaan kerentanan Log4j 
(CVE-2021-44228, CVE-2021-45046,
CVE-2021-45105) dan melindungi dari upaya 
Remote Code Execution (RCE). Contoh pola 
termasuk${jndi:ldap://example.com/}.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa 8 KB 
pertama header permintaan atau 200 
header pertama, batas mana pun 
yang tercapai terlebih dahulu, dan 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:known-bad-
inputs:Log4JRCE_Header
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Nama aturan Deskripsi dan Label

Log4JRCE_QUERYSTRING Memeriksa string kueri untuk mengetahui 
adanya kerentanan Log4j (CVE-2021-44228,
CVE-2021-45046, CVE-2021-45105) dan 
melindungi dari upaya Remote Code Execution 
(RCE). Contoh pola termasuk${jndi:ldap://
example.com/}.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:known-bad-
inputs:Log4JRCE_QueryString

Log4JRCE_BODY Memeriksa tubuh untuk mengetahui adanya 
kerentanan Log4j (CVE-2021-44228,
CVE-2021-45046, CVE-2021-45105) dan 
melindungi dari upaya Remote Code Execution 
(RCE). Contoh pola termasuk${jndi:ldap://
example.com/}.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa badan 
permintaan sampai batas ukuran tubuh 
untuk web ACL. Batasnya adalah 8 
KB untuk ACL web regional dan 16 
KB untuk ACL CloudFront web. Hanya 
untuk CloudFront web ACL, Anda dapat 
meningkatkannya hingga 64 KB di 
konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:known-bad-
inputs:Log4JRCE_Body

Log4JRCE_URIPATH Memeriksa jalur URI untuk mengetahui 
keberadaan kerentanan Log4j (CVE-2021-44228,
CVE-2021-45046, CVE-2021-45105) dan 
melindungi dari upaya Eksekusi Kode Jarak Jauh 
(RCE). Contoh pola termasuk${jndi:ldap://
example.com/}.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:known-bad-
inputs:Log4JRCE_URIPath

Gunakan kelompok aturan khusus kasus

Kelompok aturan khusus kasus penggunaan memberikan perlindungan tambahan untuk banyak 
kasusAWS WAF penggunaan yang beragam. Pilih grup aturan yang berlaku untuk aplikasi Anda.
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Grup aturan terkelola database SQL

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesSQLiRuleSet, WCU: 200

Kelompok aturan database SQL berisi aturan untuk memblokir pola permintaan yang terkait dengan 
eksploitasi database SQL, seperti serangan injeksi SQL. Ini dapat membantu mencegah injeksi jarak jauh 
dari kueri yang tidak sah. Evaluasi grup aturan ini untuk digunakan jika aplikasi Anda berinteraksi dengan 
database SQL.

Note

Tabel ini menjelaskan versi statis terbaru dari grup aturan ini. Untuk versi lain, gunakan perintah 
API DescribeManagedRuleGroup.

Nama aturan Deskripsi dan Label

SQLi_QUERYARGUMENTS Menggunakan built-inAWS WAFSQL pernyataan 
aturan serangan injeksi (p. 122), dengan tingkat 
sensitivitas diatur keLow, untuk memeriksa nilai 
semua parameter kueri untuk pola yang cocok 
dengan kode SQL berbahaya.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:sql-
database:SQLi_QueryArguments

SQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS Memeriksa nilai semua parameter kueri untuk 
pola yang cocok dengan kode SQL berbahaya. 
Pola yang diperiksa aturan ini tidak tercakup oleh 
aturanSQLi_QUERYARGUMENTS.

Tindakan peraturan:Block

awswaf:managed:aws:sql-
database:SQLiExtendedPatterns_QueryArguments

SQLi_BODY Menggunakan built-inAWS WAFSQL pernyataan 
aturan serangan injeksi (p. 122), dengan tingkat 
sensitivitas diatur keLow, untuk memeriksa badan 
permintaan untuk pola yang cocok dengan kode 
SQL berbahaya.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa badan 
permintaan sampai batas ukuran tubuh 
untuk web ACL. Batasnya adalah 8 
KB untuk ACL web regional dan 16 
KB untuk ACL CloudFront web. Hanya 
untuk CloudFront web ACL, Anda dapat 
meningkatkannya hingga 64 KB di 
konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).
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Grup aturan terkelola

Nama aturan Deskripsi dan Label
Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:sql-
database:SQLi_Body

SQLiExtendedPatterns_BODY Memeriksa badan permintaan untuk pola yang 
cocok dengan kode SQL berbahaya. Pola 
yang diperiksa aturan ini tidak tercakup oleh 
aturanSQLi_BODY.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa badan 
permintaan sampai batas ukuran tubuh 
untuk web ACL. Batasnya adalah 8 
KB untuk ACL web regional dan 16 
KB untuk ACL CloudFront web. Hanya 
untuk CloudFront web ACL, Anda dapat 
meningkatkannya hingga 64 KB di 
konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

awswaf:managed:aws:sql-
database:SQLiExtendedPatterns_Body

SQLi_COOKIE Menggunakan built-inAWS WAFSQL pernyataan 
aturan serangan injeksi (p. 122), dengan tingkat 
sensitivitas diatur keLow, untuk memeriksa header 
permintaan cookie untuk pola yang cocok dengan 
kode SQL berbahaya.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa 8 KB 
pertama dari cookie permintaan atau 
200 cookie pertama, batas mana pun 
yang tercapai terlebih dahulu, dan 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:sql-
database:SQLi_Cookie

Grup aturan terkelola sistem operasi Linux

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesLinuxRuleSet, WCU: 200
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Grup aturan sistem operasi Linux berisi aturan yang memblokir pola permintaan yang terkait dengan 
eksploitasi kerentanan khusus untuk Linux, termasuk serangan Local File Inclusion (LFI) khusus Linux. Hal 
ini dapat membantu mencegah serangan yang mengekspos isi file atau menjalankan kode yang penyerang 
seharusnya tidak memiliki akses. Anda harus mengevaluasi grup aturan ini jika ada bagian dari aplikasi 
Anda yang berjalan di Linux. Anda harus menggunakan grup aturan ini bersama dengan grupSistem 
operasi POSIX (p. 56) aturan.

Note

Tabel ini menjelaskan versi statis terbaru dari grup aturan ini. Untuk versi lain, gunakan perintah 
API DescribeManagedRuleGroup.

Nama aturan Deskripsi dan Label

LFI_URIPATH Memeriksa jalur permintaan untuk upaya untuk 
mengeksploitasi kerentanan Local File Inclusion 
(LFI) dalam aplikasi web. Contoh pola termasuk file 
seperti/proc/version, yang dapat memberikan 
informasi sistem operasi kepada penyerang.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:linux-
os:LFI_URIPath

LFI_QUERYSTRING Memeriksa nilai-nilai querystring untuk upaya 
untuk mengeksploitasi Local File Inclusion (LFI) 
kerentanan dalam aplikasi web. Contoh pola 
termasuk file seperti/proc/version, yang dapat 
memberikan informasi sistem operasi kepada 
penyerang.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:linux-
os:LFI_QueryString

LFI_HEADER Memeriksa header permintaan untuk upaya 
mengeksploitasi kerentanan Local File Inclusion 
(LFI) dalam aplikasi web. Contoh pola termasuk file 
seperti/proc/version, yang dapat memberikan 
informasi sistem operasi kepada penyerang.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa 8 KB 
pertama header permintaan atau 200 
header pertama, batas mana pun 
yang tercapai terlebih dahulu, dan 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:linux-
os:LFI_Header
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Grup aturan terkelola sistem operasi POSIX

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesUnixRuleSet, WCU: 100

Kelompok aturan sistem operasi POSIX berisi aturan yang memblokir pola permintaan yang terkait dengan 
eksploitasi kerentanan khusus untuk POSIX dan sistem operasi mirip POSIX, termasuk serangan Local File 
Inclusion (LFI). Hal ini dapat membantu mencegah serangan yang mengekspos isi file atau menjalankan 
kode yang penyerang seharusnya tidak memiliki akses. Anda harus mengevaluasi grup aturan ini jika ada 
bagian dari aplikasi Anda yang berjalan pada sistem operasi POSIX atau Posix-like, termasuk Linux, AIX, 
HP-UX, macOS, Solaris, FreeBSD, dan OpenBSD.

Note

Tabel ini menjelaskan versi statis terbaru dari grup aturan ini. Untuk versi lain, gunakan perintah 
API DescribeManagedRuleGroup.

Nama aturan Deskripsi dan Label

UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTSMemeriksa nilai-nilai semua parameter query untuk 
upaya untuk mengeksploitasi injeksi perintah, 
LFI, dan kerentanan jalur traversal dalam aplikasi 
web yang berjalan pada sistem Unix. Contohnya 
termasuk pola sepertiecho $HOME danecho 
$PATH.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:posix-
os:UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS

UNIXShellCommandsVariables_BODY Memeriksa badan permintaan untuk upaya 
untuk mengeksploitasi injeksi perintah, LFI, dan 
kerentanan jalur traversal dalam aplikasi web yang 
berjalan pada sistem Unix. Contohnya termasuk 
pola sepertiecho $HOME danecho $PATH.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa badan 
permintaan sampai batas ukuran tubuh 
untuk web ACL. Batasnya adalah 8 
KB untuk ACL web regional dan 16 
KB untuk ACL CloudFront web. Hanya 
untuk CloudFront web ACL, Anda dapat 
meningkatkannya hingga 64 KB di 
konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:posix-
os:UNIXShellCommandsVariables_BODY
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Grup aturan terkelola sistem operasi Windows

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesWindowsRuleSet, WCU: 200

Grup aturan sistem operasi Windows berisi aturan yang memblokir pola permintaan yang terkait dengan 
eksploitasi kerentanan khusus untuk Windows, seperti eksekusi PowerShell perintah jarak jauh. Hal ini 
dapat membantu mencegah eksploitasi kerentanan yang memungkinkan penyerang untuk menjalankan 
perintah yang tidak sah atau menjalankan kode berbahaya. Evaluasi grup aturan ini jika ada bagian dari 
aplikasi Anda yang berjalan pada sistem operasi Windows.

Note

Tabel ini menjelaskan versi statis terbaru dari grup aturan ini. Untuk versi lain, gunakan perintah 
API DescribeManagedRuleGroup.

Nama aturan Deskripsi dan Label

WindowsShellCommands_COOKIE Memeriksa header permintaan cookie untuk upaya 
injeksi WindowsShell perintah dalam aplikasi web. 
Pola pertandingan mewakiliWindowsShell perintah. 
Contoh pola termasuk||nslookup dan;cmd.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa 8 KB 
pertama dari cookie permintaan atau 
200 cookie pertama, batas mana pun 
yang tercapai terlebih dahulu, dan 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:windows-
os:WindowsShellCommands_Cookie

WindowsShellCommands_QUERYARGUMENTS Memeriksa nilai-nilai semua parameter query untuk 
upaya injeksiWindowsShell perintah dalam aplikasi 
web. Pola pertandingan mewakiliWindowsShell 
perintah. Contoh pola termasuk||nslookup
dan;cmd.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:windows-
os:WindowsShellCommands_QueryArguments

WindowsShellCommands_BODY Memeriksa badan permintaan untuk upaya injeksi 
WindowsShell perintah dalam aplikasi web. Pola 
pertandingan mewakili WindowsShell perintah. 
Contoh pola termasuk||nslookup dan;cmd.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa badan 
permintaan sampai batas ukuran tubuh 
untuk web ACL. Batasnya adalah 8 
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Nama aturan Deskripsi dan Label
KB untuk ACL web regional dan 16 
KB untuk ACL CloudFront web. Hanya 
untuk CloudFront web ACL, Anda dapat 
meningkatkannya hingga 64 KB di 
konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:windows-
os:WindowsShellCommands_Body

PowerShellCommands_COOKIE Memeriksa header permintaan cookie untuk upaya 
injeksi PowerShell perintah dalam aplikasi web. 
Pola pertandingan mewakiliPowerShell perintah. 
Sebagai contoh, Invoke-Expression.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa 8 KB 
pertama dari cookie permintaan atau 
200 cookie pertama, batas mana pun 
yang tercapai terlebih dahulu, dan 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:windows-
os:PowerShellCommands_Cookie

PowerShellCommands_QUERYARGUMENTS Memeriksa nilai-nilai semua parameter query untuk 
upaya injeksiPowerShell perintah dalam aplikasi 
web. Pola pertandingan mewakiliPowerShell 
perintah. Sebagai contoh, Invoke-Expression.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:windows-
os:PowerShellCommands_QueryArguments
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Nama aturan Deskripsi dan Label

PowerShellCommands_BODY Memeriksa badan permintaan untuk upaya injeksi 
PowerShell perintah dalam aplikasi web. Pola 
pertandingan mewakili PowerShell perintah. 
Sebagai contoh, Invoke-Expression.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa badan 
permintaan sampai batas ukuran tubuh 
untuk web ACL. Batasnya adalah 8 
KB untuk ACL web regional dan 16 
KB untuk ACL CloudFront web. Hanya 
untuk CloudFront web ACL, Anda dapat 
meningkatkannya hingga 64 KB di 
konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:windows-
os:PowerShellCommands_Body

Grup aturan yang dikelola aplikasi PHP

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesPHPRuleSet, WCU: 100

Grup aturan aplikasi PHP berisi aturan yang memblokir pola permintaan yang terkait dengan eksploitasi 
kerentanan khusus untuk penggunaan bahasa pemrograman PHP, termasuk injeksi fungsi PHP yang 
tidak aman. Ini dapat membantu mencegah eksploitasi kerentanan yang memungkinkan penyerang untuk 
menjalankan kode atau perintah dari jarak jauh yang tidak diotorisasi. Evaluasi grup aturan ini jika PHP 
diinstal pada server mana pun dengan antarmuka aplikasi Anda.

Note

Tabel ini menjelaskan versi statis terbaru dari grup aturan ini. Untuk versi lain, gunakan perintah 
API DescribeManagedRuleGroup.

Nama aturan Deskripsi dan Label

PHPHighRiskMethodsVariables_HEADER Memeriksa semua header untuk upaya injeksi 
kode skrip PHP. Contoh pola termasuk fungsi 
sepertifsockopen dan variabel$_GET superglobal.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa 8 KB 
pertama header permintaan atau 200 
header pertama, batas mana pun 
yang tercapai terlebih dahulu, dan 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
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Nama aturan Deskripsi dan Label
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:php-
app:PHPHighRiskMethodsVariables_Header

PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYSTRING Memeriksa semuanya setelah yang pertama?
di URL permintaan, mencari upaya injeksi 
kode skrip PHP. Contoh pola termasuk fungsi 
sepertifsockopen dan variabel$_GET superglobal.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:php-
app:PHPHighRiskMethodsVariables_QueryString

PHPHighRiskMethodsVariables_BODY Memeriksa nilai-nilai tubuh permintaan untuk upaya 
injeksi kode skrip PHP. Contoh pola termasuk 
fungsi sepertifsockopen dan variabel$_GET
superglobal.

Warning

Aturan ini hanya memeriksa badan 
permintaan sampai batas ukuran tubuh 
untuk web ACL. Batasnya adalah 8 
KB untuk ACL web regional dan 16 
KB untuk ACL CloudFront web. Hanya 
untuk CloudFront web ACL, Anda dapat 
meningkatkannya hingga 64 KB di 
konfigurasi ACL web Anda. Aturan ini 
menggunakanContinue opsi untuk 
penanganan konten yang terlalu besar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menangani komponen permintaan web 
yang terlalu besar (p. 137).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:php-
app:PHPHighRiskMethodsVariables_Body

WordPress grup aturan terkelola aplikasi

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesWordPressRuleSet, WCU: 100

Grup aturan WordPress aplikasi berisi aturan yang memblokir pola permintaan yang terkait dengan 
eksploitasi kerentanan khusus untukWordPress situs. Anda harus mengevaluasi kelompok aturan ini 
jika Anda menjalankanWordPress. Kelompok aturan ini harus digunakan bersama denganBasis data 
SQL (p. 53) dan kelompokAplikasi PHP (p. 59) aturan.

Note

Tabel ini menjelaskan versi statis terbaru dari grup aturan ini. Untuk versi lain, gunakan perintah 
API DescribeManagedRuleGroup.

60

https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/APIReference/API_DescribeManagedRuleGroup.html


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Grup aturan terkelola

Nama aturan Deskripsi dan Label

WordPressExploitableCommands_QUERYSTRINGMemeriksa permintaan permintaan 
permintaanWordPress perintah berisiko tinggi yang 
dapat dieksploitasi dalam instalasi rentan atau 
plugin. Contoh pola termasuk perintah sepertido-
reset-wordpress.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:wordpress-
app:WordPressExploitableCommands_QUERYSTRING

WordPressExploitablePaths_URIPATH Memeriksa jalur URI permintaan untuk WordPress 
file sepertixmlrpc.php, yang diketahui memiliki 
kerentanan yang mudah dieksploitasi.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:wordpress-
app:WordPressExploitablePaths_URIPATH

Grup aturan reputasi IP

Kelompok aturan reputasi IP memblokir permintaan berdasarkan alamat IP sumbernya.
Note

Aturan ini menggunakan alamat IP sumber dari asal permintaan web. Jika Anda memiliki lalu lintas 
yang melewati satu atau lebih proxy atau load balancer, asal permintaan web akan berisi alamat 
proxy terakhir, dan bukan alamat asal klien.

Pilih satu atau beberapa grup aturan ini jika Anda ingin mengurangi paparan lalu lintas bot atau upaya 
eksploitasi, atau jika Anda menerapkan pembatasan geografis pada konten Anda. Untuk pengelolaan bot, 
lihat jugaAWS WAFGrup aturan Kontrol Bot (p. 62).

Grup aturan dalam kategori ini tidak menyediakan pemberitahuan pemutakhiran versi atau SNS.

Grup aturan terkelola daftar reputasi IP Amazon

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesAmazonIpReputationList, WCU: 25

Grup aturan daftar reputasi IP Amazon berisi aturan yang didasarkan pada kecerdasan ancaman internal 
Amazon. Ini berguna jika Anda ingin memblokir alamat IP yang biasanya terkait dengan bot atau ancaman 
lainnya. Memblokir alamat IP ini dapat membantu mengurangi bot dan mengurangi risiko aktor jahat 
menemukan aplikasi yang rentan.

Nama aturan Deskripsi dan Label

AWSManagedIPReputationList Memeriksa alamat IP yang telah diidentifikasi 
sebagai bot.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:amazon-ip-
list:AWSManagedIPReputationList

AWSManagedReconnaissanceList Memeriksa koneksi dari alamat IP yang melakukan 
pengintaian terhadapAWS sumber daya.
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Nama aturan Deskripsi dan Label
Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:amazon-ip-
list:AWSManagedReconnaissanceList

AWSManagedIPDDoSList Memeriksa alamat IP yang telah diidentifikasi 
sebagai aktif terlibat dalam aktivitas DDoS.

Tindakan peraturan:Count

Label:awswaf:managed:aws:amazon-ip-
list:AWSManagedIPDDoSList

Grup aturan terkelola daftar IP anonim

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesAnonymousIpList, WCU: 50

Grup aturan daftar IP anonim berisi aturan untuk memblokir permintaan dari layanan yang mengizinkan 
kebingungan identitas penampil. Ini termasuk permintaan dari VPN, proxy, node Tor, dan penyedia hosting. 
Grup aturan ini berguna jika Anda ingin menyaring pemirsa yang mungkin mencoba menyembunyikan 
identitas mereka dari aplikasi Anda. Memblokir alamat IP dari layanan ini dapat membantu mengurangi bot 
dan penghindaran pembatasan geografis.

Nama aturan Deskripsi dan Label

AnonymousIPList Memeriksa daftar alamat IP dari sumber yang 
diketahui menganonimkan informasi klien, seperti 
node TOR, proxy sementara, dan layanan masking 
lainnya.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:anonymous-ip-
list:AnonymousIPList

HostingProviderIPList Memeriksa daftar alamat IP dari penyedia hosting 
dan cloud, yang lebih kecil kemungkinannya untuk 
mendapatkan lalu lintas pengguna akhir. Daftar IP 
tidak termasuk alamatAWS IP.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:anonymous-ip-
list:HostingProviderIPList

AWS WAFGrup aturan Kontrol Bot

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesBotControlRuleSet, WCU: 50

Grup aturan terkelola Bot Control menyediakan aturan untuk memblokir dan mengelola permintaan dari bot. 
Bot dapat mengkonsumsi sumber daya berlebih, memiringkan metrik bisnis, menyebabkan waktu henti, 
dan melakukan aktivitas jahat.

Tingkat perlindungan

Grup aturan terkelola Bot Control menyediakan dua tingkat perlindungan yang dapat Anda pilih:
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• Umum - Mendeteksi berbagai bot yang mengidentifikasi diri, seperti kerangka kerja pengikisan web, 
mesin pencari, dan browser otomatis. Perlindungan Kontrol Bot pada tingkat ini mengidentifikasi bot 
umum menggunakan teknik deteksi bot tradisional, seperti analisis data permintaan statis. Aturan 
memberi label lalu lintas dari bot ini dan memblokir yang tidak dapat mereka verifikasi.

• Ditargetkan - Termasuk perlindungan tingkat umum dan menambahkan deteksi untuk bot tingkat lanjut 
yang tidak mengidentifikasi diri. Perlindungan yang ditargetkan menggunakan teknik deteksi lanjutan 
seperti interogasi browser, sidik jari, dan heuristik perilaku untuk mengidentifikasi lalu lintas bot yang 
buruk. Perlindungan menargetkan bot ini menggunakan kombinasi pembatasan tarif dan CAPTCHA dan 
tantangan browser latar belakang. Aturan yang memberikan perlindungan yang ditargetkan memiliki 
nama yang dimulai denganTGT_.

Note

Anda juga bisa mendapatkan pembatasan tarif dengan pernyataan aturanAWS WAF berbasis 
tingkat. Untuk perbandingan, lihatOpsi pembatas nilai dalam aturan berbasis tarif dan aturan 
Kontrol Bot yang ditargetkan (p. 163).

Menggunakan grup aturanku ini

Kelompok aturan ini adalah bagian dari perlindungan mitigasi ancaman cerdas diAWS WAF. Untuk 
informasi, lihat AWS WAFmitigasi ancaman cerdas (p. 158).

Note

Anda akan dikenai biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

Untuk menjaga biaya Anda turun dan untuk memastikan Anda mengelola lalu lintas web Anda seperti 
yang Anda inginkan, gunakan kelompok aturan ini sesuai dengan panduan diPraktik terbaik untuk mitigasi 
ancaman cerdas (p. 164).

Grup aturan Kontrol Bot tidak menyediakan pemberitahuan pembaruan versi atau SNS.

Label token

Grup aturan ini menggunakan manajemenAWS WAF token untuk memeriksa dan memberi label 
permintaan web sesuai dengan statusAWS WAF token mereka. AWS WAFmenggunakan token untuk 
pelacakan dan verifikasi sesi klien.

AWS WAFmenerapkan salah satu label berikut saat memeriksa token permintaan web dan cap waktu 
tantangan. AWS WAFtidak menambahkan label tentang status cap waktu CAPTCHA.

• awswaf:managed:token:accepted- Token permintaan hadir dan memiliki cap waktu tantangan yang 
belum kedaluwarsa.

• awswaf:managed:token:rejected- Token permintaan hadir tetapi rusak atau memiliki cap waktu 
tantangan yang kedaluwarsa.

• awswaf:managed:token:absent- Permintaan tidak memiliki token.

Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFtoken permintaan web (p. 165).

Label Kontrol Bot

Grup aturan terkelola Bot Control menghasilkan label dengan awalan 
namespaceawswaf:managed:aws:bot-control: diikuti oleh namespace kustom. Kelompok aturan 
mungkin menambahkan lebih dari satu label ke permintaan.

Setiap label mencerminkan temuan aturan Kontrol Bot:
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• awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:<category>- Kategori bot, 
seperti yang didefinisikan olehAWS WAF, misalnya,bot:category:search_engine
danbot:category:content_fetcher.

• awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:<name>- Nama bot, jika tersedia, misalnya, ruang 
nama khususbot:name:slurp,bot:name:googlebot, danbot:name:pocket_parser.

• awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified- Digunakan untuk menunjukkan 
bot yang diverifikasi. Ini digunakan untuk bot yang diinginkan umum, dan dapat berguna bila 
dikombinasikan dengan label kategori sepertibot:category:search_engine atau label nama 
sepertibot:name:googlebot.

Note

Kontrol Bot menggunakan alamat IP dari asal permintaan web. Anda tidak dapat 
mengonfigurasinya untuk menggunakan konfigurasi IPAWS WAF yang diteruskan, untuk 
memeriksa sumber alamat IP yang berbeda. Jika Anda telah memverifikasi bot yang merutekan 
melalui proxy atau penyeimbang muatan, Anda dapat menambahkan aturan yang berjalan 
sebelum grup aturan Kontrol Bot untuk membantu hal ini. Konfigurasikan aturan baru Anda 
untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan dan secara eksplisit izinkan permintaan dari bot 
terverifikasi. Untuk informasi tentang menggunakan alamat IP yang diteruskan, lihatAlamat IP 
yang diteruskan (p. 134).

• awswaf:managed:aws:bot-control:signal:<signal-details>- Digunakan untuk atribut 
permintaan yang menunjukkan bot yang tidak lebih umum digunakan atau diverifikasi.

• awswaf:managed:aws:bot-control:targeted:<additional-details>- Digunakan oleh 
perlindungan yang ditargetkan Bot Control.

Anda dapat mengambil label melalui API dengan meneleponDescribeManagedRuleGroup. Label 
tercantum dalamAvailableLabels properti dalam respon.

Grup aturan terkelola Kontrol Bot menerapkan label ke sekumpulan bot yang dapat diverifikasi yang 
biasanya diizinkan. Grup aturan tidak memblokir bot terverifikasi ini dan tidak menerapkansignal:
label apa pun. Jika mau, Anda dapat memblokirnya, atau sebagian dari mereka dengan menulis aturan 
khusus yang menggunakan label yang diterapkan oleh grup aturan terkelola Kontrol Bot. Untuk informasi 
selengkapnya tentang hal ini dan contoh, lihatAWS WAFKontrol Bot (p. 173).

Daftar aturan Kontrol Bot

Tabel berikut menjelaskan aturan kontrol Bot.

Nama aturan Deskripsi

CategoryAdvertising Memeriksa bot yang digunakan untuk tujuan 
periklanan.

Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang 
tidak diverifikasi:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:bot:category:advertising

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

CategoryArchiver Memeriksa bot yang digunakan untuk tujuan 
pengarsipan.
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Nama aturan Deskripsi
Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang 
tidak diverifikasi:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:bot:category:archiver

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

CategoryContentFetcher Memeriksa bot yang mengambil konten atas nama 
pengguna.

Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang 
tidak diverifikasi:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:bot:category:content_fetcher

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

CategoryEmailClient Memeriksa klien email.

Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang 
tidak diverifikasi:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:bot:category:email_client

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

CategoryHttpLibrary Memeriksa untuk pustaka HTTP yang digunakan 
oleh bot.

Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang 
tidak diverifikasi:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:bot:category:http_library

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.
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Nama aturan Deskripsi

CategoryLinkChecker Memeriksa bot yang memeriksa tautan yang rusak.

Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang 
tidak diverifikasi:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:bot:category:link_checker

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

CategoryMiscellaneous Memeriksa bot lain-lain.

Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang 
tidak diverifikasi:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:bot:category:miscellaneous

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

CategoryMonitoring Memeriksa bot yang digunakan untuk tujuan 
pemantauan.

Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang 
tidak diverifikasi:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:bot:category:monitoring

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

CategoryScrapingFramework Memeriksa kerangka kerja pengikisan web.

Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang 
tidak diverifikasi:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:bot:category:scraping_framework

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.
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Nama aturan Deskripsi

CategorySearchEngine Memeriksa bot mesin pencari.

Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang 
tidak diverifikasi:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:bot:category:search_engine

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

CategorySecurity Memeriksa bot terkait keamanan.

Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang 
tidak diverifikasi:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:bot:category:security

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

CategorySeo Memeriksa bot yang digunakan untuk optimasi 
mesin pencari.

Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang 
tidak diverifikasi:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:bot:category:seo

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

CategorySocialMedia Memeriksa bot yang digunakan oleh platform 
media sosial untuk menyediakan ringkasan konten.

Tindakan aturan, hanya diterapkan pada bot yang 
tidak diverifikasi:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:bot:category:social_media

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.
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Nama aturan Deskripsi

SignalAutomatedBrowser Memeriksa indikasi browser web otomatis.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:signal:automated_browser

SignalKnownBotDataCenter Memeriksa pusat data yang biasanya digunakan 
oleh bot.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:signal:known_bot_data_center

SignalNonBrowserUserAgent Memeriksa string agen pengguna yang tampaknya 
tidak berasal dari browser web.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:signal:non_browser_user_agent
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Nama aturan Deskripsi

TGT_VolumetricIpTokenAbsent Memeriksa 5 permintaan atau lebih dari klien 
dalam 5 menit terakhir yang tidak menyertakan 
token tantangan yang valid. Untuk informasi 
tentang token, lihatAWS WAFtoken permintaan 
web (p. 165).

Note

Ambang batas yang berlaku aturan ini 
dapat sedikit berbeda karena latensi.

Aturan ini menangani token yang 
hilang secara berbeda dari label 
token:awswaf:managed:token:absent. 
Label token melabeli permintaan individual yang 
tidak memiliki token. Aturan ini mempertahankan 
hitungan untuk setiap sesi klien permintaan yang 
kehilangan token mereka dan cocok dengan klien 
yang melampaui batas. Aturan ini dimungkinkan 
untuk mencocokkan permintaan yang memiliki 
token jika permintaan dari klien yang sama baru-
baru ini telah kehilangan token.

Tindakan aturan, hanya diterapkan untuk klien 
yang tidak diverifikasi bot:Challenge

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:targeted:aggregate:volumetric:ip:token_absent

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

Aturan ini berbeda dengan label 
token:awswaf:managed:token:absent, 
yang hanya memberi label pada permintaan 
individual yang tidak memiliki token. Aturan ini 
mempertahankan hitungan untuk setiap sesi 
permintaan klien yang kehilangan token mereka 
dan mengambil tindakan terhadap bot yang tidak 
diverifikasi yang melampaui batas.

69



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Grup aturan terkelola

Nama aturan Deskripsi

TGT_VolumetricSession Memeriksa untuk jumlah abnormal tinggi 
permintaan dari sesi klien. Evaluasi didasarkan 
pada perbandingan dengan garis dasar volumetrik 
standar yangAWS WAF mempertahankan 
menggunakan pola lalu lintas bersejarah.

Pemeriksaan ini hanya berlaku jika permintaan web 
memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan 
oleh SDK integrasi aplikasi dan oleh tindakan 
aturanCAPTCHA danChallenge. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAFtoken permintaan 
web (p. 165).

Tindakan aturan, hanya diterapkan untuk klien 
yang tidak diverifikasi bot:CAPTCHA

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:targeted:aggregate:volumetric:session:high

Kelompok aturan menerapkan label berikut 
untuk volume sedang dan permintaan volume 
yang lebih rendah yang berada di atas ambang 
batas minimum. Untuk tingkat ini, aturan tidak 
mengambil tindakan, terlepas dari apakah klien 
diverifikasi:awswaf:managed:aws:bot-
control:targeted:aggregate:volumetric:session:medium
danawswaf:managed:aws:bot-
control:targeted:aggregate:volumetric:session:low.

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

TGT_SignalAutomatedBrowser Memeriksa kerangka kerja otomatisasi browser.

Pemeriksaan ini hanya berlaku jika permintaan web 
memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan 
oleh SDK integrasi aplikasi dan oleh tindakan 
aturanCAPTCHA danChallenge. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAFtoken permintaan 
web (p. 165).

Tindakan aturan, hanya diterapkan untuk klien 
yang tidak diverifikasi bot:CAPTCHA

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:targeted:signal:automated_browser

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

70



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Grup aturan terkelola

Nama aturan Deskripsi

TGT_SignalBrowserInconsistency Memeriksa data interogasi browser yang tidak 
konsisten.

Pemeriksaan ini hanya berlaku jika permintaan web 
memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan 
oleh SDK integrasi aplikasi dan oleh tindakan 
aturanCAPTCHA danChallenge. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAFtoken permintaan 
web (p. 165).

Tindakan aturan, hanya diterapkan untuk klien 
yang tidak diverifikasi bot:CAPTCHA

Label:awswaf:managed:aws:bot-
control:targeted:signal:browser_inconsistency

Untuk bot terverifikasi, grup aturan tidak mengambil 
tindakan, tetapi menambahkan pelabelan aturan 
ditambah labelawswaf:managed:aws:bot-
control:bot:verified.

AWS WAFKelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan

VendorName:AWS, Nama:AWSManagedRulesATPRuleSet, WCU: 50

Label grup aturan terkelola pencegahan pengambilalihan akun KontrolAWS WAF Penipuan (ATP) dan 
mengelola permintaan yang mungkin merupakan bagian dari upaya pengambilalihan akun berbahaya. 
Grup aturan melakukan ini dengan memeriksa upaya login yang dikirim klien ke endpoint masuk aplikasi 
Anda.

• Meminta inspeksi — ATP memberi Anda visibilitas dan kontrol atas upaya login yang tidak normal dan 
upaya login yang menggunakan kredensyal curian, untuk mencegah pengambilalihan akun yang dapat 
menyebabkan aktivitas penipuan. ATP memeriksa kombinasi email dan kata sandi terhadap basis data 
kredensialnya yang dicuri, yang diperbarui secara teratur karena kredensyal baru yang bocor ditemukan 
di web gelap. ATP mengumpulkan data berdasarkan alamat IP dan sesi klien, untuk mendeteksi dan 
memblokir klien yang mengirim terlalu banyak permintaan yang bersifat mencurigakan.

• Pemeriksaan respons - Untuk CloudFront distribusi, selain memeriksa permintaan masuk masuk, 
grup aturan ATP memeriksa tanggapan aplikasi Anda terhadap upaya masuk, untuk melacak tingkat 
keberhasilan dan kegagalan. Dengan menggunakan informasi ini, ATP dapat memblokir sementara 
sesi klien atau alamat IP yang memiliki terlalu banyak kegagalan login. AWS WAFmelakukan inspeksi 
respons secara asinkron, jadi ini tidak meningkatkan latensi dalam lalu lintas web Anda.

Menggunakan grup aturanku ini

Kelompok aturan ini memerlukan konfigurasi khusus. Untuk mengonfigurasi dan mengimplementasikan 
grup aturan ini, lihat panduan diAWS WAFPencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol 
Penipuan (p. 188).

Kelompok aturan ini adalah bagian dari perlindungan mitigasi ancaman cerdas diAWS WAF. Untuk 
informasi, lihat AWS WAFmitigasi ancaman cerdas (p. 158).

Note

Anda akan dikenai biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.
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Untuk menjaga biaya Anda turun dan untuk memastikan Anda mengelola lalu lintas web Anda seperti 
yang Anda inginkan, gunakan kelompok aturan ini sesuai dengan panduan diPraktik terbaik untuk mitigasi 
ancaman cerdas (p. 164).

Grup aturan ini tidak tersedia untuk digunakan dengan kolam pengguna Amazon Cognito. Anda tidak dapat 
mengaitkan ACL web yang menggunakan grup aturan ini dengan kumpulan pengguna, dan Anda tidak 
dapat menambahkan grup aturan ini ke ACL web yang sudah dikaitkan dengan pangkalan pengguna.

Grup aturan ini tidak menyediakan pemberitahuan pemutakhiran versi atau SNS.

Label token

Grup aturan ini menggunakan manajemenAWS WAF token untuk memeriksa dan memberi label 
permintaan web sesuai dengan statusAWS WAF token mereka. AWS WAFmenggunakan token untuk 
pelacakan dan verifikasi sesi klien.

AWS WAFmenerapkan salah satu label berikut saat memeriksa token permintaan web dan cap waktu 
tantangan. AWS WAFtidak menambahkan label tentang status cap waktu CAPTCHA.

• awswaf:managed:token:accepted- Token permintaan hadir dan memiliki cap waktu tantangan yang 
belum kedaluwarsa.

• awswaf:managed:token:rejected- Token permintaan hadir tetapi rusak atau memiliki cap waktu 
tantangan yang kedaluwarsa.

• awswaf:managed:token:absent- Permintaan tidak memiliki token.

Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFtoken permintaan web (p. 165).

Label ATP

Grup aturan terkelola ATP menghasilkan label dengan awalan namespaceawswaf:managed:aws:atp:
diikuti oleh namespace kustom.

Daftar aturan pencegahan pengambilalihan akun

Tabel berikut mencantumkan aturan ATPAWSManagedRulesATPRuleSet dan label yang ditambahkan 
grup aturan ke permintaan web.

Nama aturan Deskripsi dan Label

UnsupportedCognitoIDP Memeriksa untuk lalu lintas web yang akan masuk 
ke kolam pengguna Amazon Cognito. ATP tidak 
tersedia untuk digunakan dengan kumpulan 
pengguna Amazon Cognito, dan aturan ini 
membantu memastikan bahwa aturan grup aturan 
ATP lainnya tidak digunakan untuk mengevaluasi 
lalu lintas pangkalan pengguna.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:atp:unsupported:cognito_idp

VolumetricIpHigh Memeriksa volume tinggi permintaan yang dikirim 
dari alamat IP individu. Volume tinggi lebih dari 20 
permintaan dalam jendela 10 menit.

Note

Ambang batas yang berlaku aturan ini 
dapat sedikit berbeda karena latensi. 
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Untuk volume tinggi, beberapa permintaan 
mungkin berhasil melewati batas sebelum 
tindakan aturan diterapkan.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:high

Grup aturan menerapkan label berikut untuk 
permintaan dengan volume sedang (16-20 
permintaan per jendela 10 menit) dan volume 
rendah (11-15 permintaan per jendela 10 
menit), tetapi tidak mengambil tindakan pada 
mereka:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:medium
danawswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:low.

VolumetricSession Memeriksa volume tinggi permintaan yang dikirim 
dari sesi klien individu.

Pemeriksaan ini hanya berlaku jika permintaan web 
memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan 
oleh SDK integrasi aplikasi dan oleh tindakan 
aturanCAPTCHA danChallenge. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAFtoken permintaan 
web (p. 165).

Note

Ambang batas yang berlaku aturan ini 
dapat sedikit berbeda karena latensi. 
Beberapa permintaan mungkin berhasil 
melewati batas sebelum tindakan aturan 
diterapkan.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session

AttributeCompromisedCredentials Memeriksa beberapa permintaan dari sesi klien 
yang sama yang menggunakan kredensyal curian.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:compromised_credentials

AttributeUsernameTraversal Memeriksa beberapa permintaan dari sesi klien 
yang sama yang menggunakan traversal nama 
pengguna.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:username_traversal
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Nama aturan Deskripsi dan Label

AttributePasswordTraversal Memeriksa beberapa permintaan dari sesi klien 
yang sama yang menggunakan traversal kata 
sandi.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:password_traversal

AttributeLongSession Memeriksa beberapa permintaan dari sesi klien 
yang sama yang menggunakan sesi jangka 
panjang.

Pemeriksaan ini hanya berlaku jika permintaan web 
memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan 
oleh SDK integrasi aplikasi dan oleh tindakan 
aturanCAPTCHA danChallenge. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAFtoken permintaan 
web (p. 165).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:long_session

TokenRejected Memeriksa permintaan dengan token yang ditolak 
oleh manajemenAWS WAF token.

Pemeriksaan ini hanya berlaku jika permintaan web 
memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan 
oleh SDK integrasi aplikasi dan oleh tindakan 
aturanCAPTCHA danChallenge. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAFtoken permintaan 
web (p. 165).

Tindakan peraturan:Block

Label: Tidak ada. Untuk memeriksa 
token yang ditolak, gunakan aturan 
pencocokan label untuk mencocokkan pada 
label:awswaf:managed:token:rejected

SignalMissingCredential Memeriksa permintaan dengan kredensyal yang 
tidak memiliki nama pengguna atau kata sandi.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:atp:signal:missing_credential

Tidak ada aturan. Untuk setiap permintaan yang 
cocok, grup aturan menambahkan label dan tidak 
mengambil tindakan atas permintaan.

Mencari basis data kredensi yang dicuri untuk 
kredensi yang dikirimkan dalam permintaan.

Tindakan aturan: tidak ada tindakan

Label:awswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised
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Tidak ada aturan. Untuk setiap permintaan yang 
cocok, grup aturan menambahkan label dan tidak 
mengambil tindakan atas permintaan.

Memeriksa beberapa permintaan dari sesi klien 
yang sama yang menggunakan sidik jari TLS yang 
mencurigakan.

Note

Hanya tersedia untuk CloudFront distribusi 
Amazon yang dilindungi.

Tindakan aturan: tidak ada tindakan

Label:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:suspicious_tls_fingerprint

VolumetricIpFailedLoginResponseHigh Memeriksa alamat IP yang baru-baru ini menjadi 
sumber tingkat terlalu tinggi upaya login gagal. 
Jika Anda telah mengonfigurasi grup aturan 
untuk memeriksa badan respons atau komponen 
JSON,AWS WAF dapat memeriksa 65.536 byte 
(64 KB) pertama dari jenis komponen ini untuk 
indikator keberhasilan atau kegagalan.

Aturan ini menerapkan tindakan aturan dan 
pelabelan untuk permintaan web baru dari alamat 
IP, berdasarkan respons keberhasilan dan 
kegagalan dari sumber daya yang dilindungi hingga 
upaya masuk terbaru dari alamat IP yang sama. 
Anda menentukan cara menghitung keberhasilan 
dan kegagalan saat mengonfigurasi grup aturan.

Note

AWS WAFhanya mengevaluasi aturan ini 
di ACL web yang melindungi CloudFront 
distribusi Amazon.

Note

Ambang batas yang berlaku aturan ini 
dapat sedikit berbeda karena latensi. 
Klien dapat mengirim lebih banyak upaya 
login yang gagal daripada yang diizinkan 
sebelum aturan mulai cocok pada upaya 
berikutnya.

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:failed_login_response:high
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VolumetricSessionFailedLoginResponseHighMemeriksa untuk sesi klien yang baru-baru ini 
menjadi sumber tingkat terlalu tinggi upaya login 
gagal. Jika Anda telah mengonfigurasi grup aturan 
untuk memeriksa badan respons atau komponen 
JSON,AWS WAF dapat memeriksa 65.536 byte 
(64 KB) pertama dari jenis komponen ini untuk 
indikator keberhasilan atau kegagalan.

Aturan ini menerapkan tindakan aturan dan 
pelabelan untuk permintaan web baru dari sesi 
klien, berdasarkan respons keberhasilan dan 
kegagalan dari sumber daya yang dilindungi hingga 
upaya masuk terbaru dari sesi klien yang sama. 
Anda menentukan cara menghitung keberhasilan 
dan kegagalan saat mengonfigurasi grup aturan.

Note

AWS WAFhanya mengevaluasi aturan ini 
di ACL web yang melindungi CloudFront 
distribusi Amazon.

Note

Ambang batas yang berlaku aturan ini 
dapat sedikit berbeda karena latensi. 
Klien dapat mengirim lebih banyak upaya 
login yang gagal daripada yang diizinkan 
sebelum aturan mulai cocok pada upaya 
berikutnya.

Pemeriksaan ini hanya berlaku jika permintaan web 
memiliki token. Token ditambahkan ke permintaan 
oleh SDK integrasi aplikasi dan oleh tindakan 
aturanCAPTCHA danChallenge. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAFtoken permintaan 
web (p. 165).

Tindakan peraturan:Block

Label:awswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session:failed_login_response:high

Penerapan untuk grup aturan AturanAWS Terkelola berversi
AWSmenerapkan perubahan pada grup aturan AturanAWS Terkelola berversi dalam tiga penerapan 
standar: kandidat rilis, versi statis, dan versi default. SelainAWS itu, terkadang perlu merilis penyebaran 
pengecualian atau memutar kembali penerapan versi default.

Note

Bagian ini hanya berlaku untuk grup aturan AturanAWS Terkelola yang berversi. Grup aturan yang 
tidak berversi adalah reputasi IP, Kontrol Bot, dan grup aturan ATP.

Mendaftar untuk notifikasi deployment

Untuk setiap penerapan grup aturan berversi,AWS sediakan setidaknya satu notifikasi SNS. Dalam 
beberapa kasus, kami juga memperbarui deskripsi grup aturan terkelola dalam panduan ini, log perubahan 
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untuk grup aturan AturanAWS Terkelola, dan halaman riwayat dokumen. Untuk mendaftar notifikasi, 
lihatMendapatkan pemberitahuan tentang versi baru dan pembaruan ke grup aturan terkelola (p. 37).

Topik
• Ikhtisar penerapan standar untuk AturanAWS Terkelola (p. 77)
• Status versi umum untuk AturanAWS Terkelola (p. 78)
• Melepaskan penyebaran kandidat untuk AturanAWS Terkelola (p. 78)
• Penerapan versi statis untuk AturanAWS Terkelola (p. 80)
• Penerapan versi default untuk AturanAWS Terkelola (p. 81)
• Penerapan pengecualian untuk AturanAWS Terkelola (p. 82)
• Rollback penyebaran default untuk AturanAWS Terkelola (p. 83)

Ikhtisar penerapan standar untuk AturanAWS Terkelola

AWSmeluncurkan fungsionalitas AturanAWS Terkelola baru menggunakan tiga tahap penerapan standar: 
kandidat rilis, versi statis, dan versi default.

Diagram berikut menggambarkan penerapan standar ini. Masing-masing dijelaskan secara lebih detail di 
bagian berikut.
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Status versi umum untuk AturanAWS Terkelola

Biasanya, grup aturan terkelola berversi memiliki sejumlah versi statis yang belum kedaluwarsa, dan 
versi default menunjuk ke versi statis yangAWS direkomendasikan. Gambar berikut menunjukkan contoh 
kumpulan tipikal versi statis dan pengaturan versi default.

Tindakan produksi untuk sebagian besar aturan dalam versi statis adalahBlock, tetapi mungkin diatur ke 
sesuatu yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan tindakan aturan, lihat daftar 
aturan untuk setiap grup aturan diAWSDaftar grup aturan Aturan Terkelola (p. 41).

Melepaskan penyebaran kandidat untuk AturanAWS Terkelola

BilaAWS memiliki kumpulan perubahan aturan kandidat untuk grup aturan terkelola, ia akan mengujinya 
dalam penyebaran kandidat rilis sementara. AWSmengevaluasi aturan kandidat dalam mode hitungan 
terhadap lalu lintas produksi, dan melakukan aktivitas penyetelan akhir, termasuk mengurangi positif palsu. 
AWStes melepaskan aturan kandidat dengan cara ini untuk semua pelanggan yang menggunakan versi 
default grup aturan. Penerapan kandidat rilis tidak berlaku untuk pelanggan yang menggunakan versi statis 
grup aturan.

Jika Anda menggunakan versi default, penyebaran kandidat rilis tidak akan mengubah cara lalu lintas web 
dikelola oleh grup aturan. Anda mungkin memperhatikan hal berikut saat aturan kandidat sedang diuji:

• Default perubahan nama versi dariDefault (using Version_X.Y) keDefault (using 
Version_X.Y_PLUS_RC_COUNT).

• Metrik hitungan tambahan di Amazon CloudWatch denganRC_COUNT nama mereka. Ini dihasilkan oleh 
aturan kandidat rilis.

AWSmenguji kandidat rilis selama sekitar satu minggu, lalu menghapusnya dan menyetel ulang versi 
default ke versi statis yang direkomendasikan saat ini.

AWSmelakukan langkah-langkah berikut untuk penyebaran kandidat rilis:

1. Buat kandidat rilis -AWS menambahkan kandidat rilis berdasarkan versi statis yang direkomendasikan 
saat ini, yang merupakan versi yang ditunjuk default.

Nama kandidat rilis adalah nama versi statis ditambahkan dengan_PLUS_RC_COUNT. Misalnya, jika 
versi statis yang direkomendasikan saat ini adalahVersion_2.1, maka kandidat rilis akan diberi 
namaVersion_2.1_PLUS_RC_COUNT.

Kandidat rilis berisi aturan berikut:
• Aturan disalin persis dari versi statis yang direkomendasikan saat ini, tanpa perubahan pada 

konfigurasi aturan.

78



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Grup aturan terkelola

• Kandidat aturan baru dengan tindakan aturan diatur keCount dan dengan nama yang diakhiri 
dengan_RC_COUNT.

Sebagian besar aturan kandidat memberikan perbaikan yang diusulkan untuk aturan yang sudah ada 
dalam kelompok aturan. Nama untuk masing-masing aturan ini adalah nama aturan yang ada yang 
ditambahkan_RC_COUNT.

2. Tetapkan versi default ke kandidat rilis dan uji —AWS tetapkan versi default untuk menunjuk ke kandidat 
rilis baru, untuk melakukan pengujian terhadap lalu lintas produksi Anda. Pengujian biasanya memakan 
waktu sekitar satu minggu.

Anda akan melihat perubahan nama versi default dari versi yang hanya menunjukkan versi statis, 
sepertiDefault (using Version_1.4), ke versi statis yang menunjukkan versi statis ditambah 
aturan kandidat rilis, sepertiDefault (using Version_1.4_PLUS_RC_COUNT). Skema penamaan 
ini memungkinkan Anda mengidentifikasi versi statis mana yang Anda gunakan untuk mengelola lalu 
lintas web Anda.

Diagram berikut menunjukkan keadaan contoh versi kelompok aturan pada saat ini.

Aturan kandidat rilis selalu dikonfigurasi denganCount tindakan, sehingga mereka tidak mengubah cara 
grup aturan mengelola lalu lintas web Anda.

Aturan kandidat rilis menghasilkan metrik CloudWatch jumlah Amazon yangAWS digunakan untuk 
memverifikasi perilaku dan mengidentifikasi positif palsu. AWSmembuat penyesuaian yang diperlukan, 
untuk menyetel perilaku aturan jumlah kandidat rilis.

Versi kandidat rilis bukan versi statis, dan tidak tersedia bagi Anda untuk memilih dari daftar versi grup 
aturan statis. Anda hanya dapat melihat nama versi kandidat rilis dalam spesifikasi versi default.
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3. Kembalikan versi default ke versi statis yang disarankan - Setelah menguji aturan kandidat rilis,AWS 
tetapkan versi default kembali ke versi statis yang direkomendasikan saat ini. Setelan nama versi default 
menjatuhkan_PLUS_RC_COUNT akhir, dan grup aturan berhenti membuat metrik CloudWatch hitungan 
untuk aturan kandidat rilis. Ini adalah perubahan diam, dan tidak sama dengan penyebaran rollback versi 
default.

Diagram berikut menunjukkan keadaan contoh versi kelompok aturan setelah pengujian kandidat rilis 
selesai.

Waktu dan pemberitahuan

AWSmenyebarkan versi kandidat rilis sesuai kebutuhan, untuk menguji perbaikan pada grup aturan.

• SNS -AWS mengirimkan pemberitahuan SNS pada awal penyebaran. Pemberitahuan menunjukkan 
perkiraan waktu kandidat rilis akan diuji. Saat pengujian selesai,AWS diam-diam mengembalikan default 
ke pengaturan versi statis, tanpa pemberitahuan kedua.

• Ubah log —AWS tidak memperbarui log perubahan atau bagian lain dari panduan ini untuk jenis 
penyebaran ini.

Penerapan versi statis untuk AturanAWS Terkelola

SaatAWS menentukan bahwa kandidat rilis memberikan perubahan berharga pada grup aturan,AWS 
menerapkan versi statis baru untuk grup aturan berdasarkan kandidat rilis. Penyebaran ini tidak mengubah 
versi default grup aturan.

Versi statis baru berisi aturan berikut dari kandidat rilis:

• Aturan dari versi statis sebelumnya yang tidak memiliki kandidat pengganti di antara aturan kandidat rilis.
• Rilis aturan kandidat, dengan perubahan berikut:

• AWSmengubah nama aturan dengan menghapus akhiran kandidat rilis_RC_COUNT.
• AWSmengubah tindakan aturan dariCount tindakan aturan produksi mereka.

Untuk aturan kandidat rilis yang merupakan pengganti aturan sebelumnya yang ada, ini menggantikan 
fungsionalitas aturan sebelumnya dalam versi statis baru.

Diagram berikut menggambarkan penciptaan versi statis baru dari kandidat rilis.
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Setelah penerapan, versi statis baru tersedia untuk Anda uji dan gunakan dalam perlindungan Anda jika 
Anda mau. Anda dapat meninjau tindakan dan deskripsi aturan baru dan terbaru di daftar aturan grup 
aturan diAWSDaftar grup aturan Aturan Terkelola (p. 41).

Versi statis tidak dapat diubah setelah penyebaran, dan hanya berubah saatAWS kedaluwarsa. Untuk 
informasi tentang siklus hidup versi, lihatManajemen versi dengan grup aturan terkelola (p. 32).

Waktu dan pemberitahuan

AWSmenyebarkan versi statis baru sesuai kebutuhan, untuk menyebarkan perbaikan pada fungsionalitas 
grup aturan. Penerapan versi statis tidak memengaruhi pengaturan versi default.

• SNS -AWS mengirimkan pemberitahuan SNS pada awal penyebaran.
• Ubah log - Setelah penyebaran selesai di mana saja yangAWS WAF tersedia,AWS perbarui definisi 

grup aturan dalam panduan ini sesuai kebutuhan, lalu mengumumkan rilis di log perubahan grup aturan 
AturanAWS Terkelola dan di halaman riwayat dokumentasi.

Penerapan versi default untuk AturanAWS Terkelola

SaatAWS menentukan bahwa versi statis baru memberikan perlindungan yang lebih baik untuk grup aturan 
dibandingkan dengan default saat ini,AWS memperbarui versi default ke versi statis baru. AWSmungkin 
merilis beberapa versi statis sebelum mempromosikan satu ke versi default grup aturan.

Diagram berikut menunjukkan keadaan contoh versi kelompok aturan setelahAWS memindahkan 
pengaturan versi default ke versi statis baru.
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Sebelum menerapkan perubahan ini ke versi default,AWS berikan notifikasi sehingga Anda dapat menguji 
dan mempersiapkan perubahan yang akan datang. Jika Anda menggunakan versi default, Anda tidak 
dapat mengambil tindakan dan tetap di atasnya melalui pembaruan. Jika sebaliknya Anda ingin menunda 
beralih ke versi baru, sebelum rencana mulai penyebaran versi default, Anda dapat secara eksplisit 
mengkonfigurasi grup aturan Anda untuk menggunakan versi statis yang ditetapkan default.

Waktu dan pemberitahuan

AWSmemperbarui versi default ketika merekomendasikan versi statis yang berbeda untuk grup aturan 
daripada yang sedang digunakan.

• SNS -AWS mengirimkan pemberitahuan SNS setidaknya satu minggu sebelum hari penyebaran yang 
ditargetkan dan kemudian yang lain pada hari penyebaran, pada awal penyebaran. Setiap notifikasi 
menyertakan nama grup aturan, versi statis tempat versi default diperbarui, tanggal penyebaran, dan 
waktu penyebaran yang dijadwalkan untuk setiapAWS Wilayah tempat pemutakhiran dilakukan.

• Ubah log —AWS tidak memperbarui log perubahan atau bagian lain dari panduan ini untuk jenis 
penyebaran ini.

Penerapan pengecualian untuk AturanAWS Terkelola

AWSmungkin melewati tahapan penerapan standar untuk menyebarkan pembaruan dengan cepat 
yang mengatasi risiko keamanan kritis. Penyebaran pengecualian mungkin melibatkan salah satu jenis 
penerapan standar, dan mungkin diluncurkan dengan cepat di seluruhAWS Wilayah.

AWSmemberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebanyak mungkin untuk penyebaran pengecualian.

Waktu dan pemberitahuan

AWSmelakukan penyebaran pengecualian hanya bila diperlukan.

• SNS -AWS mengirimkan pemberitahuan SNS sejauh menjelang hari penyebaran yang ditargetkan 
mungkin dan kemudian satu lagi pada awal penyebaran. Setiap notifikasi menyertakan nama grup 
aturan, perubahan yang sedang dilakukan, dan tanggal penyebaran.

• Ubah log - Jika penyebaran untuk versi statis, setelah penyebaran selesai di mana saja yangAWS 
WAF tersedia,AWS memperbarui definisi grup aturan dalam panduan ini sesuai kebutuhan, lalu 
mengumumkan rilis di log perubahan grup aturan AturanAWS Terkelola dan di halaman riwayat 
dokumentasi.
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Rollback penyebaran default untuk AturanAWS Terkelola

Dalam kondisi tertentu,AWS mungkin memutar kembali versi default ke pengaturan sebelumnya. Rollback 
biasanya membutuhkan waktu kurang dari sepuluh menit untuk semuaAWS Wilayah.

AWSmelakukan rollback hanya untuk mengurangi masalah signifikan dalam versi statis, seperti tingkat 
positif palsu yang tidak dapat diterima.

Setelah rollback pengaturan versi default,AWS mempercepat kedaluwarsa versi statis yang memiliki 
masalah dan rilis versi statis baru untuk mengatasi masalah tersebut.

Waktu dan pemberitahuan

AWSmelakukan rollback versi default hanya bila diperlukan.

• SNS -AWS mengirimkan pemberitahuan SNS tunggal pada saat rollback. Notifikasi mencakup nama 
grup aturan, versi yang disetel ke versi default, dan tanggal penyebaran. Jenis penyebaran ini sangat 
cepat, sehingga notifikasi tidak memberikan informasi waktu untuk Wilayah.

• Ubah log —AWS tidak memperbarui log perubahan atau bagian lain dari panduan ini untuk jenis 
penyebaran ini.

AWSPenafian Aturan Terkelola

AWSAturan Terkelola dirancang untuk melindungi Anda dari ancaman web umum. Bila digunakan sesuai 
dengan dokumentasi, grup aturan AturanAWS Terkelola menambahkan lapisan keamanan lain untuk 
aplikasi Anda. Namun, grup aturan AturanAWS Terkelola tidak dimaksudkan sebagai pengganti tanggung 
jawab keamanan Anda, yang ditentukan olehAWS sumber daya yang Anda pilih. Lihat Model Tanggung 
Jawab Bersama untuk memastikan bahwa sumber daya AndaAWS dilindungi dengan benar.

AWSAturan Terkelola changelog

Bagian ini mencantumkan perubahan pada AturanAWS TerkelolaAWS WAF sejak diluncurkan pada bulan 
November 2019.

Note

Log perubahan ini melaporkan perubahan pada aturan dan grup aturan di AturanAWS Terkelola 
untukAWS WAF.
UntukGrup aturan reputasi IP (p. 61), changelog ini melaporkan perubahan pada aturan dan 
kelompok aturan, tetapi tidak melaporkan perubahan ke daftar alamat IP yang digunakan oleh 
aturan, karena sifat dinamis dari daftar tersebut.

Aturan dan aturan Deskripsi Tanggal

Kelompok aturan terkelola set inti 
(CRS) (p. 42)

• RestrictedExtensions_URIPATH
• RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS
• CrossSiteScripting_COOKIE
• CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS
• CrossSiteScripting_BODY
• CrossSiteScripting_URIPATH

Dirilis statis versi 1.6 dari 
kelompok aturan ini.

Updated cross-site scripting 
(XSS) dan aturan ekstensi 
terbatas untuk meningkatkan 
deteksi dan mengurangi positif 
palsu.

2023-04-28

Grup aturan yang dikelola 
aplikasi PHP (p. 59)

Dirilis versi statis 2.0 dari 
kelompok aturan ini.

2023-02-27
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• DiperbaruiPHPHighRiskMethodsVariables_BODY
• DihapusPHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS
• DitambahkanPHPHighRiskMethodsVariables_QUERYSTRING
• DitambahkanPHPHighRiskMethodsVariables_HEADER

Menambahkan tanda tangan 
untuk meningkatkan deteksi di 
semua aturan.

Mengganti 
aturanPHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS
denganPHPHighRiskMethodsVariables_QUERYSTRING, 
yang memeriksa seluruh string 
kueri, bukan hanya argumen 
kueri.

Ditambahkan 
aturanPHPHighRiskMethodsVariables_HEADER, 
untuk memperluas cakupan 
untuk menyertakan semua 
header.

Memperbarui label berikut 
agar selaras dengan pelabelan 
AturanAWS Terkelola standar:

• Nama lama: 
NamaPHPHighRiskMethodsVariables_BODY
baru:PHPHighRiskMethodsVariables_Body

• Nama lama: 
NamaPHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS
baru:PHPHighRiskMethodsVariables_QueryString

AWS WAFKelompok aturan 
pencegahan pengambilalihan 
akun (ATP) Kontrol 
Penipuan (p. 71)

• VolumetricIpFailedLoginResponseHigh
• VolumetricSessionFailedLoginResponseHigh

Menambahkan aturan 
pemeriksaan respons login 
untuk digunakan dengan 
CloudFront distribusi Amazon 
yang dilindungi. Aturan ini dapat 
memblokir upaya login baru dari 
alamat IP dan sesi klien yang 
baru-baru ini menjadi sumber 
terlalu banyak upaya login yang 
gagal.

2023-02-15

Kelompok aturan terkelola set inti 
(CRS) (p. 42)

• NoUserAgent_HEADER
• CrossSiteScripting_COOKIE
• CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS
• CrossSiteScripting_BODY
• CrossSiteScripting_URIPATH

Dirilis statis versi 1.5 dari 
kelompok aturan ini.

Diperbarui Cross Site Scripting 
(XSS) filter untuk meningkatkan 
deteksi.

2023-01-25
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Aturan dan aturan Deskripsi Tanggal

Grup aturan terkelola sistem 
operasi Linux (p. 54)

• LFI_COOKIE- dihapus
• LFI_HEADER- Menambahkan
• LFI_URIPATH
• LFI_QUERYSTRING
• LFI_BODY

Dirilis versi statis 2.1 dari 
kelompok aturan ini.

Menghapus 
aturanLFI_COOKIE dan 
labelnyaawswaf:managed:aws:linux-
os:LFI_Cookie, dan 
menggantinya dengan aturan 
baruLFI_HEADER dan 
labelnyaawswaf:managed:aws:linux-
os:LFI_Header. Perubahan 
ini memperluas inspeksi ke 
beberapa header.

Menambahkan transformasi teks 
dan tanda tangan ke semua 
aturan untuk meningkatkan 
deteksi.

2022-12-15

Kelompok aturan terkelola set inti 
(CRS) (p. 42)

• NoUserAgent_HEADER
• CrossSiteScripting_COOKIE
• CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS
• CrossSiteScripting_BODY
• CrossSiteScripting_URIPATH

Dirilis statis versi 1.4 dari 
kelompok aturan ini.

Ditambahkan transformasi 
teksNoUserAgent_HEADER
untuk menghapus semua byte 
null. Memperbarui filter dalam 
aturan scripting lintas situs untuk 
meningkatkan deteksi.

2022-12-05

Dikenal masukan buruk dikelola 
kelompok aturan (p. 49)

• JavaDeserializationRCE_BODY
• JavaDeserializationRCE_URIPATH
• JavaDeserializationRCE_HEADER
• JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING
• Host_localhost_HEADER

Dirilis versi statis 1.17 dari 
kelompok aturan ini.

Memperbarui aturan deserialisasi 
Java untuk menambahkan 
deteksi permintaan yang 
cocok dengan Apache 
CVE-2022-42889, kerentanan 
eksekusi kode jarak jauh 
(RCE) di versi Teks Apache 
Commons sebelum 1.10.0. 
Untuk informasi lebih lanjut, 
lihat NIST: National Vulnerability 
Database: CVE-2022-42889 
Detail dan CVE-2022-42889: 
Apache Commons Text sebelum 
1.10.0 memungkinkan RCE 
bila diterapkan ke input tidak 
tepercaya karena default 
interpolasi yang tidak aman.

Peningkatan deteksi 
diHost_localhost_HEADER.

2022-10-20

85

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-42889
https://lists.apache.org/thread/n2bd4vdsgkqh2tm14l1wyc3jyol7s1om
https://lists.apache.org/thread/n2bd4vdsgkqh2tm14l1wyc3jyol7s1om
https://lists.apache.org/thread/n2bd4vdsgkqh2tm14l1wyc3jyol7s1om
https://lists.apache.org/thread/n2bd4vdsgkqh2tm14l1wyc3jyol7s1om
https://lists.apache.org/thread/n2bd4vdsgkqh2tm14l1wyc3jyol7s1om
https://lists.apache.org/thread/n2bd4vdsgkqh2tm14l1wyc3jyol7s1om


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Grup aturan terkelola

Aturan dan aturan Deskripsi Tanggal

Dikenal masukan buruk dikelola 
kelompok aturan (p. 49)

• Log4JRCE_HEADER
• Log4JRCE_QUERYSTRING
• Log4JRCE_URIPATH
• Log4JRCE_BODY

Dirilis statis versi 1.16 dari 
kelompok aturan ini.

Dihapus positif palsu yangAWS 
diidentifikasi dalam versi 1.15.

2022-10-05

Grup aturan terkelola sistem 
operasi POSIX (p. 56)

Grup aturan yang dikelola 
aplikasi PHP (p. 59)

WordPress grup aturan terkelola 
aplikasi (p. 60)

Dikoreksi nama label 
didokumentasikan.

2022-09-19

Grup aturan reputasi IP (p. 61)

• AWSManagedIPDDoSList

Perubahan ini tidak mengubah 
cara grup aturan menangani lalu 
lintas web Anda.

Menambahkan aturan baru 
denganCount tindakan untuk 
memeriksa alamat IP yang 
secara aktif terlibat dalam 
aktivitas DDoS, menurut intelijen 
ancaman Amazon.

2022-08-30

Dikenal masukan buruk dikelola 
kelompok aturan (p. 49)

• Log4JRCE
• Log4JRCE_HEADER
• Log4JRCE_QUERYSTRING
• Log4JRCE_URIPATH
• Log4JRCE_BODY
• JavaDeserializationRCE_HEADER
• JavaDeserializationRCE_BODY
• JavaDeserializationRCE_URIPATH
• JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING
• Host_localhost_HEADER
• PROPFIND_METHOD

Dirilis versi statis 1.15 dari 
kelompok aturan ini.

DihapusLog4JRCE
dan menggantinya 
denganLog4JRCE_HEADERLog4JRCE_QUERYSTRING,Log4JRCE_URI,Log4JRCE_BODY, 
dan, untuk pemantauan dan 
pengelolaan positif palsu yang 
lebih terperinci.

Menambahkan tanda 
tangan untuk meningkatkan 
deteksi dan pemblokiran 
kePROPFIND_METHOD dan ke 
semuaJavaDeserializationRCE*
danLog4JRCE* aturan.

Label yang diperbarui untuk 
memperbaiki kapitalisasi di 
dalamHost_localhost_HEADER
dan di 
semuaJavaDeserializationRCE*
aturan.

Mengoreksi 
deskripsiJavaDeserializationRCE_HEADER.

2022-08-22
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Aturan dan aturan Deskripsi Tanggal

AWS WAFKelompok aturan 
pencegahan pengambilalihan 
akun (ATP) Kontrol 
Penipuan (p. 71)

• UnsupportedCognitoIDP

Menambahkan aturan untuk 
mencegah penggunaan grup 
aturan terkelola pencegahan 
pengambilalihan akun untuk lalu 
lintas web kumpulan pengguna 
Amazon Cognito.

2022-08-11

Kelompok aturan terkelola set inti 
(CRS) (p. 42)

AWStelah dijadwalkan 
kedaluwarsa untukVersion_2.0
versiVersion_1.2 dan 
kelompok aturan. Versi 
akan kedaluwarsa pada 9 
September 2022. Untuk informasi 
tentang kedaluwarsa versi, 
lihatManajemen versi dengan 
grup aturan terkelola (p. 32).

2022-06-09

Kelompok aturan terkelola set inti 
(CRS) (p. 42)

• GenericLFI_URIPATH

GenericRFI_URIPATH

Dirilis versi 1.3 dari 
kelompok aturan ini. Rilis 
ini memperbarui tanda 
tangan pertandingan dalam 
aturanGenericLFI_URIPATH
danGenericRFI_URIPATH, 
untuk meningkatkan deteksi.

2022-05-24

AWS WAFGrup aturan Kontrol 
Bot (p. 62)

• CategoryEmailClient

Menambahkan 
aturanCategoryEmailClient
ke grup aturan.

2022-04-06

Dikenal masukan buruk dikelola 
kelompok aturan (p. 49)

• JavaDeserializationRCE_HEADER
• JavaDeserializationRCE_BODY
• JavaDeserializationRCE_URI
• JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING

Dirilis versi 1.14 dari 
kelompok aturan ini. 
KeempatJavaDeserializtionRCE
aturan dipindahkan keBLOCK
mode.

2022-03-31

Dikenal masukan buruk dikelola 
kelompok aturan (p. 49)

• JavaDeserializationRCE_HEADER_RC_COUNT
• JavaDeserializationRCE_BODY_RC_COUNT
• JavaDeserializationRCE_URI_RC_COUNT
• JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING_RC_COUNT

Dirilis versi 1.13 dari kelompok 
aturan ini. Memperbarui 
transformasi teks untuk 
kerentanan Spring Core dan 
Cloud Function RCE. Aturan 
ini dalam mode hitungan untuk 
mengumpulkan metrik dan 
mengevaluasi pola yang cocok. 
Label dapat digunakan untuk 
memblokir permintaan dalam 
aturan kustom. Versi selanjutnya 
akan digunakan dengan aturan 
ini dalam mode blok.

2022-03-31
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Dikenal masukan buruk dikelola 
kelompok aturan (p. 49)

• JavaDeserializationRCE_HEADER_RC_COUNT
• JavaDeserializationRCE_BODY_RC_COUNT
• JavaDeserializationRCE_URI_RC_COUNT
• JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING_RC_COUNT
• Log4JRCE_HEADER
• Log4JRCE_QUERYSTRING
• Log4JRCE_URI
• Log4JRCE_BODY
• Log4JRCE

Dirilis versi 1.12 dari kelompok 
aturan ini. Menambahkan tanda 
tangan untuk kerentanan Spring 
Core dan Cloud Function RCE. 
Aturan ini dalam mode hitungan 
untuk mengumpulkan metrik dan 
mengevaluasi pola yang cocok. 
Label dapat digunakan untuk 
memblokir permintaan dalam 
aturan kustom. Versi selanjutnya 
akan digunakan dengan aturan 
ini dalam mode blok.

Dihapus 
aturanLog4JRCE_HEADERLog4JRCE_QUERYSTRING,Log4JRCE_URI,,Log4JRCE_BODY
dan menggantinya dengan 
aturanLog4JRCE.

2022-03-30

Grup aturan reputasi IP (p. 61)

• AWSManagedReconnaissanceList

MemperbaruiAWSManagedReconnaissanceList
aturan untuk mengubah tindakan 
dari hitungan ke blok.

2022-02-15

AWS WAFKelompok aturan 
pencegahan pengambilalihan 
akun (ATP) Kontrol 
Penipuan (p. 71)

Semua aturan dalam grup aturan 
baru

Ditambahkan kelompok 
aturanAWSManagedRulesATPRuleSet.

2022-02-11

Dikenal masukan buruk dikelola 
kelompok aturan (p. 49)

• Log4JRCE
• Log4JRCE_HEADER
• Log4JRCE_QUERYSTRING
• Log4JRCE_URI
• Log4JRCE_BODY

Dirilis versi 1.9 dari 
kelompok aturan ini. Dihapus 
aturanLog4JRCE dan 
menggantinya dengan 
aturanLog4JRCE_HEADER,Log4JRCE_QUERYSTRING,Log4JRCE_URI, 
danLog4JRCE_BODY, untuk 
fleksibilitas dalam penggunaan 
fungsi ini. Menambahkan tanda 
tangan untuk meningkatkan 
deteksi dan pemblokiran.

2022-01-28

Set aturan inti (CRS)

• CrossSiteScripting_URIPATH
• CrossSiteScripting_BODY
• CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS
• CrossSiteScripting_COOKIE

Dirilis versi 2.0 dari kelompok 
aturan ini. Untuk aturan 
ini, disetel tanda tangan 
deteksi untuk mengurangi 
positif palsu. Mengganti 
transformasiURL_DECODE
teks dengan 
transformasiURL_DECODE_UNI
teks ganda. Ditambahkan 
transformasiHTML_ENTITY_DECODE
teks.

2022-01-10
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Set aturan inti (CRS)

• RestrictedExtensions_URIPATH
• RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS

Sebagai bagian dari rilis 
versi 2.0 dari kelompok 
aturan ini, tambahkan 
transformasiURL_DECODE_UNI
teks. Menghapus 
transformasiURL_DECODE teks 
dariRestrictedExtensions_URIPATH.

2022-01-10

Basis data SQL

• SQLi_BODY
• SQLi_QUERYARGUMENTS
• SQLi_COOKIE
• SQLi_URIPATH
• SQLiExtendedPatterns_BODY
• SQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS

Dirilis versi 2.0 dari kelompok 
aturan ini. Mengganti 
transformasiURL_DECODE
teks dengan 
transformasiURL_DECODE_UNI
teks ganda dan menambahkan 
transformasiCOMPRESS_WHITE_SPACE
teks.

Menambahkan lebih banyak 
tanda tangan deteksi 
keSQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS.

Menambahkan inspeksi JSON 
keSQLi_BODY.

Ditambahkan 
aturanSQLiExtendedPatterns_BODY.

Menghapus 
aturanSQLi_URIPATH.

2022-01-10

Masukan buruk yang diketahui

• Log4JRCE

Dirilis versi 1.8 dari 
aturanLog4JRCE untuk 
meningkatkan pemeriksaan 
header dan kriteria pencocokan.

2021-12-17

Masukan buruk yang diketahui

• Log4JRCE

Dirilis versi 1.4 aturanLog4JRCE
untuk menyesuaikan kriteria 
pencocokan dan untuk 
memeriksa header tambahan. 
Dirilis versi 1.5 untuk menyetel 
kriteria pencocokan.

2021-12-11
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Masukan buruk yang diketahui

• Log4JRCE
• BadAuthToken_COOKIE_AUTHORIZATION

Menambahkan aturanLog4JRCE
versi 1.2 sebagai tanggapan 
terhadap masalah keamanan 
yang baru diungkapkan dalam 
Log4j. Untuk informasi lihat
CVE-2021-44228. Aturan ini 
memeriksa jalur URI umum, 
string kueri, 8KB pertama dari 
badan permintaan, dan header 
umum. Aturan menggunakan 
transformasiURL_DECODE_UNI
teks ganda. Dirilis versi 
1.3Log4JRCE untuk menyetel 
kriteria pencocokan dan untuk 
memeriksa header tambahan.

Menghapus 
aturanBadAuthToken_COOKIE_AUTHORIZATION.

2021-12-10

Tabel berikut mencantumkan perubahan sebelum Desember 2021.

Aturan dan aturan Deskripsi Tanggal

Daftar reputasi IP 
Amazon

AWSManagedReconnaissanceListMenambahkanAWSManagedReconnaissanceList
aturan dalam mode 
pemantauan/hitungan. 
Aturan ini berisi 
alamat IP yang 
melakukan pengintaian 
terhadapAWS sumber 
daya.

2021-11-23

Sistem operasi Windows WindowsShellCommands

PowerShellCommands

Menambahkan 
tiga aturan baru 
untuk WindowsShell 
perintah:WindowsShellCommands_COOKIE,WindowsShellCommands_QUERYARGUMENTS, 
danWindowsShellCommands_BODY.

Ditambahkan 
PowerShell aturan 
baru:PowerShellCommands_COOKIE.

MerestrukturisasiPowerShellComands
aturan penamaan 
dengan menghapus 
string _Set1 dan _Set2.

Menambahkan tanda 
tangan deteksi yang 
lebih komprehensif 
kePowerShellRules.

Menambahkan 
transformasiURL_DECODE_UNI

2021-11-23
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teks ke semua 
aturan sistem operasi 
Windows.

Sistem operasi Linux LFI_URIPATH

LFI_QUERYSTRING

LFI_BODY

LFI_COOKIE

Mengganti 
transformasiURL_DECODE
teks ganda dengan 
gandaURL_DECODE_UNI.

DitambahkanNORMALIZE_PATH_WIN
sebagai transformasi 
teks kedua.

MenggantiLFI_BODY
aturan 
denganLFI_COOKIE
aturan.

Menambahkan tanda 
tangan deteksi yang 
lebih komprehensif 
untuk semuaLFI aturan.

2021-11-23

Set aturan inti (CRS) SizeRestrictions_BODYMengurangi batas 
ukuran untuk memblokir 
permintaan web dengan 
muatan tubuh yang 
lebih besar dari 8 KB. 
Sebelumnya, batasnya 
adalah 10 KB.

2021-10-27

Set aturan inti (CRS) EC2MetaDataSSRF_BODY

EC2MetaDataSSRF_COOKIE

EC2MetaDataSSRF_URIPATH

EC2MetaDataSSRF_QUERYARGUMENTS

Menambahkan 
lebih banyak tanda 
tangan deteksi. 
Menambahkan decode 
URL unicode ganda 
untuk meningkatkan 
pemblokiran.

2021-10-27

Set aturan inti (CRS) GenericLFI_QUERYARGUMENTS

GenericLFI_URIPATH

RestrictedExtensions_URIPATH

RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS

Menambahkan decode 
URL unicode ganda 
untuk meningkatkan 
pemblokiran.

2021-10-27

Set aturan inti (CRS) GenericRFI_QUERYARGUMENTS

GenericRFI_BODY

GenericRFI_URIPATH

Memperbarui tanda 
tangan aturan untuk 
mengurangi positif 
palsu, berdasarkan 
umpan balik pelanggan. 
Menambahkan decode 
URL unicode ganda 
untuk meningkatkan 
pemblokiran.

2021-10-27
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Semua Semua aturan Menambahkan 
dukungan untukAWS 
WAF label ke semua 
aturan yang belum 
mendukung pelabelan.

2021-10-25

Daftar reputasi IP 
Amazon

AWSManagedIPReputationList_xxxxMerestrukturisasi daftar 
reputasi IP, menghapus 
sufiks dari nama aturan, 
dan menambahkan 
dukungan untukAWS 
WAF label.

2021-05-04

Daftar IP anonim AnonymousIPList

HostingProviderList

menambahkan 
dukungan untukAWS 
WAF label.

2021-05-04

Kontrol Bot Semua Menambahkan set 
aturan Kontrol Bot.

2021-04-01

Set aturan inti (CRS) GenericRFI_QUERYARGUMENTSDitambahkan decode 
URL ganda.

2021-03-03

Set aturan inti (CRS) RestrictedExtensions_URIPATHMeningkatkan 
konfigurasi aturan dan 
menambahkan decode 
URL tambahan.

2021-03-03

Perlindungan admin AdminProtection_URIPATHDitambahkan decode 
URL ganda.

2021-03-03

Masukan buruk yang 
diketahui

ExploitablePaths_URIPATHMeningkatkan 
konfigurasi aturan dan 
menambahkan decode 
URL tambahan.

2021-03-03

Sistem operasi Linux LFI_QUERYARGUMENTS Meningkatkan 
konfigurasi aturan dan 
menambahkan decode 
URL tambahan.

2021-03-03

Sistem operasi Windows Semua Memperbaiki konfigurasi 
aturan.

2020-9-23

Aplikasi PHP PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS

PHPHighRiskMethodsVariables_BODY

Mengubah transformasi 
teks dari decode 
HTML ke URL decode, 
untuk meningkatkan 
pemblokiran.

2020-9-16

Sistem operasi POSIX UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS

UNIXShellCommandsVariables_BODY

Mengubah transformasi 
teks dari decode 
HTML ke URL decode, 
untuk meningkatkan 
pemblokiran.

2020-9-16
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Set aturan inti GenericLFI_QUERYARGUMENTS

GenericLFI_URIPATH

Genericlfi_tubuh

Mengubah transformasi 
teks dari decode 
HTML ke URL decode, 
untuk meningkatkan 
pemblokiran.

2020-08-07

Sistem operasi Linux LFI_URIPATH

LFI_QUERYARGUMENTS

LFI_BODY

Mengubah transformasi 
teks dari entitas 
HTML decode ke 
URL decode, untuk 
meningkatkan deteksi 
dan pemblokiran.

2020-05-19

Daftar IP Anonim Semua Kelompok aturan 
baruGrup aturan 
reputasi IP (p. 61)
untuk memblokir 
permintaan dari layanan 
yang mengizinkan 
kebingungan identitas 
pemirsa, untuk 
membantu mengurangi 
bot dan penghindaran 
pembatasan geografis.

2020-03-06

WordPress aplikasi WordPressExploitableCommands_QUERYSTRINGAturan baru yang 
memeriksa perintah 
yang dapat dieksploitasi 
dalam string kueri.

2020-03-03

Set aturan inti (CRS) SizeRestrictions_QUERYSTRING

SizeRestrictions_Cookie_HEADER

SizeRestrictions_BODY

SizeRestrictions_URIPATH

Menyesuaikan batasan 
nilai ukuran untuk 
meningkatkan akurasi.

2020-03-03

Basis data SQL SQLi_URIPATH Aturan sekarang 
memeriksa URI pesan.

2020-01-23

Basis data SQL SQLi_BODY

SQLi_QUERYARGUMENTS

SQLi_COOKIE

Transformasi teks yang 
diperbarui

2019-12-20

Set aturan inti (CRS) CrossSiteScripting_URIPATH

CrossSiteScripting_BODY

CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS

CrossSiteScripting_COOKIE

Transformasi teks yang 
diperbarui

2019-12-20
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Grup aturan terkelola

AWS Marketplacegrup aturan terkelola
AWS Marketplacegrup aturan terkelola tersedia dengan berlangganan melaluiAWS Marketplace konsol 
di AWS Marketplace. Setelah berlangganan grup aturanAWS Marketplace terkelola, Anda dapat 
menggunakannyaAWS WAF. Untuk menggunakan grupAWS Marketplace aturan dalamAWS Firewall 
ManagerAWS WAF kebijakan, setiap akun di organisasi Anda harus berlangganan.

Uji dan sesuaikan perubahan apa pun padaAWS WAF perlindungan Anda sebelum menggunakannya 
untuk lalu lintas produksi. Untuk informasi, lihat Menguji dan menyetelAWS WAF perlindungan 
Anda (p. 249).

AWS MarketplaceHarga Grup Aturan

AWS Marketplacekelompok aturan tersedia tanpa kontrak jangka panjang, dan tidak ada komitmen 
minimum. Ketika Anda berlangganan grup aturan, Anda akan dikenakan biaya bulanan (prorata per jam) 
dan biaya permintaan berkelanjutan berdasarkan volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS 
WAFHarga dan deskripsi untuk setiap grupAWS Marketplace aturan di AWS Marketplace.

Ada pertanyaan tentang kelompokAWS Marketplace aturan?

Untuk pertanyaan tentang grup aturan yang dikelola olehAWS Marketplace penjual dan untuk meminta 
perubahan fungsionalitas, hubungi tim dukungan pelanggan penyedia. Untuk menemukan informasi 
kontak, lihat daftar penyedia di AWS Marketplace.

Penyedia grupAWS Marketplace aturan menentukan cara mengelola grup aturan, misalnya cara 
memperbarui grup aturan dan apakah grup aturan diversi. Penyedia juga menentukan detail grup aturan, 
termasuk aturan, tindakan aturan, dan label apa pun yang ditambahkan aturan ke permintaan web yang 
cocok.

Berlangganan grup aturanAWS Marketplace terkelola
Anda dapat berlangganan dan berhenti berlangganan dari grupAWS Marketplace aturan diAWS WAF 
konsol.

Important

Untuk menggunakan grupAWS Marketplace aturan dalamAWS Firewall Manager kebijakan, setiap 
akun di organisasi Anda harus terlebih dahulu berlangganan grup aturan tersebut.

Untuk berlangganan grup aturanAWS Marketplace terkelola

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Di panel navigasi, pilih AWS Marketplace.
3. Di bagian Produk marketplace yang tersedia, pilih nama grup aturan untuk melihat detail dan informasi 

harga.
4. Jika Anda ingin berlangganan grup aturan, pilih Lanjutkan.

Note

Jika Anda tidak ingin berlangganan grup aturan ini, cukup tutup halaman ini di browser Anda.
5. Pilih Siapkan akun Anda.
6. Tambahkan grup aturan ke ACL web, mirip dengan cara Anda menambahkan aturan individual. Untuk 

informasi lebih lanjut, lihat Membuat ACL web (p. 22) atau Mengedit ACL web (p. 25).
Note

Saat menambahkan grup aturan ke ACL web, Anda dapat mengganti tindakan aturan di 
grup aturan dan hasil grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aksi menimpa dalam 
kelompok aturan (p. 17).
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Setelah berlangganan grupAWS Marketplace aturan, Anda menggunakannya di ACL web saat Anda 
melakukan grup aturan terkelola lainnya. Untuk informasi, lihat Membuat ACL web (p. 22).

Berhenti berlangganan dari grup aturanAWS Marketplace terkelola
Anda dapat berhenti berlangganan grupAWS Marketplace aturan diAWS WAF konsol.

Important

Untuk menghentikan biaya berlangganan untuk grup aturanAWS Marketplace terkelola, Anda 
harus menghapusnya dari semua ACL web diAWS WAF dan dalamAWS WAF kebijakan Firewall 
Manager apa pun, selain berhenti berlangganan darinya. Jika Anda berhenti berlangganan dari 
grup aturanAWS Marketplace terkelola tetapi tidak menghapusnya dari ACL web, Anda akan terus 
dikenai biaya untuk langganan tersebut.

Untuk berhenti berlangganan dari grup aturanAWS Marketplace terkelola

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Hapus grup aturan dari semua ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengedit ACL 
web (p. 25).

3. Di panel navigasi, pilih AWS Marketplace.
4. Pilih Kelola langganan Anda.
5. Pilih Batalkan langganan di samping nama grup aturan yang ingin Anda hentikan berlangganan.
6. Pilih Ya, batalkan langganan.

Memecahkan masalah grupAWS Marketplace aturan
Jika Anda menemukan bahwa grupAWS Marketplace aturan memblokir lalu lintas yang sah, Anda dapat 
memecahkan masalah dengan melakukan langkah-langkah berikut.

Memecahkan masalah grupAWS Marketplace aturan

1. Ganti tindakan yang harus dihitung untuk aturan yang memblokir lalu lintas yang sah. Anda dapat 
mengidentifikasi aturan mana yang memblokir permintaan tertentu menggunakan permintaanAWS 
WAF sampel atauAWS WAF log. Anda dapat mengidentifikasi aturan dengan melihatruleGroupId
bidang di log atau permintaan sampel.RuleWithinRuleGroup Anda dapat mengidentifikasi aturan 
dalam pola<Seller Name>#<RuleGroup Name>#<Rule Name>.

2. Jika menetapkan aturan khusus untuk hanya menghitung permintaan tidak menyelesaikan masalah, 
Anda dapat mengganti semua tindakan aturan atau mengubah tindakan untuk grupAWS Marketplace 
aturan itu sendiri dari Tidak ada penggantian ke Override untuk menghitung. Hal ini memungkinkan 
permintaan web untuk melewati, terlepas dari tindakan aturan individu dalam kelompok aturan.

3. Setelah mengesampingkan tindakan aturan individual atau seluruh tindakan grupAWS Marketplace 
aturan, hubungi tim dukungan pelanggan penyedia grup aturan untuk memecahkan masalah lebih 
lanjut. Untuk informasi kontak, lihat daftar grup aturan di halaman daftar produk diAWS Marketplace.

MenghubungiAWS dukungan

Untuk masalah denganAWS WAF atau kelompok aturan yang dikelola olehAWS, hubungiAWS Support. 
Untuk masalah dengan grup aturan yang dikelola olehAWS Marketplace penjual, hubungi tim dukungan 
pelanggan penyedia. Untuk menemukan informasi kontak, lihat daftar penyedia diAWS Marketplace.

Mengelola grup aturan Anda sendiri
Anda dapat membuat grup aturan Anda sendiri untuk menggunakan kembali koleksi aturan yang tidak 
Anda temukan di penawaran grup aturan terkelola atau yang Anda pilih untuk tangani sendiri.
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Grup aturan yang Anda buat aturan penahanan seperti ACL web, dan Anda menambahkan aturan ke 
grup aturan dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan ke ACL web. Ketika membuat grup aturan 
sendiri, Anda harus menetapkan kapasitas maksimum yang tidak berubah untuk grup aturan sendiri.

Anda dapat membagikan grup aturan yang Anda miliki denganAWS akun lain, untuk digunakan 
oleh akun tersebut. Opsi ini tersedia melaluiAWS WAF API. Untuk informasi selengkapnya, lihat
PutPermissionPolicydi ReferensiAWS WAF API.

Topik
• Membuat grup aturanmu (p. 96)
• Menggunakan grup aturan Anda di ACL web (p. 96)
• Menghapus grup aturann (p. 97)

Membuat grup aturanmu
Untuk membuat grup aturanmu

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Di panel navigasi, pilih Aturan grup, lalu Buat grup aturan.
3. Masukkan nama dan deskripsi untuk grup aturan. Anda akan menggunakan ini untuk mengidentifikasi 

set untuk mengelolanya dan menggunakannya.
Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat grup aturan.
4. Untuk Wilayah, pilih Wilayah tempat Anda ingin menyimpan grup aturan. Untuk menggunakan grup 

aturan di web ACL yang melindungi CloudFront distribusi Amazon, Anda harus menggunakan setelan 
global. Anda juga dapat menggunakan pengaturan global untuk aplikasi regional.

5. Pilih Selanjutnya.
6. Tambahkan aturan ke grup aturan menggunakan wizard pembuat aturan, sama seperti yang 

Anda lakukan dalam manajemen ACL web. Satu-satunya perbedaan adalah Anda tidak dapat 
menambahkan grup aturan ke grup aturan lain.

7. Untuk Kapasitas, tetapkan maksimum untuk penggunaan unit kapasitas ACL web (WCU) grup aturan. 
Ini adalah pengaturan yang tidak dapat diubah. Untuk informasi tentang WCU, lihatAWS WAFunit 
kapasitas ACL web (WCU) (p. 7).

Saat Anda menambahkan aturan ke grup aturan, panel Tambahkan aturan dan set kapasitas
menampilkan kapasitas minimum yang diperlukan, yang didasarkan pada aturan yang telah Anda 
tambahkan. Anda dapat menggunakan ini dan rencana future Anda untuk grup aturan untuk 
membantu memperkirakan kapasitas yang dibutuhkan grup aturan.

8. Tinjau pengaturan untuk grup aturan, lalu pilih Buat.

Menggunakan grup aturan Anda di ACL web
Untuk menggunakan grup aturan di ACL web, Anda menambahkannya ke ACL web dalam pernyataan 
referensi grup aturan.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan perubahan di ACL web Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan 
setel di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi 
dampak pada lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan Anda yang diperbarui dalam 
mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkannya. Untuk panduan, lihat
Menguji dan menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249).
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Note

Menggunakan lebih dari 1.500 WCU di ACL web menimbulkan biaya di luar harga ACL web dasar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFunit kapasitas ACL web (WCU) (p. 7) dan
Harga AWS WAF.

Di konsol, saat Anda menambahkan atau memperbarui aturan di ACL web, di halaman Tambahkan aturan 
dan grup aturan, pilih Tambahkan aturan, lalu pilih Tambahkan aturan dan grup aturan saya sendiri. Lalu 
pilih Aturan kelompok dan pilih grup aturan Anda dari daftar.

Di ACL web, Anda dapat mengubah perilaku grup aturan dan aturannya dengan menetapkan tindakan 
aturan individual untuk menghitung atau tindakan lainnya dan dengan mengesampingkan tindakan grup 
aturan yang dihasilkan untuk dihitung. Hal ini dapat membantu Anda melakukan hal-hal seperti menguji 
grup aturan, mengidentifikasi positif palsu dari aturan dalam grup aturan, dan menyesuaikan cara grup 
aturan terkelola menangani permintaan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, lihat Aksi 
menimpa dalam kelompok aturan (p. 17).

Jika grup aturan Anda berisi pernyataan berbasis tarif, setiap ACL web tempat Anda menggunakan grup 
aturan memiliki pelacakan dan pengelolaan tarif tersendiri untuk aturan berbasis tarif, terlepas dari ACL 
web lain tempat Anda menggunakan grup aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pernyataan aturan 
berdasarkan tarif (p. 117).

Inkonsistensi sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah ACL web atauAWS WAF sumber daya lainnya, perubahan 
membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu 
propagasi dapat dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi 
perubahan:

• Setelah Anda membuat ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda 
mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa ACL web tidak tersedia.

• Setelah Anda menambahkan grup aturan ke ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu 
area di mana ACL web digunakan dan bukan di area lain.

• Setelah mengubah pengaturan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa 
tempat dan tindakan baru di tempat lain.

• Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru 
mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Menghapus grup aturann
Ikuti panduan di bagian ini untuk menghapus grup aturan.

Menghapus set direferensikan dan kelompok aturan

Saat Anda menghapus entitas yang dapat Anda gunakan di ACL web, seperti kumpulan IP, set pola regex, 
atau grup aturan, akanAWS WAF memeriksa untuk melihat apakah entitas saat ini sedang digunakan di 
ACL web. Jika menemukan bahwa itu sedang digunakan,AWS WAF peringatkan Anda. AWS WAFhampir 
selalu dapat menentukan apakah entitas sedang direferensikan oleh ACL web. Namun, dalam kasus yang 
jarang terjadi mungkin DNS Firewall tidak dapat melakukannya. Jika Anda perlu memastikan bahwa saat 
ini tidak ada yang menggunakan entitas, periksa di ACL web Anda sebelum menghapusnya. Jika entitas 
adalah set yang direferensikan, periksa juga apakah tidak ada grup aturan yang menggunakannya.

Untuk menghapus grup aturan

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.
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Aturan grup dari layanan lain

2. Di panel navigasi, pilih Rule groups (Grup aturan).
3. Pilih grup aturan yang ingin Anda hapus, lalu pilih Hapus.

Kelompok aturan yang disediakan oleh layanan lain
Jika Anda atau administrator di organisasi Anda menggunakanAWS Firewall Manager atauAWS Shield 
Advanced mengelola perlindungan sumber daya menggunakanAWS WAF, Anda mungkin melihat 
pernyataan referensi grup aturan ditambahkan ke ACL web di akun Anda.

Nama-nama kelompok aturan ini dimulai dengan string berikut:

• ShieldMitigationRuleGroup- Kelompok aturan ini dikelola olehAWS Shield Advanced. Shield 
Advanced menambahkannya ke ACL web yang Anda gunakan untuk perlindungan lapisan aplikasi 
Shield Advanced (lapisan 7), saat Anda mengaktifkan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk 
sumber daya terkait. Untuk informasi selengkapnya tentang grup aturan ini, lihatShield Mitigasi DDoS 
lapisan aplikasi otomatis tingkat lanjut (p. 432).

Warning

Jangan menghapus pernyataan referensi grup aturan ini secara manual dari ACL web Anda. 
Melakukan hal ini dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan untuk semua sumber 
daya yang terkait dengan ACL web. Sebagai gantinya, gunakan Shield Advanced untuk 
menonaktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya yang terkait dengan ACL web. Shield 
Advanced akan menghapus grup aturan bila tidak diperlukan untuk mitigasi otomatis.

• PREFMManageddanPOSTFMManaged - Kelompok aturan ini dikelola olehAWS Firewall Manager. Firewall 
Manager menyediakan mereka di dalam web ACL yang Firewall Manager menciptakan dan mengelola. 
Nama-nama ACL web dimulai denganFMManagedWebACLV2. Untuk informasi tentang ACL web dan 
grup aturan ini, lihatKebijakan AWS WAF (p. 544).

Aturan
AWS WAFAturan mendefinisikan cara memeriksa permintaan web HTTP (S) dan tindakan yang harus 
diambil atas permintaan saat cocok dengan kriteria inspeksi. Anda menentukan aturan hanya dalam 
konteks kelompok aturan atau web ACL.

Anda dapat menentukan aturan yang memeriksa kriteria seperti berikut:

• Skrip yang cenderung berbahaya. Penyerang menyematkan skrip yang dapat mengeksploitasi 
kerentanan dalam aplikasi web. Ini dikenal sebagai cross-site scripting (XSS).

• Alamat IP atau jangkauan alamat yang berasal dari permintaan.
• Negara atau lokasi geografis yang meminta berasal dari.
• Panjang bagian tertentu dari permintaan, seperti string query.
• Kode SQL yang kemungkinan berbahaya. Penyerang mencoba untuk mengekstrak data dari basis data 

Anda dengan menyematkan kode SQL berbahaya di permintaan web. Hal ini dikenal sebagai injeksi 
SQL.

• String yang muncul dalam permintaan, misalnya, nilai yang muncul diUser-Agent header atau string 
teks yang muncul dalam string kueri. Anda juga dapat menggunakan ekspresi reguler (regex) untuk 
menentukan string ini.

• Label bahwa aturan sebelumnya di web ACL telah ditambahkan ke permintaan.

Setiap aturan memerlukan satu pernyataan tingkat atas, yang mungkin berisi pernyataan bersarang pada 
kedalaman apapun, tergantung pada aturan dan jenis pernyataan. Beberapa jenis aturan mengambil set 
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Nama aturan

kriteria. Misalnya, Anda dapat menentukan hingga 10.000 alamat IP atau rentang alamat IP dalam aturan 
alamat IP.

Selain pernyataan dengan kriteria pemeriksaan permintaan web, seperti yang ada di daftar 
sebelumnya,AWS WAF mendukung pernyataan logis untukAND,OR, danNOT yang Anda gunakan untuk 
menggabungkan pernyataan dalam aturan.

Misalnya, berdasarkan permintaan terbaru yang telah Anda lihat dari penyerang, Anda dapat membuat 
aturan denganAND pernyataan logis yang menggabungkan pernyataan bersarang berikut:

• Permintaan datang dari 192.0.2.44.
• Berisi nilai BadBot di header User-Agent.
• Mereka tampaknya menyertakan kode SQL-seperti dalam string query.

Dalam hal ini, permintaan web harus mencocokkan semua pernyataan untuk menghasilkan kecocokan 
untuk tingkat atasAND.

Aturan tidak dapat muncul denganAWS WAF sendirinya. Mereka bukanAWS sumber daya, dan mereka 
tidak memiliki Amazon Resource Name (ARN). Anda dapat mengakses aturan berdasarkan nama di grup 
aturan atau web ACL tempat aturan tersebut didefinisikan. Anda dapat mengelola aturan dan menyalinnya 
ke ACL web lain dengan menggunakan format JSON grup aturan atau ACL web yang berisi aturan. Atau 
Anda dapat mengelolanya melaluiAWS WAF konsol Rule Builder, yang tersedia untuk ACL web dan grup 
aturan.

Topik
• AWS WAFnama aturan (p. 99)
• AWS WAFtindakan aturan (p. 99)
• AWS WAFpernyataan aturan (p. 100)

AWS WAFnama aturan
Anda harus menetapkan nama unik untuk setiap aturan di ACL web atau grup aturan Anda.

Nama hanya dapat berisi karakterA-Z,,a-z0-9,- (tanda hubung), dan_ (garis bawah). Anda tidak dapat 
mengubah nama aturan setelah membuatnya di ACL aturan atau web ACL Anda.

AWS WAFtindakan aturan
Tindakan aturan memberi tahuAWS WAF apa yang harus dilakukan dengan permintaan web saat cocok 
dengan kriteria yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam aturan. Anda dapat menambahkan 
perilaku kustom ke setiap tindakan aturan.

Note

Tindakan aturan dapat diakhiri atau tidak diakhiri. Tindakan penghentian menghentikan evaluasi 
ACL web atas permintaan dan memungkinkannya melanjutkan ke aplikasi Anda yang dilindungi 
atau memblokirnya.

Berikut adalah opsi tindakan aturan:

• Allow-AWS WAF memungkinkan permintaan diteruskan keAWS sumber daya yang dilindungi untuk 
diproses dan ditanggapi. Ini adalah tindakan penghentian. Dalam aturan yang Anda tentukan, Anda 
dapat memasukkan header kustom ke dalam permintaan sebelum meneruskannya ke sumber daya yang 
dilindungi.

• Block-AWS WAF blok permintaan. Ini adalah tindakan penghentian. Secara default,AWS sumber daya 
yang dilindungi merespons dengan kode403 (Forbidden) status HTTP. Dalam aturan yang Anda 
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tentukan, Anda dapat menyesuaikan respons. SaatAWS WAF memblokir permintaan, pengaturanBlock 
tindakan menentukan respons yang dikirim kembali sumber daya yang dilindungi ke klien.

• Count-AWS WAF menghitung permintaan tetapi tidak menentukan apakah akan mengizinkan atau 
memblokirnya. Ini adalah tindakan non-terminating. AWS WAFterus memproses aturan yang tersisa 
di web ACL. Dalam aturan yang Anda tetapkan, Anda dapat memasukkan header kustom ke dalam 
permintaan dan Anda dapat menambahkan label yang dapat ditandingi aturan lain.

• CAPTCHAdanChallenge —AWS WAF menggunakan teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam untuk 
memverifikasi bahwa permintaan tersebut tidak berasal dari bot, danAWS WAF menggunakan token 
untuk melacak tanggapan klien yang sukses baru-baru ini.

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan ketika Anda menggunakanCAPTCHA atau 
tindakanChallenge aturan di salah satu aturan Anda atau sebagai tindakan aturan menimpa 
dalam kelompok aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

Tindakan aturan ini dapat diakhiri atau tidak diakhiri, tergantung pada status token dalam permintaan:
• Tidak diakhiri untuk token yang valid dan belum kedaluwarsa - Jika token valid dan belum kedaluwarsa 

sesuai dengan CAPTCHA yang dikonfigurasi atau waktu kekebalan tantangan,AWS WAF menangani 
permintaan yang serupa denganCount tindakan. AWS WAFterus memeriksa permintaan web 
berdasarkan aturan yang tersisa di ACL web. Mirip denganCount konfigurasi, dalam aturan yang 
Anda tetapkan, Anda dapat mengonfigurasi tindakan ini secara opsional dengan header khusus untuk 
dimasukkan ke dalam permintaan, dan Anda dapat menambahkan label yang dapat ditandingi aturan 
lain.

• Mengakhiri dengan permintaan yang diblokir untuk token yang tidak valid atau kedaluwarsa - 
Jika token tidak valid atau stempel waktu yang ditunjukkan kedaluwarsa,AWS WAF mengakhiri 
pemeriksaan permintaan web dan memblokir permintaan, mirip denganBlock tindakan. AWS 
WAFkemudian merespon klien dengan kesalahan. UntukCAPTCHA, jika isi permintaan menunjukkan 
bahwa browser klien dapat menanganinya,AWS WAF mengirimkan teka-teki CAPTCHA dalam 
JavaScript interstisi, yang dirancang untuk membedakan klien manusia dari bot. UntukChallenge 
aksinya,AWS WAF kirimkan JavaScript interstitial dengan tantangan diam yang dirancang untuk 
membedakan browser normal dari sesi yang dijalankan oleh bot.

Untuk informasi tambahan, lihat CAPTCHAdanChallenge tindakanAWS WAF (p. 220).

Untuk informasi tentang menyesuaikan permintaan dan tanggapan, lihatPermintaan dan tanggapan web 
yang disesuaikan diAWS WAF (p. 144).

Untuk informasi tentang menambahkan label ke permintaan yang cocok, lihatLabel pada permintaan 
web (p. 150).

Untuk informasi tentang cara web ACL dan pengaturan aturan berinteraksi, lihatAturan ACL web dan 
evaluasi kelompok aturan (p. 15).

AWS WAFpernyataan aturan
Pernyataan aturan adalah bagian dari aturan yang memberitahuAWS WAF bagaimana untuk memeriksa 
permintaan web. KetikaAWS WAF menemukan kriteria inspeksi dalam permintaan web, kami mengatakan 
bahwa permintaan web cocok dengan pernyataan. Setiap pernyataan aturan menentukan apa yang harus 
dicari dan bagaimana, sesuai dengan jenis pernyataan.

Setiap aturan diAWS WAF memiliki pernyataan aturan tingkat atas tunggal, yang dapat berisi pernyataan 
lainnya. Pernyataan aturan bisa sangat sederhana. Misalnya, Anda dapat memiliki pernyataan yang 
menyediakan serangkaian negara asal untuk memeriksa permintaan web Anda atau Anda dapat 
memiliki pernyataan aturan yang hanya mereferensikan grup aturan. Pernyataan aturan juga bisa sangat 
kompleks. Misalnya, Anda bisa memiliki pernyataan yang menggabungkan banyak pernyataan lain dengan 
logisAND,OR, danNOT pernyataan.
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Pernyataan aturan bersarang

AWS WAFmendukung bersarang untuk banyak pernyataan aturan, tetapi tidak untuk semua. Misalnya, 
Anda tidak dapat sarang pernyataan kelompok aturan dalam pernyataan lain. Anda perlu menggunakan 
bersarang untuk beberapa skenario, seperti pernyataan scope-down dan pernyataan logis. Daftar 
pernyataan aturan dan rincian aturan yang mengikuti menggambarkan kemampuan bersarang dan 
persyaratan untuk setiap kategori dan aturan.

Editor visual untuk aturan di konsol hanya mendukung satu tingkat bersarang untuk pernyataan aturan. 
Misalnya, Anda dapat sarang banyak jenis pernyataan di dalam logisAND atauOR aturan, tetapi Anda 
tidak dapat sarang lainAND atauOR aturan, karena itu memerlukan tingkat kedua bersarang. Untuk 
mengimplementasikan beberapa level bersarang, berikan definisi aturan di JSON, baik melalui editor 
aturan JSON di konsol atau melalui API.

Topik
• Daftar pernyataan aturan (p. 101)
• Komponen permintaan web (p. 125)
• Pernyataan yang mereferensikan kumpulan atau kelompok aturan (p. 133)
• Pernyataan lingkup-down (p. 134)
• Alamat IP yang diteruskan (p. 134)

Daftar pernyataan aturan
Bagian ini menjelaskan pernyataan yang dapat Anda tambahkan ke aturan dan memberikan beberapa 
panduan untuk menghitung penggunaan unit kapasitas ACL web (WCU) untuk masing-masing. Untuk 
informasi tentang WCU, lihatAWS WAFunit kapasitas ACL web (WCU) (p. 7).

Halaman ini mengelompokkan pernyataan aturan berdasarkan kategori, memberikan deskripsi tingkat 
tinggi untuk masing-masing, dan menyediakan tautan ke bagian dengan informasi lebih lanjut untuk jenis 
pernyataan.

Pernyataan pertandingan

Laporan pertandingan membandingkan permintaan web atau asalnya dengan kriteria yang Anda berikan. 
Untuk banyak pernyataan jenis ini,AWS WAF membandingkan komponen tertentu dari permintaan untuk 
pencocokan konten.

Laporan pertandingan yang nestable. Anda dapat menyarangnya di dalam pernyataan aturan logis dan 
menggunakannya dalam pernyataan scope-down.

Pernyataan Pertandingan Deskripsi WCU

Pertandingan geografis (p. 107) Memeriksa negara asal 
permintaan dan menerapkan 
label untuk negara dan wilayah 
asal.

1

Pertandingan set IP (p. 112) Memeriksa permintaan terhadap 
satu set alamat IP dan rentang 
alamat.

1 untuk kebanyakan kasus. 
Jika Anda mengkonfigurasi 
pernyataan untuk menggunakan 
header dengan alamat IP 
diteruskan dan menentukan 
posisi di headerAny, kemudian 
meningkatkan WCU oleh 4.
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Pernyataan Pertandingan Deskripsi WCU

Pernyataan aturan pencocokan 
label (p. 113)

Memeriksa permintaan label 
yang telah ditambahkan oleh 
aturan lain di ACL web yang 
sama.

1

Pernyataan aturan pertandingan 
Regex (p. 118)

Membandingkan pola regex 
terhadap komponen permintaan 
tertentu.

3, sebagai biaya dasar.

Jika Anda menggunakan 
komponen permintaan Semua 
parameter kueri, tambahkan 10 
WCU. Jika Anda menggunakan 
komponen permintaan tubuh 
JSON, gandakan WCU biaya 
dasar. Untuk setiap transformasi 
Teks yang Anda terapkan, 
tambahkan 10 WCU.

Set pola Regex (p. 119) Membandingkan pola regex 
terhadap komponen permintaan 
tertentu.

25 per set pola, sebagai biaya 
dasar.

Jika Anda menggunakan 
komponen permintaan Semua 
parameter kueri, tambahkan 10 
WCU. Jika Anda menggunakan 
komponen permintaan tubuh 
JSON, gandakan WCU biaya 
dasar. Untuk setiap transformasi 
Teks yang Anda terapkan, 
tambahkan 10 WCU.

Kendala ukuran (p. 121) Memeriksa kendala ukuran 
terhadap komponen permintaan 
tertentu.

1, sebagai biaya dasar.

Jika Anda menggunakan 
komponen permintaan Semua 
parameter kueri, tambahkan 10 
WCU. Jika Anda menggunakan 
komponen permintaan tubuh 
JSON, gandakan WCU biaya 
dasar. Untuk setiap transformasi 
Teks yang Anda terapkan, 
tambahkan 10 WCU.

Serangan SQLi (p. 122) Memeriksa kode SQL berbahaya 
dalam komponen permintaan 
tertentu.

20, sebagai biaya dasar.

Jika Anda menggunakan 
komponen permintaan Semua 
parameter kueri, tambahkan 10 
WCU. Jika Anda menggunakan 
komponen permintaan tubuh 
JSON, gandakan WCU biaya 
dasar. Untuk setiap transformasi 
Teks yang Anda terapkan, 
tambahkan 10 WCU.
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Pernyataan Pertandingan Deskripsi WCU

Pertandingan string (p. 123) Membandingkan string ke 
komponen permintaan tertentu.

Biaya dasar tergantung pada 
jenis pertandingan string dan 
antara 1 dan 10.

Jika Anda menggunakan 
komponen permintaan Semua 
parameter kueri, tambahkan 10 
WCU. Jika Anda menggunakan 
komponen permintaan tubuh 
JSON, gandakan WCU biaya 
dasar. Untuk setiap transformasi 
Teks yang Anda terapkan, 
tambahkan 10 WCU.

XSS scripting 
serangan (p. 124)

Memeriksa serangan cross-
site scripting dalam komponen 
permintaan tertentu.

40, sebagai biaya dasar.

Jika Anda menggunakan 
komponen permintaan Semua 
parameter kueri, tambahkan 10 
WCU. Jika Anda menggunakan 
komponen permintaan tubuh 
JSON, gandakan WCU biaya 
dasar. Untuk setiap transformasi 
Teks yang Anda terapkan, 
tambahkan 10 WCU.

Pernyataan aturan logis

Gunakan pernyataan aturan logis untuk menggabungkan pernyataan lain atau meniadakan hasilnya. 
Setiap pernyataan aturan logis membutuhkan setidaknya satu pernyataan bersarang.

Untuk menggabungkan atau meniadakan hasil pernyataan aturan secara logis, Anda menyarangkan 
pernyataan di bawah pernyataan aturan logis.

Note

Editor visual pada konsol mendukung satu tingkat pernyataan aturan bersarang, yang bekerja 
untuk banyak kebutuhan. Untuk menyarungkan lebih banyak level, edit representasi JSON aturan 
di konsol atau gunakan API.

aturan logis pernyataan yang nestable. Anda dapat menyarangnya di dalam pernyataan aturan logis 
lainnya dan menggunakannya dalam pernyataan scope-down. Untuk informasi tentang pernyataan scope-
down, lihatPernyataan lingkup-down (p. 134).

Pernyataan Logis Deskripsi WCU

ANDlogika (p. 105) Menggabungkan pernyataan 
bersarang denganAND logika.

Berdasarkan pernyataan 
bersarang

NOTlogika (p. 114) Meniadakan hasil pernyataan 
bersarang.

Berdasarkan pernyataan 
bersarang

ORlogika (p. 114) Menggabungkan pernyataan 
bersarang denganOR logika.

Berdasarkan pernyataan 
bersarang
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Pernyataan yang kompleks

AWS WAFmendukung pernyataan kelompok berbasis tingkat dan aturan. Anda tidak dapat sarang 
jenis pernyataan ini di dalam pernyataan aturan lainnya. Untuk beberapa pernyataan ini, Anda dapat 
mempersempit cakupan permintaan yang mereka periksa dengan menambahkan pernyataan scope-down.

Pernyataan Deskripsi WCU

Grup aturlen terkelola (p. 113) Menjalankan aturan terkelola 
yang ditentukan dalam grup 
aturan terkelola tertentu.

Anda dapat mempersempit 
cakupan permintaan yang 
dievaluasi kelompok aturan 
dengan menambahkan 
pernyataan lingkup-down.

Anda tidak dapat menyarangkan 
pernyataan grup aturan terkelola 
di dalam jenis pernyataan 
lainnya.

Didefinisikan oleh kelompok 
aturan, ditambah WCU tambahan 
untuk pernyataan scope-down.

Grup aturan (p. 120) Menjalankan aturan yang 
ditentukan dalam grup aturan 
yang Anda kelola.

Anda tidak dapat sarang 
pernyataan kelompok aturan 
dalam jenis pernyataan lainnya.

Anda menentukan batas WCU 
untuk kelompok aturan saat Anda 
membuatnya.

Berdasarkan tarif (p. 117) Melacak tingkat permintaan dari 
masing-masing alamat IP dan 
sementara memblokir alamat 
saat mereka mengirim terlalu 
banyak permintaan.

Anda dapat mempersempit 
cakupan permintaan yang 
dievaluasi dan diblokir oleh 
pernyataan berbasis tingkat 
dengan menambahkan 
pernyataan lingkup-down.

Anda tidak dapat menyarangkan 
pernyataan berbasis tingkat di 
bawah pernyataan aturan apa 
pun. Anda dapat menentukan 
pernyataan berbasis tingkat di 
dalam kelompok aturan yang 
Anda kelola.

2, ditambah WCU tambahan 
untuk pernyataan lingkup-down.
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ANDpernyataan aturan
PernyataanAND aturan menggabungkan pernyataan bersarang denganAND operasi logis, sehingga 
semua pernyataan bersarang harus cocok untukAND pernyataan untuk mencocokkan. Hal ini 
membutuhkan setidaknya satu pernyataan bersarang.

Nestable - Anda dapat sarang jenis pernyataan ini.

WCU - Tergantung pada pernyataan bersarang.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Pembuat aturan di konsol — Untuk Jika permintaan, pilih cocok dengan semua pernyataan (AND), lalu isi 
pernyataan bersarang.

• API — AndStatement

Contoh

Daftar berikut menunjukkan penggunaanAND dan pernyataan aturanNOT logis untuk menghilangkan 
positif palsu dari pertandingan untuk pernyataan serangan injeksi SQL. Untuk contoh ini, misalkan kita 
dapat menulis pernyataan pencocokan byte tunggal untuk mencocokkan permintaan yang menghasilkan 
positif palsu.

Pernyataan AND cocok untuk permintaan yang tidak cocok dengan pernyataan byte match dan yang cocok 
dengan pernyataan serangan injeksi SQL.

{ 
      "Name": "SQLiExcludeFalsePositives", 
      "Priority": 0, 
      "Statement": { 
        "AndStatement": { 
          "Statements": [ 
            { 
              "NotStatement": { 
                "Statement": { 
                  "ByteMatchStatement": { 
                    "SearchString": "string identifying a false positive", 
                    "FieldToMatch": { 
                      "Body": { 
                        "OversizeHandling": "MATCH" 
                      } 
                    }, 
                    "TextTransformations": [ 
                      { 
                        "Priority": 0, 
                        "Type": "NONE" 
                      } 
                    ], 
                    "PositionalConstraint": "CONTAINS" 
                  } 
                } 
              } 
            }, 
            { 
              "SqliMatchStatement": { 
                "FieldToMatch": { 
                  "Body": { 
                    "OversizeHandling": "MATCH" 
                  } 
                }, 
                "TextTransformations": [ 
                  { 
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                    "Priority": 0, 
                    "Type": "NONE" 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      }, 
      "Action": { 
        "Block": {} 
      }, 
      "VisibilityConfig": { 
        "SampledRequestsEnabled": true, 
        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
        "MetricName": "SQLiExcludeFalsePositives" 
      } 
    }

Menggunakan editor visual aturan konsol, Anda dapat sarang pernyataan non-logis atauNOT pernyataan di 
bawahOR atauAND pernyataan. SarangNOT pernyataan ditunjukkan pada contoh sebelumnya.

Menggunakan editor visual aturan konsol, Anda dapat sarang pernyataan paling nestable di bawah 
pernyataan aturan logis, seperti yang ditunjukkan dalam contoh sebelumnya. Anda tidak dapat 
menggunakan editor visual untuk sarangOR atauAND pernyataan. Untuk mengkonfigurasi jenis bersarang, 
Anda perlu memberikan pernyataan aturan Anda di JSON. Misalnya, daftar aturan JSON berikut 
menyertakanOR pernyataan yang bersarang di dalamAND pernyataan.

{ 
  "Name": "match_rule", 
  "Priority": 0, 
  "Statement": { 
    "AndStatement": { 
      "Statements": [ 
        { 
          "LabelMatchStatement": { 
            "Scope": "LABEL", 
            "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring" 
          } 
        }, 
        { 
          "NotStatement": { 
            "Statement": { 
              "LabelMatchStatement": { 
                "Scope": "LABEL", 
                "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom" 
              } 
            } 
          } 
        }, 
        { 
          "OrStatement": { 
            "Statements": [ 
              { 
                "GeoMatchStatement": { 
                  "CountryCodes": [ 
                    "JM", 
                    "JP" 
                  ] 
                } 
              }, 
              { 
                "ByteMatchStatement": { 
                  "SearchString": "JCountryString", 
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                  "FieldToMatch": { 
                    "Body": {} 
                  }, 
                  "TextTransformations": [ 
                    { 
                      "Priority": 0, 
                      "Type": "NONE" 
                    } 
                  ], 
                  "PositionalConstraint": "CONTAINS" 
                } 
              } 
            ] 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  "Action": { 
    "Block": {} 
  }, 
  "VisibilityConfig": { 
    "SampledRequestsEnabled": true, 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "match_rule" 
  }
}

Pernyataan aturan pencocokan geografis
Gunakan pernyataan pencocokan geografis atau geografis untuk mengelola permintaan web berdasarkan 
negara dan wilayah asal.

Note

Untuk CloudFront distribusi, jika Anda menggunakan fitur pembatasan CloudFront geografis, fitur 
ini tidak meneruskan permintaan yang diblokirAWS WAF. Fitur ini meneruskan permintaan yang 
diizinkan untukAWS WAF. Jika Anda ingin memblokir permintaan berdasarkan geografi danAWS 
WAF kriteria lainnya, gunakan pernyataan pencocokanAWS WAF geo dan jangan gunakan fitur 
pembatasan CloudFront geografis.

Anda dapat menggunakan pernyataan pencocokan geo untuk pencocokan negara dan wilayah, sebagai 
berikut:

• Negara - Gunakan aturan pencocokan geografis dengan sendirinya untuk mengelola permintaan 
berdasarkan negara asalnya.

• Wilayah - Gunakan aturan pencocokan geografis yang diikuti dengan aturan pencocokan label untuk 
mengelola permintaan berdasarkan negara dan wilayah asalnya. Untuk informasi tentang penggunaan 
aturan pencocokan label, lihatPernyataan aturan pencocokan label (p. 113) danLabel pada permintaan 
web (p. 150).

Dengan pernyataan geo match,AWS WAF mengelola setiap permintaan web sebagai berikut:

1. Menentukan kode negara dan wilayah permintaan —AWS WAF menentukan negara dan wilayah 
permintaan berdasarkan alamat IP-nya. Secara default,AWS WAF menggunakan alamat IP asal 
permintaan web. Anda dapatAWS WAF menginstruksikan untuk menggunakan alamat IP dari header 
permintaan alternatifX-Forwarded-For, seperti, dengan mengaktifkan konfigurasi IP diteruskan dalam 
pengaturan pernyataan aturan.

AWS WAFmenggunakan kode negara dan wilayah alfa-2 dari standar Organisasi Internasional untuk 
Standardisasi (ISO) 3166. Anda dapat menemukan kode di lokasi berikut:
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• Di situs web ISO, Anda dapat mencari kode negara di ISO Online Browsing Platform (OBP).
• Di Wikipedia, kode negara terdaftar di ISO 3166-2.

Kode wilayah untuk suatu negara tercantum di URLhttps://en.wikipedia.org/wiki/
ISO_3166-2:<ISO country code>. Misalnya, wilayah untuk Amerika Serikat berada di ISO 
3166-2:US dan untuk Ukraina mereka berada di ISO 3166-2:UA.

2. Menentukan label negara dan label wilayah yang akan ditambahkan ke permintaan - Label menunjukkan 
apakah pernyataan pencocokan geografis menggunakan IP asal atau konfigurasi IP yang diteruskan.
• IP Asal

Label negara adalahawswaf:clientip:geo:country:<ISO country code>. Contoh untuk 
Amerika Serikat:awswaf:clientip:geo:country:US.

Label wilayah adalahawswaf:clientip:geo:region:<ISO country code>-<ISO region 
code>. Contoh untuk Oregon di Amerika Serikat:awswaf:clientip:geo:region:US-OR.

• IP yang diteruskan

Label negara adalahawswaf:forwardedip:geo:country:<ISO country code>. Contoh untuk 
Amerika Serikat:awswaf:forwardedip:geo:country:US.

Label wilayah adalahawswaf:forwardedip:geo:region:<ISO country code>-<ISO region 
code>. Contoh untuk Oregon di Amerika Serikat:awswaf:forwardedip:geo:region:US-OR.

Jika kode negara atau wilayah tidak tersedia untuk alamat IP yang ditentukan permintaan,AWS 
WAF gunakanXX dalam label, di tempat nilai. Misalnya, label berikut adalah untuk IP klien 
yang kode negaranya tidak tersedia:awswaf:clientip:geo:country:XX dan berikut ini 
untuk IP yang diteruskan yang negaranya adalah Amerika Serikat, tetapi kode wilayahnya tidak 
tersedia:awswaf:forwardedip:geo:region:US-XX.

3. Mengevaluasi kode negara permintaan terhadap kriteria aturan

Pernyataan pencocokan geo menambahkan label negara dan wilayah ke semua permintaan yang 
diperiksa, terlepas dari apakah ia menemukan kecocokan.

Note

AWS WAFmenambahkan label apa pun di akhir evaluasi permintaan web aturan. Karena itu, 
pencocokan label apa pun yang Anda gunakan terhadap label dari pernyataan pencocokan geo 
harus ditentukan dalam aturan terpisah dari aturan pernyataan pencocokan geo.

Jika Anda hanya ingin memeriksa nilai wilayah, Anda dapat menulis aturan pencocokan geografis dengan 
tindakan Hitung dan dengan satu kecocokan kode negara, diikuti dengan aturan pencocokan label untuk 
label wilayah. Anda diminta untuk menyediakan kode negara untuk aturan pencocokan geografis untuk 
mengevaluasi, bahkan untuk pendekatan ini. Anda dapat mengurangi pencatatan dan menghitung metrik 
dengan menentukan negara yang sangat tidak mungkin menjadi sumber lalu lintas ke situs Anda.

Nestable - Anda dapat sarang jenis pernyataan ini.

WCU - 1 WCU.

Pengaturan - Pernyataan ini menggunakan pengaturan berikut:

• Kode negara - Array kode negara untuk dibandingkan untuk pertandingan geografis. Ini harus berupa 
kode negara dua karakter dari kode ISO negara alpha-2 dari standar internasional ISO 3166, misalnya, 
ISO 3166["US","CN"].

• (Opsional) Konfigurasi IP yang diteruskan - Secara default,AWS WAF gunakan alamat IP di asal 
permintaan web untuk menentukan negara asal. Atau, Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk 
menggunakan IP yang diteruskan di header HTTP sepertiX-Forwarded-For sebagai gantinya. AWS 
WAFmenggunakan alamat IP pertama di header. Dengan konfigurasi ini, Anda juga menentukan 

108

https://www.iso.org/obp/ui#home
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:US
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:UA


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Pernyataan aturan

perilaku mundur untuk diterapkan ke permintaan web dengan alamat IP yang salah dalam header yang 
ditentukan. Perilaku mundur menetapkan hasil yang cocok untuk permintaan, untuk mencocokkan atau 
tidak cocok. Untuk informasi selengkapnya, lihat Alamat IP yang diteruskan (p. 134).

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Pembuat aturan di konsol — Untuk opsi Permintaan, pilih Berasal dari negara di.
• API — GeoMatchStatement

Contoh

Anda dapat menggunakan pernyataan pencocokan geografis untuk mengelola permintaan dari negara 
atau wilayah tertentu. Misalnya, jika Anda ingin memblokir permintaan dari negara tertentu, namun tetap 
mengizinkan permintaan dari kumpulan alamat IP tertentu di negara tersebut, Anda dapat membuat 
aturan dengan tindakan yang ditetapkanBlock dan pernyataan bersarang berikut, yang ditunjukkan dalam 
pseudocode:

• Pernyataan AND
• Pernyataan pencocokan geografis yang mencantumkan negara yang ingin Anda blokir
• Pernyataan NOT

• IP set pernyataan yang menentukan alamat IP yang ingin Anda izinkan melalui

Atau, jika Anda ingin memblokir beberapa wilayah di negara tertentu, namun tetap mengizinkan permintaan 
dari wilayah lain di negara tersebut, pertama-tama Anda dapat menentukan aturan pencocokan geografis 
dengan tindakan yang ditetapkanCount. Kemudian, tentukan aturan pencocokan label yang cocok dengan 
label pencocokan geografis yang ditambahkan dan tangani permintaan yang Anda butuhkan.

Kode semu berikut menjelaskan contoh pendekatan ini:

1. Pernyataan pencocokan geografis yang mencantumkan negara dengan wilayah yang ingin Anda blokir, 
tetapi dengan tindakan yang ditetapkan ke Hitung. Ini memberi label pada setiap permintaan web 
terlepas dari status kecocokan, dan juga memberi Anda metrik hitungan untuk negara yang diminati.

2. ANDpernyataan dengan tindakan Blok
• Pernyataan pencocokan label yang menentukan label untuk negara yang ingin Anda blokir
• Pernyataan NOT

• Pernyataan pencocokan label yang menentukan label daerah di negara-negara yang ingin Anda 
izinkan

Daftar JSON berikut menunjukkan implementasi dari dua aturan yang dijelaskan dalam pseudocode 
sebelumnya. Aturan-aturan ini memblokir semua lalu lintas dari Amerika Serikat kecuali untuk lalu lintas 
dari Oregon dan Washington. Pernyataan pencocokan geo menambahkan label negara dan wilayah ke 
semua permintaan yang diperiksa. Aturan pencocokan label berjalan setelah aturan pencocokan geografis, 
sehingga dapat cocok dengan label negara dan wilayah yang baru saja ditambahkan aturan pencocokan 
geografis. Pernyataan pencocokan geo menggunakan alamat IP yang diteruskan, sehingga pencocokan 
label juga menentukan label IP yang diteruskan.

{ 
   "Name": "geoMatchForLabels", 
   "Priority": 10, 
   "Statement": { 
     "GeoMatchStatement": { 
       "CountryCodes": [ 
         "US" 
       ], 
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       "ForwardedIPConfig": { 
           "HeaderName": "X-Forwarded-For", 
           "FallbackBehavior": "MATCH" 
       } 
     } 
   }, 
   "Action": { 
     "Count": {} 
   }, 
   "VisibilityConfig": { 
     "SampledRequestsEnabled": true, 
     "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
     "MetricName": "geoMatchForLabels" 
   }
},
{ 
   "Name": "blockUSButNotOROrWA", 
   "Priority": 11, 
   "Statement": { 
     "AndStatement": { 
       "Statements": [ 
         { 
           "LabelMatchStatement": { 
             "Scope": "LABEL", 
             "Key": "awswaf:forwardedip:geo:country:US" 
           } 
         }, 
         { 
           "NotStatement": { 
             "Statement": { 
                "OrStatement": { 
                  "Statements": [ 
                    { 
                       "LabelMatchStatement": { 
                         "Scope": "LABEL", 
                         "Key": "awswaf:forwardedip:geo:region:US-OR" 
                       } 
                    }, 
                    { 
                       "LabelMatchStatement": { 
                         "Scope": "LABEL", 
                         "Key": "awswaf:forwardedip:geo:region:US-WA" 
                       } 
                    } 
                 ] 
               } 
             } 
           } 
         } 
       ] 
     } 
   }, 
   "Action": { 
     "Block": {} 
   }, 
   "VisibilityConfig": { 
     "SampledRequestsEnabled": true, 
     "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
     "MetricName": "blockUSButNotOROrWA" 
   }
}

Sebagai contoh lain, Anda dapat menggabungkan pencocokan geografis dengan aturan berbasis tingkat 
untuk memprioritaskan sumber daya bagi pengguna di negara atau wilayah tertentu. Anda membuat 
pernyataan berbasis tingkat yang berbeda untuk setiap pencocokan geografis atau pernyataan pencocokan 
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label yang Anda gunakan untuk membedakan pengguna Anda. Tetapkan batas tarif yang lebih tinggi untuk 
pengguna di negara atau wilayah pilihan dan tetapkan batas tarif yang lebih rendah untuk pengguna lain.

Daftar JSON berikut menunjukkan aturan kecocokan geografis yang diikuti oleh aturan berbasis tarif yang 
membatasi tingkat lalu lintas dari Amerika Serikat. Aturan memungkinkan lalu lintas dari Oregon masuk 
pada tingkat yang lebih tinggi daripada lalu lintas dari tempat lain di negara ini.

{ 
  "Name": "geoMatchForLabels", 
  "Priority": 190, 
  "Statement": { 
    "GeoMatchStatement": { 
      "CountryCodes": [ 
        "US" 
      ] 
    } 
  }, 
  "Action": { 
    "Count": {} 
  }, 
  "VisibilityConfig": { 
    "SampledRequestsEnabled": true, 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "geoMatchForLabels" 
  }
},
{ 
  "Name": "rateLimitOregon", 
  "Priority": 195, 
  "Statement": { 
    "RateBasedStatement": { 
      "Limit": 3000, 
      "AggregateKeyType": "IP", 
      "ScopeDownStatement": { 
        "LabelMatchStatement": { 
          "Scope": "LABEL", 
          "Key": "awswaf:clientip:geo:region:US-OR" 
        } 
      } 
    } 
  }, 
  "Action": { 
    "Block": {} 
  }, 
  "VisibilityConfig": { 
    "SampledRequestsEnabled": true, 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "rateLimitOregon" 
  }
},
{ 
  "Name": "rateLimitUSNotOR", 
  "Priority": 200, 
  "Statement": { 
    "RateBasedStatement": { 
      "Limit": 100, 
      "AggregateKeyType": "IP", 
      "ScopeDownStatement": { 
        "AndStatement": { 
          "Statements": [ 
            { 
              "LabelMatchStatement": { 
                "Scope": "LABEL", 
                "Key": "awswaf:clientip:geo:country:US" 
              } 
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            }, 
            { 
              "NotStatement": { 
                "Statement": { 
                  "LabelMatchStatement": { 
                    "Scope": "LABEL", 
                    "Key": "awswaf:clientip:geo:region:US-OR" 
                  } 
                } 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  }, 
  "Action": { 
    "Block": {} 
  }, 
  "VisibilityConfig": { 
    "SampledRequestsEnabled": true, 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "rateLimitUSNotOR" 
  }
}

IP mengatur pernyataan aturan pertandingan
Pernyataan pencocokan set IP memeriksa alamat IP dari permintaan web terhadap satu set alamat IP dan 
rentang alamat. Gunakan ini untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan alamat IP 
tempat asal permintaan. Secara default,AWS WAF gunakan alamat IP dari asal permintaan web, tetapi 
Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk menggunakan header HTTP sepertiX-Forwarded-For sebagai 
gantinya.

AWS WAFmendukung semua rentang CIDR IPv4 dan IPv6 kecuali untuk/0. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang notasi CIDR, lihat entri Wikipedia Classless Inter-Domain Routing. Set IP dapat menampung 
hingga 10.000 alamat IP atau rentang alamat IP untuk diperiksa.

Note

Setiap aturan pencocokan set IP mereferensikan set IP, yang Anda buat dan pertahankan terlepas 
dari aturan Anda. Anda dapat menggunakan set IP tunggal dalam beberapa aturan, dan ketika 
Anda memperbarui set yang direferensikan,AWS WAF secara otomatis memperbarui semua 
aturan yang mereferensikannya.
Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengelola set IP, lihatMembuat dan 
mengelola set IP (p. 140).

Ketika Anda menambahkan atau memperbarui aturan dalam grup aturan atau web ACL, pilih opsi IP set
dan pilih nama set IP yang ingin Anda gunakan.

Nestable - Anda dapat sarang jenis pernyataan ini.

WCU - 2 WCU untuk sebagian besar. Jika Anda mengkonfigurasi pernyataan untuk menggunakan alamat 
IP diteruskan dan menentukan posisiANY, meningkatkan penggunaan WCU oleh 4.

Pernyataan ini menggunakan pengaturan berikut:

• Spesifikasi set IP - Pilih set IP yang ingin Anda gunakan dari daftar atau buat yang baru.
• (Opsional) Konfigurasi IP yang diteruskan - Nama header IP penerusan alternatif untuk digunakan 

sebagai pengganti asal permintaan. Anda menentukan apakah akan cocok dengan alamat pertama, 
terakhir, atau apa pun di header. Anda juga menentukan perilaku mundur untuk diterapkan ke 
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permintaan web dengan alamat IP yang salah dalam header yang ditentukan. Perilaku mundur 
menetapkan hasil yang cocok untuk permintaan, untuk mencocokkan atau tidak cocok. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Alamat IP yang diteruskan (p. 134).

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Pembuat aturan di konsol — Untuk opsi Permintaan, pilih Berasal dari alamat IP di.
• Tambahkan halaman aturan dan grup aturan saya sendiri di konsol - Pilih opsi set IP.
• API — IPSetReferenceStatement

Pernyataan aturan pencocokan label

Pernyataan pencocokan label memeriksa label yang ada di permintaan web terhadap spesifikasi string. 
Label yang tersedia untuk aturan untuk pemeriksaan adalah label yang telah ditambahkan ke permintaan 
web oleh aturan lain dalam evaluasi ACL web yang sama. Label tidak bertahan di luar evaluasi ACL web.

Note

Pernyataan pencocokan label hanya dapat melihat label dari aturan yang dievaluasi sebelumnya 
di ACL web. Untuk informasi tentang caraAWS WAF mengevaluasi aturan dan kelompok aturan di 
ACL web, lihatMemproses urutan aturan dan kelompok aturan dalam ACL web (p. 15).

Untuk informasi selengkapnya tentang label, lihatLabel pada permintaan web (p. 150).

Nestable - Anda dapat sarang jenis pernyataan ini.

WCU — 1 WCU

Pernyataan ini menggunakan pengaturan berikut:

• Lingkup pencocokan - Atur ini ke Label agar sesuai dengan nama label dan, secara opsional, ruang 
nama dan awalan sebelumnya. Atur ini ke Namespace agar sesuai dengan beberapa atau semua 
spesifikasi namespace dan, secara opsional, awalan sebelumnya.

• Kunci - String yang ingin Anda cocokkan. Jika Anda menentukan ruang lingkup kecocokan namespace, 
ini seharusnya hanya menentukan ruang nama dan opsional awalan, dengan titik dua akhir. Jika Anda 
menentukan cakupan pencocokan label, ini harus menyertakan nama label dan secara opsional dapat 
menyertakan ruang nama dan awalan sebelumnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan ini, lihatPencocokan dengan label (p. 154) danContoh 
pencocokan label (p. 155).

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Pembuat aturan di konsol — Untuk opsi Permintaan, pilih Memiliki label.
• API — LabelMatchStatement

Pernyataan grup aturan terkelola

Pernyataan aturan grup aturan terkelola menambahkan referensi dalam daftar aturan ACL web Anda ke 
grup aturan terkelola. Anda tidak melihat opsi ini di bawah pernyataan aturan di konsol, tetapi ketika Anda 
bekerja dengan format JSON ACL web Anda, grup aturan terkelola apa pun yang telah Anda tambahkan 
muncul di bawah aturan ACL web sebagai jenis ini.

Grup aturan terkelola adalah grup aturan AturanAWS Terkelola, yang sebagian besar gratis untukAWS 
WAF pelanggan, atau grup aturanAWS Marketplace terkelola. Anda secara otomatis berlangganan 
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grup aturan AturanAWS Terkelola berbayar saat menambahkannya ke ACL web Anda. Anda dapat 
berlangganan grup aturanAWS Marketplace terkelola melaluiAWS Marketplace. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Grup aturan terkelola (p. 31).

Saat menambahkan grup aturan ke ACL web, Anda dapat mengganti tindakan aturan dalam grup 
keCount atau ke tindakan aturan lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aksi menimpa dalam kelompok 
aturan (p. 17).

Anda dapat mempersempit cakupan permintaan yangAWS WAF dievaluasi dengan grup aturan. Untuk 
melakukannya, Anda menambahkan pernyataan scope-down di pernyataan grup aturan. Untuk informasi 
tentang pernyataan scope-down, lihatPernyataan lingkup-down (p. 134). Ini dapat membantu Anda 
mengelola bagaimana grup aturan memengaruhi lalu lintas Anda dan dapat membantu Anda memuat 
biaya yang terkait dengan volume lalu lintas saat Anda menggunakan grup aturan. Untuk informasi dan 
contoh penggunaan pernyataan scope-down dengan grup aturan terkelola KontrolAWS WAF Bot, lihatAWS 
WAFKontrol Bot (p. 173).

Tidak nestable - Anda tidak dapat menyarangkan jenis pernyataan ini di dalam pernyataan lain, dan Anda 
tidak dapat memasukkannya ke dalam grup aturan. Anda dapat memasukkannya langsung di ACL web.

(Opsional) Pernyataan cakupan turun - Jenis aturan ini mengambil pernyataan lingkup-down opsional, 
untuk mempersempit cakupan permintaan yang dievaluasi kelompok aturan. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Pernyataan lingkup-down (p. 134).

WCU - Tetapkan untuk grup aturan saat pembuatan.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Konsol - Selama proses pembuatan ACL web, di halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih
Tambahkan grup aturan terkelola, lalu temukan dan pilih grup aturan yang ingin Anda gunakan.

• API — ManagedRuleGroupStatement

NOTpernyataan aturan

PernyataanNOT aturan logis meniadakan hasil pernyataan bersarang tunggal, sehingga pernyataan 
bersarang tidak harus cocok untukNOT pernyataan untuk mencocokkan, dan sebaliknya. Hal ini 
membutuhkan satu pernyataan bersarang.

Misalnya, jika Anda ingin memblokir permintaan yang tidak berasal dari negara tertentu, buatNOT 
pernyataan dengan tindakan yang disetel untuk diblokir, dan buat pernyataan pencocokan geografis yang 
menentukan negara.

Nestable - Anda dapat sarang jenis pernyataan ini.

WCU - Tergantung pada pernyataan bersarang.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Pembuat aturan di konsol - Untuk Jika permintaan, pilih tidak cocok dengan pernyataan (NOT), lalu isi 
pernyataan bersarang.

• API — NotStatement

ORpernyataan aturan

PernyataanOR aturan menggabungkan pernyataan bersarang denganOR logika, sehingga salah satu 
pernyataan bersarang harus cocok untukOR pernyataan untuk mencocokkan. Hal ini membutuhkan 
setidaknya satu pernyataan bersarang.
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Misalnya, jika Anda ingin memblokir permintaan yang berasal dari negara tertentu atau yang berisi string 
kueri tertentu, Anda dapat membuatOR pernyataan dan membuat pernyataan pencocokan geografis untuk 
negara tersebut dan pernyataan pencocokan string untuk string kueri.

Jika sebaliknya Anda ingin memblokir permintaan yang tidak berasal dari negara tertentu atau yang 
berisi string kueri tertentu, Anda akan memodifikasiOR pernyataan sebelumnya untuk menyarangkan 
pernyataan pencocokan geografis satu tingkat lebih rendah, di dalamNOT pernyataan. Tingkat bersarang 
ini mengharuskan Anda untuk menggunakan format JSON, karena konsol hanya mendukung satu tingkat 
bersarang.

Nestable - Anda dapat sarang jenis pernyataan ini.

WCU - Tergantung pada pernyataan bersarang.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Pembuat aturan di konsol — Untuk Jika permintaan, pilih yang cocok setidaknya satu dari pernyataan 
(OR), lalu isi pernyataan bersarang.

• API — OrStatement

Contoh

Daftar berikut menunjukkan penggunaanOR untuk menggabungkan dua pernyataan lainnya. 
ORPernyataan ini cocok jika salah satu dari pernyataan bersarang cocok.

{ 
  "Name": "neitherOfTwo", 
  "Priority": 1, 
  "Action": { 
    "Block": {} 
  }, 
  "VisibilityConfig": { 
    "SampledRequestsEnabled": true, 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "neitherOfTwo" 
  }, 
  "Statement": { 
    "OrStatement": { 
      "Statements": [ 
        { 
          "GeoMatchStatement": { 
            "CountryCodes": [ 
              "CA" 
            ] 
          } 
        }, 
        { 
          "IPSetReferenceStatement": { 
            "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111111111111:regional/ipset/test-ip-
set-22222222/33333333-4444-5555-6666-777777777777" 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

Menggunakan editor visual aturan konsol, Anda dapat sarang sebagian besar pernyataan nestable di 
bawah pernyataan aturan logis, tetapi Anda tidak dapat menggunakan editor visual untuk sarangOR 
atauAND pernyataan. Untuk mengonfigurasi jenis bersarang ini, Anda perlu memberikan pernyataan 
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aturan Anda di JSON. Misalnya, daftar aturan JSON berikut menyertakanOR pernyataan yang bersarang di 
dalamAND pernyataan.

{ 
  "Name": "match_rule", 
  "Priority": 0, 
  "Statement": { 
    "AndStatement": { 
      "Statements": [ 
        { 
          "LabelMatchStatement": { 
            "Scope": "LABEL", 
            "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring" 
          } 
        }, 
        { 
          "NotStatement": { 
            "Statement": { 
              "LabelMatchStatement": { 
                "Scope": "LABEL", 
                "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom" 
              } 
            } 
          } 
        }, 
        { 
          "OrStatement": { 
            "Statements": [ 
              { 
                "GeoMatchStatement": { 
                  "CountryCodes": [ 
                    "JM", 
                    "JP" 
                  ] 
                } 
              }, 
              { 
                "ByteMatchStatement": { 
                  "SearchString": "JCountryString", 
                  "FieldToMatch": { 
                    "Body": {} 
                  }, 
                  "TextTransformations": [ 
                    { 
                      "Priority": 0, 
                      "Type": "NONE" 
                    } 
                  ], 
                  "PositionalConstraint": "CONTAINS" 
                } 
              } 
            ] 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  "Action": { 
    "Block": {} 
  }, 
  "VisibilityConfig": { 
    "SampledRequestsEnabled": true, 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "match_rule" 
  }
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}

Pernyataan aturan berdasarkan tarif

Aturan berbasis laju melacak laju permintaan untuk setiap alamat IP asal, dan memicu tindakan IP 
dengan laju yang melampaui batas yang Anda tetapkan. Anda dapat menggunakan jenis aturan ini 
untuk menempatkan pemblokiran sementara pada permintaan dari alamat IP yang mengirim permintaan 
berlebihan. Secara default, aturan ini menggunakan alamat IP dari asal permintaan web, tetapi Anda dapat 
mengonfigurasi sumber alamat IP yang berbeda.

Anda dapat menambahkan pernyataan scope-down ke aturan, untuk hanya melacak dan menilai 
permintaan batas yang cocok dengan pernyataan scope-down.

Saat tindakan aturan memicu alamat IP,AWS WAF terapkan tindakan tersebut ke permintaan dari alamat 
IP yang cocok dengan pernyataan lingkup turun aturan, hingga tingkat permintaan ini turun di bawah batas. 
Ini dapat memakan waktu satu atau dua menit untuk perubahan tindakan mulai berlaku.

Note

Anda juga bisa mendapatkan pembatasan tarif dengan level yang ditargetkan dari grup aturan 
KontrolAWS WAF Bot. Untuk perbandingan, lihatOpsi pembatas nilai dalam aturan berbasis tarif 
dan aturan Kontrol Bot yang ditargetkan (p. 163).

Tingkat minimum yang dapat Anda atur adalah 100. AWS WAFmemeriksa tingkat permintaan setiap 30 
detik, dan menghitung permintaan untuk 5 menit sebelumnya setiap kali. Karena itu, dimungkinkan alamat 
IP untuk mengirim permintaan dengan kecepatan yang terlalu tinggi selama 30 detik sebelumAWS WAF 
mendeteksi dan memblokirnya.

AWS WAFmelacak dan mengelola permintaan web secara terpisah untuk setiap instance aturan berbasis 
tingkat yang Anda gunakan. Misalnya, jika Anda memberikan pengaturan aturan berbasis tingkat yang 
sama di dua ACL web, masing-masing dari dua pernyataan aturan mewakili instance terpisah dari 
aturan berbasis tingkat dan mendapatkan pelacakan dan pengelolaannya sendiriAWS WAF. Jika Anda 
menentukan aturan berbasis tingkat di dalam grup aturan, dan kemudian menggunakan grup aturan itu 
di beberapa tempat, setiap penggunaan membuat instance terpisah dari aturan berbasis tingkat yang 
mendapatkan pelacakan dan pengelolaannya sendiriAWS WAF.

Setiap instans aturan berbasis tingkat dapat menilai batas hingga 10.000 alamat IP. Jika instance aturan 
mengidentifikasi lebih dari 10.000 alamat IP untuk menilai batas, itu hanya membatasi 10.000 pengirim 
tertinggi.

Anda dapat mengambil daftar alamat IP yang aturan berbasis tingkat saat ini membatasi tingkat. 
Permintaan yang tarif terbatas untuk alamat IP apa pun adalah permintaan yang sesuai dengan pernyataan 
lingkup bawah dalam aturan berbasis tingkat pembatasan. Untuk informasi, lihat Mencantumkan alamat IP 
yang dinilai dibatasi oleh aturan berbasis tarif (p. 248).

Mempersempit ruang lingkup aturan berbasis tarif

Anda dapat mempersempit cakupan permintaan yangAWS WAF melacak dan mengelola dalam aturan 
berbasis tingkat. Untuk melakukan ini, Anda sarang pernyataan lingkup-down di dalam pernyataan 
berbasis tingkat.

• Tanpa pernyataan scope-down, aturan berbasis tingkat mengumpulkan permintaan berdasarkan alamat 
IP dan mengambil tindakan atas semua permintaan dari alamat IP yang melampaui batas.

• Dengan pernyataan scope-down, aturan hanya menghitung permintaan yang cocok dengan scope 
down pernyataan, dan agregat mereka dengan alamat IP. Jika jumlah permintaan untuk alamat IP 
melebihi batas, aturan berbasis tingkat hanya mengambil tindakan atas permintaan dari alamat IP yang 
juga cocok dengan pernyataan lingkup bawah. Aturan tidak memeriksa atau mengambil tindakan atas 
permintaan lain dari alamat IP.
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Untuk informasi tentang pernyataan scope-down, lihatPernyataan lingkup-down (p. 134).

Tidak nestable - Anda tidak dapat sarang jenis pernyataan ini di dalam pernyataan lain. Anda dapat 
memasukkannya langsung ke ACL web dan dalam grup aturan.

(Opsional) Pernyataan yang lebih khusus — Jenis aturan ini mengambil pernyataan yang lebih khusus 
untuk mempersempit ruang lingkup permintaan yang dilacak oleh pernyataan berbasis laju. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Pernyataan lingkup-down (p. 134).

WCU - 2 ditambah WCU tambahan untuk pernyataan bersarang.

Pernyataan ini menggunakan pengaturan opsional berikut:

• (Opsional) Konfigurasi IP yang diteruskan - Secara default,AWS WAF agregat pada alamat IP di 
asal permintaan web, tetapi Anda dapat mengonfigurasi aturan untuk menggunakan alamat IP yang 
diteruskan di header HTTP sepertiX-Forwarded-For. AWS WAFmenggunakan alamat IP pertama di 
header. Dengan konfigurasi ini, Anda juga menentukan perilaku mundur untuk diterapkan ke permintaan 
web dengan alamat IP yang salah dalam header yang ditentukan. Perilaku mundur menetapkan hasil 
yang cocok untuk permintaan, untuk mencocokkan atau tidak cocok. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Alamat IP yang diteruskan (p. 134).

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Pembuat aturan di ACL web Anda, di konsol — Berdasarkan Aturan, untuk Jenis, pilih aturan berbasis 
tingkat.

• API — RateBasedStatement

Contoh

Jika Anda ingin membatasi jumlah permintaan ke halaman login di situs web Anda tanpa memengaruhi 
lalu lintas ke situs lainnya, Anda dapat membuat aturan berbasis tarif dengan pernyataan cakupan turun 
yang cocok dengan permintaan ke halaman login Anda. Misalnya, pernyataan scope-down mungkin berupa 
pernyataan pencocokan string yang memeriksa jalur URI dan cocok dengan string yang dimulai/login.

Sebagai contoh lainnya, untuk mengatasi permintaan baru dari penyerang di Amerika Serikat, Anda dapat 
membuat aturan berbasis rate dengan pernyataan yang lebih khusus berikut:

• DAN pernyataan aturan yang berisi berikut, tingkat kedua pernyataan bersarang:
• Pernyataan pencocokan geografis yang menentukan permintaan yang berasal dari Amerika Serikat.
• Pernyataan kecocokan string yang mencari diUser-Agent header untuk stringBadBot.

Pernyataan aturan pertandingan Regex
Pernyataan pertandingan regex menginstruksikanAWS WAF untuk mencocokkan komponen permintaan 
terhadap ekspresi reguler tunggal (regex). Suatu permintaan web cocok dengan pernyataan jika komponen 
permintaan cocok dengan regex yang Anda tentukan.

Jenis pernyataan ini adalah alternatif yang baik untukPola regex mengatur pernyataan aturan 
pertandingan (p. 119) untuk situasi di mana Anda ingin menggabungkan kriteria pencocokan Anda 
menggunakan logika matematika. Misalnya, jika Anda ingin komponen permintaan untuk mencocokkan 
dengan beberapa pola regex dan tidak cocok dengan yang lain, Anda dapat menggabungkan pernyataan 
pertandingan regex menggunakanANDpernyataan aturan (p. 105) danNOTpernyataan aturan (p. 114).

AWS WAFmendukung sintaks pola yang digunakan oleh perpustakaan PCRElibpcre. Perpustakaan 
didokumentasikan di PCRE - Perl Kompatibel Regular Expressions.

Pembatasan penggunaan pola Regex
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AWS WAFtidak mendukung semua konstruksi perpustakaan PCRE. Misalnya, ini mendukung beberapa 
pernyataan lebar-nol, tetapi tidak semuanya. Kami tidak memiliki daftar lengkap konstruksi yang didukung. 
Namun, jika Anda memberikan pola regex yang tidak valid atau menggunakan konstruksi yang tidak 
didukung,AWS WAF API akan melaporkan kegagalan.

AWS WAFtidak mendukung pola PCRE berikut:

• Referensi balik dan menangkap subexpressions
• Referensi subrutin dan pola rekursif
• Pola bersyarat
• Kata kerja kontrol backtracking
• \ C single-byte direktif
• \ R baris baru pertandingan direktif
• \ K awal direktif reset pertandingan
• Callouts dan kode tertanam
• Pengelompokan atom dan pengukur posesif

Nestable - Anda dapat sarang jenis pernyataan ini.

WCU - 4 WCU, sebagai biaya dasar. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter 
kueri, tambahkan 10 WCU. Jika Anda menggunakan komponen permintaan tubuh JSON, gandakan WCU 
biaya dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCU.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan membutuhkan pengaturan 
komponen permintaan berikut:

• Komponen permintaan - Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau 
badan.

Warning

Jika Anda memeriksa komponen permintaan Badan, badan JSON, Header, atau Cookie, baca 
tentang batasan berapa banyak konten yangAWS WAF dapat diperiksaMenangani komponen 
permintaan web yang terlalu besar (p. 137).

Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihatKomponen permintaan web (p. 125).
• Transformasi teks opsional - Transformasi yangAWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen 

permintaan sebelum memeriksanya. Misalnya, Anda bisa berubah menjadi huruf kecil atau menormalkan 
ruang putih. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi,AWS WAF proses mereka sesuai urutan 
yang tercantum. Untuk informasi, lihat Transformasi teks (p. 131).

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Pembuat aturan di konsol — Untuk jenis Pertandingan, pilih Cocokkan ekspresi reguler.
• API — RegexMatchStatement

Pola regex mengatur pernyataan aturan pertandingan

Pencocokan set pola regex memeriksa bagian dari permintaan web yang Anda tentukan untuk pola 
ekspresi reguler yang telah Anda tentukan di dalam kumpulan pola regex.

Note

Setiap aturan pencocokan set pola regex mereferensikan kumpulan pola regex, yang Anda buat 
dan pertahankan terlepas dari aturan Anda. Anda dapat menggunakan pola regex tunggal yang 
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diatur dalam beberapa aturan, dan ketika Anda memperbarui set yang direferensikan,AWS WAF 
secara otomatis memperbarui semua aturan yang mereferensikannya.
Untuk informasi tentang membuat dan mengelola set pola regex, lihatMembuat dan mengelola set 
pola regex (p. 142).

Pernyataan kecocokan set pola regexAWS WAF menginstruksikan untuk mencari salah satu pola di set di 
dalam komponen permintaan yang Anda pilih. Suatu permintaan web akan cocok dengan pola set aturan 
pernyataan jika komponen permintaan cocok dengan salah satu pola dalam set.

Jika Anda ingin menggabungkan kecocokan pola regex Anda menggunakan logika, misalnya untuk 
mencocokkan dengan beberapa ekspresi reguler dan tidak cocok dengan yang lain, pertimbangkan untuk 
menggunakannyaPernyataan aturan pertandingan Regex (p. 118).

Nestable - Anda dapat sarang jenis pernyataan ini.

WCU - 40 WCU, sebagai biaya dasar. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter 
kueri, tambahkan 10 WCU. Jika Anda menggunakan komponen permintaan tubuh JSON, gandakan WCU 
biaya dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCU.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan membutuhkan pengaturan 
komponen permintaan berikut:

• Komponen permintaan - Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau 
badan.

Warning

Jika Anda memeriksa komponen permintaan Badan, badan JSON, Header, atau Cookie, baca 
tentang batasan berapa banyak konten yangAWS WAF dapat diperiksaMenangani komponen 
permintaan web yang terlalu besar (p. 137).

Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihatKomponen permintaan web (p. 125).
• Transformasi teks opsional - Transformasi yangAWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen 

permintaan sebelum memeriksanya. Misalnya, Anda bisa berubah menjadi huruf kecil atau menormalkan 
ruang putih. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi,AWS WAF proses mereka sesuai urutan 
yang tercantum. Untuk informasi, lihat Transformasi teks (p. 131).

Pernyataan ini membutuhkan pengaturan berikut:

• Spesifikasi set pola regex - Pilih set pola regex yang ingin Anda gunakan dari daftar atau buat yang baru.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Pembuat aturan di konsol - Untuk tipe Pencocokan, pilih Kondisi pencocokan string > Pola pencocokan 
dari kumpulan ekspresi reguler.

• API — RegexPatternSetReferenceStatement

Pernyataan grup aturn
Pernyataan aturan grup aturan menambahkan referensi ke daftar aturan ACL web Anda ke grup aturan 
yang Anda kelola. Anda tidak melihat opsi ini di bawah pernyataan aturan Anda di konsol, tetapi ketika 
Anda bekerja dengan format JSON ACL web Anda, salah satu grup aturan Anda sendiri yang telah Anda 
tambahkan muncul di bawah aturan ACL web sebagai jenis ini. Untuk informasi tentang menggunakan grup 
aturan Anda sendiri, lihatMengelola grup aturan Anda sendiri (p. 95).

Saat menambahkan grup aturan ke ACL web, Anda dapat mengganti tindakan aturan dalam grup 
keCount atau ke tindakan aturan lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Aksi menimpa dalam kelompok 
aturan (p. 17).

120

https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/APIReference/API_RegexPatternSetReferenceStatement.html


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Pernyataan aturan

Tidak nestable - Anda tidak dapat menyarangkan jenis pernyataan ini di dalam pernyataan lain, dan Anda 
tidak dapat memasukkannya ke dalam grup aturan. Anda dapat memasukkannya langsung di ACL web. 
Anda dapat mempersempit cakupan permintaan yang dievaluasi kelompok aturan dengan menambahkan 
salah satu pernyataan nestable dalam pernyataan grup aturan, sebagai pernyataan scope-down.

WCU - Tetapkan untuk grup aturan saat pembuatan.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Konsol - Selama proses pembuatan ACL web, di halaman Tambahkan aturan dan grup aturan, pilih
Tambahkan aturan dan grup aturan saya sendiri, grup Aturan, lalu tambahkan grup aturan yang ingin 
Anda gunakan.

• API — RuleGroupReferenceStatement

Ukuran pernyataan aturan kendala

Pernyataan kendala ukuran membandingkan sejumlah byte terhadap ukuran komponen permintaan, 
dengan menggunakan operator perbandingan, seperti lebih besar dari (>) atau kurang dari (<). Sebagai 
contoh, Anda dapat menggunakan pernyataan batasan ukuran untuk mencari string kueri yang lebih 
panjang dari 100 byte.

Note

Jika Anda memilih URI untuk nilai Bagian permintaan untuk memfilter,/di URI dianggap sebagai 
satu karakter. Misalnya, /logo.jpg URI memiliki panjang sembilan karakter.

Nestable - Anda dapat sarang jenis pernyataan ini.

WCU - 1 WCU, sebagai biaya dasar. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter 
kueri, tambahkan 10 WCU. Jika Anda menggunakan komponen permintaan tubuh JSON, gandakan WCU 
biaya dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCU.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan membutuhkan pengaturan 
komponen permintaan berikut:

• Komponen permintaan - Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau 
badan.

Warning

Jika Anda memeriksa komponen permintaan Badan, badan JSON, Header, atau Cookie, baca 
tentang batasan berapa banyak konten yangAWS WAF dapat diperiksaMenangani komponen 
permintaan web yang terlalu besar (p. 137).

Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihatKomponen permintaan web (p. 125).
• Transformasi teks opsional - Transformasi yangAWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen 

permintaan sebelum memeriksanya. Misalnya, Anda bisa berubah menjadi huruf kecil atau menormalkan 
ruang putih. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi,AWS WAF proses mereka sesuai urutan 
yang tercantum. Untuk informasi, lihat Transformasi teks (p. 131).

Selain itu, pernyataan ini memerlukan pengaturan berikut:

• Kondisi pencocokan ukuran - Ini menunjukkan operator perbandingan numerik yang akan digunakan 
untuk membandingkan ukuran yang Anda berikan dengan komponen permintaan yang telah Anda pilih. 
Pilih operator dari daftar.

• Ukuran - Pengaturan ukuran, dalam byte, untuk digunakan dalam perbandingan.
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Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Pembuat aturan di konsol — Untuk jenis Pencocokan, dalam kondisi Pencocokan ukuran, pilih kondisi 
yang ingin Anda gunakan.

• API — SizeConstraintStatement

SQL pernyataan aturan serangan injeksi

Pernyataan aturan injeksi SQL memeriksa kode SQL berbahaya. Penyerang menyisipkan kode SQL 
berbahaya ke dalam permintaan web untuk melakukan hal-hal seperti memodifikasi basis data Anda atau 
mengekstrak data darinya.

Nestable - Anda dapat sarang jenis pernyataan ini.

WCU - Biaya dasar tergantung pada pengaturan tingkat sensitivitas untuk pernyataan aturan:Low biaya 20 
danHigh biaya 30.

Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCU. Jika Anda 
menggunakan komponen permintaan tubuh JSON, gandakan WCU biaya dasar. Untuk setiap transformasi 
Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCU.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan membutuhkan pengaturan 
komponen permintaan berikut:

• Komponen permintaan - Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau 
badan.

Warning

Jika Anda memeriksa komponen permintaan Badan, badan JSON, Header, atau Cookie, baca 
tentang batasan berapa banyak konten yangAWS WAF dapat diperiksaMenangani komponen 
permintaan web yang terlalu besar (p. 137).

Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihatKomponen permintaan web (p. 125).
• Transformasi teks opsional - Transformasi yangAWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen 

permintaan sebelum memeriksanya. Misalnya, Anda bisa berubah menjadi huruf kecil atau menormalkan 
ruang putih. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi,AWS WAF proses mereka sesuai urutan 
yang tercantum. Untuk informasi, lihat Transformasi teks (p. 131).

Selain itu, pernyataan ini memerlukan pengaturan berikut:

• Tingkat sensitivitas - Pengaturan ini menyesuaikan sensitivitas kriteria kecocokan injeksi SQL. Opsi nya 
adalah LOW dan HIGH. Pengaturan default-nya adalah LOW.

HIGHPengaturan mendeteksi lebih banyak serangan injeksi SQL, dan merupakan pengaturan yang 
disarankan. Karena sensitivitas yang lebih tinggi, pengaturan ini menghasilkan lebih banyak positif 
palsu, terutama jika permintaan web Anda biasanya mengandung string yang tidak biasa. Selama 
pengujian dan penyetelan ACL web Anda, Anda mungkin perlu melakukan lebih banyak pekerjaan 
untuk mengurangi positif palsu. Untuk informasi, lihat Menguji dan menyetelAWS WAF perlindungan 
Anda (p. 249).

Pengaturan yang lebih rendah memberikan deteksi injeksi SQL yang kurang ketat, yang juga 
menghasilkan lebih sedikit positif palsu. LOWdapat menjadi pilihan yang lebih baik untuk sumber daya 
yang memiliki perlindungan lain terhadap serangan injeksi SQL atau yang memiliki toleransi rendah 
untuk positif palsu.
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Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Pembuat aturan di konsol - Untuk jenis Pertandingan, pilih Kondisi pencocokan serangan > Berisi 
serangan injeksi SQL.

• API — SqliMatchStatement

String pernyataan aturan pertandingan
Sebuah pernyataan pertandingan string menunjukkan string yangAWS WAF ingin Anda cari dalam 
permintaan, di mana dalam permintaan untuk mencari, dan bagaimana. Misalnya, Anda dapat mencari 
string tertentu di awal string kueri apa pun dalam permintaan atau sebagai pencocokan persis untukUser-
agent header permintaan. Biasanya, string terdiri dari karakter ASCII yang dapat dicetak, tetapi Anda 
dapat menggunakan karakter apa pun dari heksadesimal 0x00 hingga 0xFF (desimal 0 hingga 255).

Nestable - Anda dapat sarang jenis pernyataan ini.

WCU - Biaya dasar tergantung pada jenis kecocokan yang Anda gunakan.

• Persis cocok string - 2
• Dimulai dengan string - 2
• Berakhir dengan string - 2
• Berisi string - 10
• Berisi kata - 10

Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter kueri, tambahkan 10 WCU. Jika Anda 
menggunakan komponen permintaan tubuh JSON, gandakan WCU biaya dasar. Untuk setiap transformasi 
Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCU.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan membutuhkan pengaturan 
komponen permintaan berikut:

• Komponen permintaan - Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau 
badan.

Warning

Jika Anda memeriksa komponen permintaan Badan, badan JSON, Header, atau Cookie, baca 
tentang batasan berapa banyak konten yangAWS WAF dapat diperiksaMenangani komponen 
permintaan web yang terlalu besar (p. 137).

Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihatKomponen permintaan web (p. 125).
• Transformasi teks opsional - Transformasi yangAWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen 

permintaan sebelum memeriksanya. Misalnya, Anda bisa berubah menjadi huruf kecil atau menormalkan 
ruang putih. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi,AWS WAF proses mereka sesuai urutan 
yang tercantum. Untuk informasi, lihat Transformasi teks (p. 131).

Selain itu, pernyataan ini memerlukan pengaturan berikut:

• String to match - Ini adalah string yangAWS WAF ingin Anda bandingkan dengan komponen permintaan 
yang ditentukan. Biasanya, string terdiri dari karakter ASCII yang dapat dicetak, tetapi Anda dapat 
menggunakan karakter apa pun dari heksadesimal 0x00 hingga 0xFF (desimal 0 hingga 255).

• Kondisi pencocokan string - Ini menunjukkan jenis pencarian yangAWS WAF ingin Anda lakukan.
• Tepat cocok dengan string - String dan nilai komponen permintaan identik.
• Dimulai dengan string - String muncul di awal komponen permintaan.
• Berakhir dengan string - String muncul di akhir komponen permintaan.
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• Berisi string - String muncul di mana saja di komponen permintaan.
• Berisi kata - String yang Anda tentukan harus muncul di komponen permintaan. Untuk pilihan ini, string 

yang Anda tentukan harus berisi karakter alfanumerik atau garis bawah (A-Z, a-z, 0-9, atau _).

Salah satu hal berikut harus benar untuk dicocokkan permintaan:
• String persis cocok dengan nilai komponen permintaan, misalnya nilai header.
• String ada di awal komponen permintaan dan diikuti dengan karakter selain karakter alfanumerik 

atau garis bawah (_), misalnya,BadBot;.
• String ada di akhir komponen permintaan dan didahului oleh karakter selain karakter alfanumerik 

atau garis bawah (_), misalnya,;BadBot.
• String ada di tengah komponen permintaan dan diawali dan diikuti oleh karakter selain karakter 

alfanumerik atau garis bawah (_), misalnya,-BadBot;.

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Pembuat aturan di konsol — Untuk jenis Pertandingan, pilih Kondisi pencocokan string, lalu isi string 
yang ingin Anda cocokkan.

• API — ByteMatchStatement

Pernyataan aturan serangan skrip lintas situs

Pernyataan serangan XSS (cross-site scripting) memeriksa skrip berbahaya dalam komponen permintaan 
web. Dalam serangan XSS, penyerang menggunakan kerentanan di situs web jinak sebagai alat untuk 
menginjeksi skrip situs klien berbahaya ke browser web lain yang sah.

Nestable - Anda dapat sarang jenis pernyataan ini.

WCU - 40 WCU, sebagai biaya dasar. Jika Anda menggunakan komponen permintaan Semua parameter 
kueri, tambahkan 10 WCU. Jika Anda menggunakan komponen permintaan tubuh JSON, gandakan WCU 
biaya dasar. Untuk setiap transformasi Teks yang Anda terapkan, tambahkan 10 WCU.

Jenis pernyataan ini beroperasi pada komponen permintaan web, dan membutuhkan pengaturan 
komponen permintaan berikut:

• Komponen permintaan - Bagian dari permintaan web untuk memeriksa, misalnya, string kueri atau 
badan.

Warning

Jika Anda memeriksa komponen permintaan Badan, badan JSON, Header, atau Cookie, baca 
tentang batasan berapa banyak konten yangAWS WAF dapat diperiksaMenangani komponen 
permintaan web yang terlalu besar (p. 137).

Untuk informasi tentang komponen permintaan web, lihatKomponen permintaan web (p. 125).
• Transformasi teks opsional - Transformasi yangAWS WAF ingin Anda lakukan pada komponen 

permintaan sebelum memeriksanya. Misalnya, Anda bisa berubah menjadi huruf kecil atau menormalkan 
ruang putih. Jika Anda menentukan lebih dari satu transformasi,AWS WAF proses mereka sesuai urutan 
yang tercantum. Untuk informasi, lihat Transformasi teks (p. 131).

Di mana menemukan pernyataan aturan ini

• Pembuat aturan di konsol - Untuk jenis Pertandingan, pilih Kondisi pencocokan serangan > Berisi 
serangan injeksi XSS.

• API — XssMatchStatement

124

https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/APIReference/API_ByteMatchStatement.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/APIReference/API_XssMatchStatement.html


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Pernyataan aturan

Komponen permintaan web
Bagian ini menjelaskan pengaturan yang dapat Anda tentukan untuk pernyataan aturan yang memeriksa 
komponen permintaan web. Untuk informasi tentang penggunaan, lihat pernyataan aturan individual.

Untuk pengaturan komponen permintaan, Anda perlu menentukan jenis komponen itu sendiri, dan opsi 
tambahan yang bergantung pada jenisnya. Misalnya, jika Anda memilih jenis komponen yang berisi teks 
yang akan diperiksa, Anda dapat menentukan transformasi teks yangAWS WAF ingin Anda terapkan 
sebelum mengevaluasi kriteria pemeriksaan Anda.

Kecuali dinyatakan lain, jika permintaan web tidak memiliki komponen permintaan yang ditentukan dalam 
pernyataan aturan,AWS WAF mengevaluasi permintaan sebagai tidak cocok dengan kriteria aturan.

Daftar Isi
• Minta opsi komponen (p. 125)

• Metode HTTP (p. 126)
• Header tunggal (p. 126)
• Semua header (p. 126)
• Cookie (p. 126)
• Jalur URI (p. 127)
• String kueri (p. 127)
• Parameter kueri tunggal (p. 127)
• Semua parameter kueri (p. 127)
• Tubuh (p. 128)
• JSON isi JSON (p. 128)

• Cara memeriksa header pseudo HTTP/2 (p. 130)
• Transformasi teks (p. 131)

Minta opsi komponen
Bagian ini menjelaskan komponen permintaan web yang dapat Anda tentukan untuk diperiksa. Anda 
menentukan komponen permintaan untuk pernyataan aturan pertandingan yang mencari pola di dalam 
permintaan web. Jenis pernyataan termasuk pencocokan string, pertandingan regex, batasan ukuran, dan 
pernyataan serangan injeksi SQL. Untuk informasi tentang cara menggunakan pengaturan komponen 
permintaan ini, lihat pernyataan aturan individual. Untuk informasi selengkapnya tentang pernyataan 
aturan, lihatDaftar pernyataan aturan (p. 101)

Kecuali dinyatakan lain, jika permintaan web tidak memiliki komponen permintaan yang ditentukan dalam 
pernyataan aturan,AWS WAF mengevaluasi permintaan sebagai tidak cocok dengan kriteria aturan.

Note

Anda menentukan komponen permintaan tunggal untuk setiap pernyataan aturan yang 
memerlukannya. Untuk memeriksa lebih dari satu komponen permintaan, buat pernyataan aturan 
untuk setiap komponen.

DokumentasiAWS WAF konsol dan API memberikan panduan untuk pengaturan komponen permintaan di 
lokasi berikut:

• Pembuat aturan di konsol — Dalam pengaturan Pernyataan untuk jenis aturan reguler, pilih komponen 
yang ingin Anda periksa dalam dialog Inspect di bawah komponen Permintaan.

• Isi pernyataan API -FieldToMatch

Sisa bagian ini menjelaskan opsi untuk bagian permintaan web yang akan diperiksa.
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Topik
• Metode HTTP (p. 126)
• Header tunggal (p. 126)
• Semua header (p. 126)
• Cookie (p. 126)
• Jalur URI (p. 127)
• String kueri (p. 127)
• Parameter kueri tunggal (p. 127)
• Semua parameter kueri (p. 127)
• Tubuh (p. 128)
• JSON isi JSON (p. 128)

Metode HTTP

Memeriksa metode HTTP untuk permintaan. Metode HTTP menunjukkan jenis operasi yang diminta oleh 
permintaan web untuk dilakukan sumber daya Anda yang dilindungi, sepertiPOST atauGET.

Header tunggal

Memeriksa header bernama tunggal dalam permintaan. Untuk opsi ini, Anda menentukan tombol header 
di Nama bidang header, misalnya,User-Agent atauReferer. Pencocokan string untuk kunci tidak peka 
huruf besar/kecil.

Semua header

Memeriksa semua header permintaan, termasuk cookie. Anda dapat menerapkan filter untuk memeriksa 
subset dari semua header. Untuk opsi ini, Anda memberikan spesifikasi berikut:

• Pola pertandingan - Filter yang digunakan untuk mendapatkan subset header untuk diperiksa. AWS 
WAFmencari pola-pola ini di tombol header.

Pengaturan pola pertandingan dapat salah satu dari berikut:
• Semua - Cocokkan semua kunci. Evaluasi kriteria pemeriksaan aturan untuk semua header.
• Header yang dikecualikan - Periksa hanya header yang kuncinya tidak cocok dengan string yang Anda 

tentukan di sini. Pertandingan string untuk kunci tidak peka huruf besar/kecil.
• Header yang disertakan - Periksa hanya header yang memiliki kunci yang cocok dengan salah satu 

string yang Anda tentukan di sini. Pertandingan string untuk kunci tidak peka huruf besar/kecil.
• Lingkup pencocokan - Bagian header yangAWS WAF harus diperiksa dengan kriteria pemeriksaan 

aturan. Anda dapat menentukan Kunci, Nilai, atau Semua untuk kedua kunci dan nilai.
• Oversize handling - BagaimanaAWS WAF seharusnya menangani permintaan yang memiliki data header 

yang lebih besar dari yangAWS WAF dapat diperiksa. AWS WAFdapat memeriksa paling banyak 8 KB 
pertama (8.192 byte) dari header permintaan dan paling banyak 200 header pertama. Konten tersedia 
untuk diperiksaAWS WAF hingga batas pertama tercapai. Anda dapat memilih untuk melanjutkan 
pemeriksaan, atau untuk melewati pemeriksaan dan menandai permintaan sebagai cocok atau tidak 
cocok dengan aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang penanganan konten yang terlalu besar, 
lihat??? (p. 137).

Cookie

Memeriksa semua cookie permintaan. Anda dapat menerapkan filter untuk memeriksa bagian dari semua 
cookie. Untuk opsi ini, Anda memberikan spesifikasi berikut:

• Pola pencocokan - Filter yang digunakan untuk mendapatkan subset cookie untuk diperiksa. AWS 
WAFmencari pola-pola ini di kunci cookie.
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Pengaturan pola pertandingan dapat salah satu dari berikut:
• Semua - Cocokkan semua kunci. Evaluasi kriteria pemeriksaan aturan untuk semua cookie.
• Cookie yang dikecualikan — Periksa hanya cookie yang kuncinya tidak cocok dengan string yang 

Anda tentukan di sini. Pencocokan string untuk kunci adalah peka huruf besar/kecil dan harus tepat.
• Cookie yang disertakan - Periksa hanya cookie yang memiliki kunci yang cocok dengan salah satu 

string yang Anda tentukan di sini. Pencocokan string untuk kunci adalah peka huruf besar/kecil dan 
harus tepat.

• Ruang lingkup pencocokan - Bagian cookie yangAWS WAF harus diperiksa dengan kriteria pemeriksaan 
aturan. Anda dapat menentukan Kunci, Nilai, atau Semua untuk kedua kunci dan nilai.

• Penanganan oversize - BagaimanaAWS WAF harus menangani permintaan yang memiliki data cookie 
yang lebih besar dari yangAWS WAF dapat diperiksa. AWS WAFdapat memeriksa paling banyak 8 KB 
pertama (8.192 byte) dari cookie permintaan dan paling banyak 200 cookie pertama. Konten tersedia 
untuk diperiksaAWS WAF hingga batas pertama tercapai. Anda dapat memilih untuk melanjutkan 
pemeriksaan, atau untuk melewati pemeriksaan dan menandai permintaan sebagai cocok atau tidak 
cocok dengan aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang penanganan konten yang terlalu besar, 
lihat??? (p. 137).

Jalur URI

Memeriksa bagian URL yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya,/images/daily-ad.jpg. Untuk 
informasi, lihat Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax.

Jika Anda tidak menggunakan transformasi teks dengan opsi ini,AWS WAF tidak menormalkan URI 
dan memeriksanya persis seperti menerimanya dari klien dalam permintaan. Untuk informasi tentang 
transformasi teks, lihatTransformasi teks (p. 131).

String kueri

Memeriksa bagian dari URL yang muncul setelah? karakter, jika ada.
Note

Untuk pernyataan pencocokan skrip lintas situs, sebaiknya pilih Semua parameter kueri, bukan
string Kueri. Memilih Semua parameter kueri menambahkan 10 WCU ke biaya dasar.

Parameter kueri tunggal

Memeriksa parameter kueri tunggal yang telah Anda definisikan sebagai bagian dari string kueri. AWS 
WAFmemeriksa nilai dari parameter yang Anda tentukan.

Untuk opsi ini, Anda juga menentukan argumen Query. Misalnya, jika URLwww.xyz.com?
UserName=abc&SalesRegion=seattle, Anda dapat menentukanUserName atauSalesRegion
untuk argumen kueri. Panjang maksimum untuk nama argumen adalah 30 karakter. Nama ini tidak 
peka huruf, jadi jika Anda menentukanUserName,AWS WAF cocok dengan semua variasiUserName, 
termasukusername danUsERName.

Jika string kueri berisi lebih dari satu instance argumen kueri yang telah Anda tentukan,AWS WAF 
periksa semua nilai untuk kecocokan, menggunakanOR logika. Misalnya, dalam URLwww.xyz.com?
SalesRegion=boston&SalesRegion=seattle,AWS WAF mengevaluasi nama yang telah Anda 
tentukan terhadapboston danseattle. Jika salah satu pertandingan, inspeksi adalah kecocokan.

Semua parameter kueri

Memeriksa semua parameter query dalam permintaan. Hal ini mirip dengan pilihan komponen parameter 
query tunggal, tetapiAWS WAF memeriksa nilai-nilai dari semua argumen dalam string query. Misalnya, 
jika URL tersebutwww.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle,AWS WAF memicu 
kecocokan jika nilaiUserName atauSalesRegion cocok dengan kriteria pemeriksaan.

127

https://tools.ietf.org/html/rfc3986#section-3


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Pernyataan aturan

Memilih opsi ini menambahkan 10 WCU ke biaya dasar.

Tubuh

Memeriksa badan permintaan, dievaluasi sebagai teks biasa. Anda juga dapat mengevaluasi tubuh 
sebagai JSON menggunakan jenisJSON konten.

Isi permintaan adalah bagian dari permintaan yang segera mengikuti tajuk permintaan. Ini berisi data 
tambahan yang diperlukan untuk permintaan web, misalnya, data dari formulir.

• Di konsol, Anda memilih ini di bawah pilihan Request pilihan Body, dengan memilih pilihan Jenis konten
Teks biasa.

• Di API, dalamFieldToMatch spesifikasi aturan, Anda menentukanBody untuk memeriksa badan 
permintaan sebagai teks biasa.

Untuk ACL web regional,AWS WAF dapat memeriksa 8 KB pertama dari badan permintaan. Untuk 
CloudFront web ACL, secara default,AWS WAF dapat memeriksa 16 KB pertama, dan Anda dapat 
meningkatkan batas ini dalam konfigurasi ACL web Anda untuk 32 KB, 48 KB, atau 64 KB. Untuk informasi 
tentang mengubah limit, lihatBatas ukuran pemeriksaan tubuh untuk ACL CloudFront web (p. 20).

Anda harus menentukan penanganan kebesaran untuk jenis komponen ini. Penanganan oversize 
mendefinisikan bagaimanaAWS WAF menangani permintaan yang memiliki data tubuh yang lebih besar 
dari yangAWS WAF dapat diperiksa. Anda dapat memilih untuk melanjutkan pemeriksaan, atau untuk 
melewati pemeriksaan dan menandai permintaan sebagai cocok atau tidak cocok dengan aturan. Untuk 
informasi selengkapnya tentang penanganan konten yang terlalu besar, lihatMenangani komponen 
permintaan web yang terlalu besar (p. 137).

Anda juga dapat mengevaluasi tubuh sebagai JSON yang diurai. Untuk informasi tentang ini, lihat bagian 
berikut.

JSON isi JSON

Memeriksa isi permintaan, dievaluasi sebagai JSON. Anda juga dapat mengevaluasi isi sebagai teks biasa.

Isi permintaan adalah bagian dari permintaan yang segera mengikuti tajuk permintaan. Ini berisi data 
tambahan yang diperlukan untuk permintaan web, misalnya, data dari formulir.

• Di konsol, Anda memilih ini di bawah pilihan Permintaan pilihan Body, dengan memilih pilihan jenis 
konten JSON.

• Di API, dalamFieldToMatch spesifikasi aturan, Anda tentukanJsonBody.

Untuk ACL web regional,AWS WAF dapat memeriksa 8 KB pertama dari badan permintaan. Untuk 
CloudFront web ACL, secara default,AWS WAF dapat memeriksa 16 KB pertama, dan Anda dapat 
meningkatkan batas ini dalam konfigurasi ACL web Anda untuk 32 KB, 48 KB, atau 64 KB. Untuk informasi 
tentang mengubah batas, lihatBatas ukuran pemeriksaan tubuh untuk ACL CloudFront web (p. 20).

Anda harus menentukan penanganan kebesaran untuk jenis komponen ini. Penanganan oversize 
mendefinisikan bagaimanaAWS WAF menangani permintaan yang memiliki data tubuh yang lebih besar 
dari yangAWS WAF dapat diperiksa. Anda dapat memilih untuk melanjutkan pemeriksaan, atau untuk 
melewati pemeriksaan dan menandai permintaan sebagai cocok atau tidak cocok dengan aturan. Untuk 
informasi selengkapnya tentang penanganan konten yang terlalu besar, lihatMenangani komponen 
permintaan web yang terlalu besar (p. 137).

SaatAWS WAF memeriksa badan permintaan web sebagai JSON yang diurai, ia mem-parsing dan 
mengekstrak elemen dari JSON dan memeriksa bagian yang Anda tunjukkan menggunakan kriteria 
pernyataan kecocokan aturan.
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Memilih opsi ini menggandakan WCU biaya dasar pernyataan pertandingan. Misalnya, jika biaya 
dasar pernyataan pertandingan adalah 5 WCU tanpa penguraian JSON, menggunakan parsing JSON 
menggandakan biaya menjadi 10 WCU.

Dengan opsi ini,AWS WAF jalankan dua pola pertandingan terhadap badan permintaan web. Output dari 
pola pertandingan pertama digunakan sebagai masukan ke pola pertandingan kedua:

1. AWS WAFmem-parsing dan mengekstrak konten JSON dan mengidentifikasi elemen yang akan 
diperiksa. Untuk melakukannya,AWS WAF gunakan kriteria yang Anda berikan dalam spesifikasi badan 
JSON aturan.

2. AWS WAFmenerapkan transformasi teks apa pun ke elemen yang diekstrak dan kemudian cocok 
dengan elemen JSON yang dihasilkan yang ditetapkan terhadap kriteria kecocokan pernyataan aturan. 
Jika salah satu elemen cocok, permintaan web cocok untuk aturan.

Anda menentukan kriteria berikut untuk digunakanAWS WAF untuk langkah pencocokan pola pertama, 
untuk mengidentifikasi elemen JSON yang akan diperiksa:

• Perilaku fallback parsing isi — Apa yangAWS WAF harus dilakukan jika isi JSON gagal untuk 
sepenuhnya diuraikan olehnya. Opsi nya adalah sebagai berikut:
• Tidak ada (perilaku default) -AWS WAF mengevaluasi konten hanya sampai titik di mana ia mengalami 

kesalahan parsing.
• Evaluasi sebagai string - Periksa tubuh sebagai teks biasa. AWS WAFmenerapkan perubahan teks 

dan kriteria pemeriksaan yang Anda tentukan untuk pemeriksaan JSON ke string teks isi.
• Match - Memperlakukan permintaan web sebagai cocok dengan pernyataan aturan. AWS 

WAFmenerapkan tindakan aturan untuk permintaan.
• Tidak cocok - Memperlakukan permintaan web sebagai tidak cocok dengan pernyataan aturan.

AWS WAF melakukan yang terbaik untuk menguraikan seluruh isi JSON, tetapi mungkin dipaksa untuk 
berhenti karena alasan seperti karakter yang tidak valid, duplikat kunci, pemotongan, dan konten yang 
simpul root-nya bukan objek atau susunan.

AWS WAFmenguraikan JSON dalam contoh berikut sebagai dua pasangan nilai key:value yang valid:
• Kehilangan koma: {"key1":"value1""key2":"value2"}
• Kehilangan titik dua: {"key1":"value1","key2""value2"}
• Titik dua ekstra: {"key1"::"value1","key2""value2"}

• Lingkup pencocokan JSON - Jenis elemen dalam JSON yangAWS WAF harus diperiksa. Anda dapat 
menentukan Kunci, Nilai, atau Semua untuk kedua kunci dan nilai.

• Konten untuk diperiksa - Elemen dalam JSON yang diurai dan diekstraksi yangAWS WAF ingin Anda 
periksa.

Anda harus menentukan salah satu hal berikut:
• Konten JSON penuh - Evaluasi semua elemen dalam JSON diurai.
• Hanya elemen yang disertakan - Evaluasi hanya elemen dalam JSON yang cocok dengan kriteria 

Pointer JSON yang Anda berikan. Untuk informasi tentang sintaks JSON Pointer, lihat dokumentasi 
Internet Engineering Task Force (IETF) Object Notation (JSON) dokumentasi Internet Engineering 
Task Force (IETF)JavaScript Object Notation (JSON).

Jangan gunakan opsi ini untuk menyertakan semua jalur di JSON. Gunakan konten Full JSON sebagai 
gantinya.

Misalnya, di konsol, Anda dapat memberikan berikut ini:

/dogs/0/name
/dogs/1/name

129

https://tools.ietf.org/html/rfc6901


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Pernyataan aturan

Di API atau CLI, Anda dapat memberikan berikut ini:

"IncludedPaths": ["/dogs/0/name", "/dogs/1/name"]

Contoh skenario pemeriksaan tubuh JSON

Jika pengaturan elemen yang disertakan adalah/a/b, maka untuk tubuh JSON berikut:

{  
  "a":{ 
    "c":"d", 
    "b":{ 
      "e":{ 
        "f":"g" 
      } 
    } 
  }
}

Daftar berikut menjelaskan apa yangAWS WAF akan dievaluasi untuk setiap pengaturan lingkup 
pertandingan. Kuncinyab, yang merupakan bagian dari jalur elemen yang disertakan, tidak dievaluasi.

• Untuk lingkup pertandingan diatur ke semua:e,f, dang.
• Untuk lingkup pertandingan diatur ke kunci:e danf.
• Untuk lingkup pertandingan diatur ke nilai-nilai:g.

Cara memeriksa header pseudo HTTP/2

AWSSumber daya yang dilindungi yang mendukung lalu lintas HTTP/2 tidak meneruskan header semu 
HTTP/2AWS WAF untuk diperiksa, tetapi mereka menyediakan konten header semu dalam komponen 
permintaan web yangAWS WAF diperiksa. Anda dapat menggunakanAWS WAF untuk memeriksa hanya 
header semu yang tercantum dalam tabel berikut.

Konten header semu HTTP/2 dipetakan ke komponen permintaan web

Header semu HTTP/2 Komponen permintaan web untuk 
diperiksa

Dokumentasi

:method Metode HTTP Metode HTTP (p. 126)

:authority Host header Header tunggal (p. 126)

Semua header (p. 126)

:pathJalur URI Jalur URI Jalur URI (p. 127)

:pathkueri String kueri String kueri (p. 127)

Parameter kueri 
tunggal (p. 127)

Semua parameter 
kueri (p. 127)
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Transformasi teks

Dalam pernyataan yang mencari pola atau mengatur kendala, Anda dapat memberikan transformasiAWS 
WAF untuk diterapkan sebelum memeriksa permintaan. Transformasi memformat permintaan web untuk 
menghilangkan beberapa format tidak biasa yang digunakan penyerang dalam upaya untuk melewatiAWS 
WAF.

Saat Anda menggunakan ini dengan pemilihan komponen permintaan tubuh JSON,AWS WAF terapkan 
transformasi Anda setelah mengurai dan mengekstraksi elemen untuk diperiksa dari JSON. Untuk 
informasi lebih lanjut, lihat bagian sebelumnya,JSON isi JSON (p. 128).

Jika Anda memberikan lebih dari satu transformasi, Anda juga mengatur urutanAWS WAF untuk 
menerapkannya.

WCU - Setiap transformasi teks adalah 10 WCU.

DokumentasiAWS WAF konsol dan API juga menyediakan panduan untuk pengaturan ini di lokasi berikut:

• Pembangun aturan di konsol — Transformasi teks. Opsi ini tersedia saat Anda menggunakan komponen 
permintaan.

• Isi pernyataan API -TextTransformations

Opsi untuk transformasi teks

Base64 mendekode

AWS WAFmendekodekan string Base64 dikodekan.
Base64 mendekode ext

AWS WAFmendekodekan string yang dikodekan Base64, tetapi menggunakan implementasi pemaaf 
yang mengabaikan karakter yang tidak valid.

Baris perintah

Opsi ini mengurangi situasi di mana penyerang mungkin menyuntikkan perintah baris perintah sistem 
operasi dan menggunakan pemformatan yang tidak biasa untuk menyamarkan beberapa atau semua 
perintah.

Gunakan opsi ini untuk melakukan transformasi berikut:
• Hapus karakter berikut: \ " ' ^
• Hapus spasi sebelum karakter berikut: / (
• Ganti karakter berikut dengan spasi: , ;
• Ganti spasi ganda dengan satu spasi
• Mengkonversi huruf besar,A-Z, ke huruf kecil,a-z

Kompres ruang putih

AWS WAFmenggantikan beberapa spasi dengan satu spasi dan mengganti karakter berikut dengan 
karakter spasi (desimal 32):
• \f, formfeed, desimal 12
• \t, tab, desimal 9
• \n, baris baru, desimal 10
• \r, pengembalian pengangkutan, desimal 13
• \v, tab vertikal, desimal 11
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• spasi tanpa pindah baris, desimal 160
mendekode CSS

AWS WAFdekode karakter yang dikodekan menggunakan aturan escape CSS 
2.xsyndata.html#characters. Fungsi ini menggunakan hingga dua byte dalam proses 
pendekodean, sehingga dapat membantu mengungkap karakter ASCII yang dikodekan menggunakan 
pengodean CSS yang biasanya tidak dikodekan. Ini juga berguna dalam melawan penghindaran, 
yang merupakan kombinasi dari garis miring terbalik dan karakter non-heksadesimal. Misalnya, ja
\vascript untuk javascript.

Dekode urutan melarikan diri

AWS WAFdecodes berikut ANSI C melarikan diri urutan:\a, \b, \f, \n, \r, \t, \v, \\, 
\?, \', \", \xHH (hexadecimal), \0OOO (octal). Pengodean yang tidak valid tetap dalam 
output.

mendekode kode Hex

AWS WAFdekan string karakter heksadesimal menjadi biner.
Dekode entitas HTML

AWS WAFmenggantikan karakter HTML-dikodekan dengan karakter unencoded:
• Mengganti &quot; dengan "
• Mengganti &nbsp; dengan spasi tanpa pindah baris, desimal 160
• Mengganti &lt; dengan <
• Mengganti &gt; dengan >
• Mengganti karakter yang diwakili dalam format heksadesimal, &#xhhhh;, dengan karakter yang 

sesuai
• Mengganti karakter yang diwakili dalam format desimal, &#nnnn;, dengan karakter yang sesuai

JS mendekode kode JS

AWS WAFdecodes JavaScript melarikan diri urutan. Jika\uHHHH kode berada dalam rentang kode 
lebar penuhFF01-FF5E, byte yang lebih tinggi digunakan untuk mendeteksi dan menyesuaikan byte 
yang lebih rendah. Jika tidak, hanya byte yang lebih rendah yang digunakan dan byte yang lebih tinggi 
dinolkan, yang menyebabkan kemungkinan hilangnya informasi.

Huruf kecil

AWS WAFmengkonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z).
MD5

AWS WAFmenghitung hash MD5 dari data dalam input. Hash dihitung dalam bentuk biner mentah.
Tidak ada

AWS WAFmemeriksa permintaan web seperti yang diterima, tanpa transformasi teks.
Normalisasi jalur

AWS WAFmenghapus beberapa garis miring, referensi diri direktori, dan referensi kembali direktori 
yang tidak berada di awal input dari string input.

Menormalkan jalur menang

AWS WAFproses ini sepertiNORMALIZE_PATH, tapi pertama mengkonversi karakter backslash untuk 
meneruskan garis miring.

Menghapus nulls

AWS WAFmenghapus semuaNULL byte dari input.
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Ganti komentar

AWS WAFmenggantikan setiap terjadinya komentar gaya C (/*... */) dengan satu spasi. Itu tidak 
memampatkan beberapa kejadian berturut-turut. Ini menggantikan komentar yang tidak diakhiri 
dengan spasi (ASCII 0x20). Itu tidak mengubah penghentian komentar (*/).

Ganti nulls

AWS WAFmenggantikanNULL byte di input dengan karakter spasi (ASCII 0x20).
Dekode hex SQL

AWS WAFdecode SQL hex data. Misalnya, (0x414243) diterjemahkan ke (ABC).
mendekode URL

AWS WAFmendekodekan nilai URL berkode.
Dekkode URL uni

SepertiURL_DECODE, tetapi dengan dukungan untuk%u pengkodean khusus Microsoft. Jika kode 
berada dalam rentang kode FF01-FF5E ASCII lebar penuh, byte yang lebih tinggi digunakan untuk 
mendeteksi dan menyesuaikan byte yang lebih rendah. Jika tidak, hanya byte yang lebih rendah 
digunakan dan byte yang lebih tinggi dinolkan.

UTF8 ke Unicode

AWS WAFmengubah semua urutan karakter UTF-8 untuk Unicode. Ini membantu normalisasi 
masukan, dan meminimalkan positif palsu dan negatif palsu untuk bahasa non-Inggris.

Pernyataan yang mereferensikan kumpulan atau kelompok 
aturan
Beberapa aturan menggunakan entitas yang dapat digunakan kembali dan dikelola di luar ACL web 
Anda, baik oleh AndaAWS,, atauAWS Marketplace penjual. Saat entitas yang dapat digunakan kembali 
diperbarui,AWS WAF menyebarkan pembaruan ke aturan Anda. Misalnya, jika Anda menggunakan 
grup aturan AturanAWS Terkelola di ACL web, saatAWS memperbarui grup aturan,AWS menyebarkan 
perubahan ke ACL web Anda, untuk memperbarui perilakunya. Jika Anda menggunakan pernyataan IP set 
dalam aturan, ketika Anda memperbarui set,AWS WAF menyebarkan perubahan ke semua aturan yang 
mereferensikannya, sehingga setiap ACL web yang menggunakan aturan tersebut disimpan up-to-date 
dengan perubahan Anda.

Berikut ini adalah entitas dapat digunakan kembali yang dapat Anda gunakan dalam pernyataan aturan.

• Set IP - Anda membuat dan mengelola set IP Anda sendiri. Di konsol, Anda dapat mengaksesnya dari 
panel navigasi. Untuk informasi tentang pengelolaan set IP, lihatSet IP dan set pola regex (p. 139).

• Set pertandingan Regex - Anda membuat dan mengelola set pertandingan regex Anda sendiri. Di konsol, 
Anda dapat mengaksesnya dari panel navigasi. Untuk informasi tentang mengelola set pola regex, 
lihatSet IP dan set pola regex (p. 139).

• AWSGrup aturan Aturan Terkelola —AWS mengelola grup aturan ini. Di konsol, ini tersedia untuk 
digunakan saat Anda menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web Anda. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang ini, lihatAWSDaftar grup aturan Aturan Terkelola (p. 41).

• AWS Marketplacegrup aturan terkelola -AWS Marketplace penjual mengelola grup aturan ini dan Anda 
dapat berlangganan untuk menggunakannya. Untuk mengelola langganan Anda, di panel navigasi 
konsol tersebut, pilih AWS Marketplace. Grup aturanAWS Marketplace terkelola dicantumkan saat 
Anda menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web Anda. Untuk grup aturan yang belum Anda 
langgani, Anda juga dapat menemukanAWS Marketplace tautan ke halaman tersebut. Untuk informasi 
selengkapnya tentang grup aturan yang dikelolaAWS Marketplace penjual, lihatAWS Marketplacegrup 
aturan terkelola (p. 94).
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• Grup aturan Anda sendiri — Anda mengelola grup aturan Anda sendiri, biasanya ketika Anda 
memerlukan beberapa perilaku yang tidak tersedia melalui grup aturan terkelola. Di konsol, Anda dapat 
mengaksesnya dari panel navigasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola grup aturan Anda 
sendiri (p. 95).

Menghapus kumpulan atau grup aturan yang direferensikan

Saat Anda menghapus entitas yang direferensikan,AWS WAF periksa untuk melihat apakah saat ini 
sedang digunakan di ACL web. JikaAWS WAF menemukan bahwa itu digunakan, itu memperingatkan 
Anda. AWS WAFhampir selalu dapat menentukan apakah entitas sedang direferensikan oleh ACL web. 
Namun, dalam kasus yang jarang terjadi, mungkin tidak dapat melakukannya. Jika Anda perlu memastikan 
bahwa entitas yang ingin Anda hapus tidak digunakan, periksa di ACL web Anda sebelum menghapusnya.

Pernyataan lingkup-down
Pernyataan scope-down adalah pernyataan aturan nestable yang Anda tambahkan di dalam pernyataan 
grup aturan terkelola atau pernyataan berbasis tingkat untuk mempersempit serangkaian permintaan 
yang dievaluasi oleh aturan yang mengandung. Aturan yang berisi hanya mengevaluasi permintaan yang 
pertama kali cocok dengan pernyataan yang lebih khusus dengan pernyataan yang lebih khusus.

• Pernyataan grup aturan terkelola - Jika Anda menambahkan pernyataan scope-down ke pernyataan 
grup aturan terkelola,AWS WAF mengevaluasi permintaan apa pun yang tidak cocok dengan pernyataan 
scope-down yang tidak cocok dengan grup aturan. Hanya permintaan yang cocok dengan pernyataan 
yang lebih khusus dievaluasi terhadap grup aturan. Untuk grup aturan terkelola dengan harga yang 
didasarkan pada jumlah permintaan yang dievaluasi, pernyataan cakupan turun dapat membantu 
memuat biaya. Untuk informasi selengkapnya tentang pernyataan grup aturan terkelola, lihatPernyataan 
grup aturan terkelola (p. 113).

• Pernyataan aturan berbasis tingkat - Aturan berbasis tingkat tanpa pernyataan scope-down mengontrol 
tingkat semua permintaan yang dievaluasi. Jika Anda hanya ingin mengontrol tarif untuk kategori 
permintaan tertentu, Anda menambahkan pernyataan scope-down ke aturan berbasis tingkat. Misalnya, 
untuk hanya melacak dan mengontrol tingkat permintaan dari wilayah geografis tertentu, Anda 
menentukan wilayah geografis tersebut dalam aturan kecocokan geografis yang Anda tambahkan ke 
aturan berbasis tingkat sebagai pernyataan lingkup bawah. Untuk informasi selengkapnya tentang 
pernyataan aturan berbasis tingkat, lihatPernyataan aturan berdasarkan tarif (p. 117).

Anda dapat menggunakan aturan nestable dalam pernyataan lingkup bawah. WCU untuk pernyataan 
scope-down dihitung sebagai WCU yang diperlukan untuk pernyataan aturan yang Anda gunakan di 
dalamnya. Untuk daftar pernyataan yang tersedia, lihatDaftar pernyataan aturan (p. 101).

Alamat IP yang diteruskan
Bagian ini berlaku untuk pernyataan aturan yang menggunakan alamat IP permintaan web. Secara 
default,AWS WAF menggunakan alamat IP dari asal permintaan web. Namun, jika permintaan web 
melewati satu atau lebih proxy atau load balancer, asal permintaan web akan berisi alamat proxy terakhir, 
dan bukan alamat asal klien. Dalam hal ini, alamat klien asal biasanya diteruskan di header HTTP lain. 
Header ini biasanyaX-Forwarded-For (XFF), tetapi bisa berbeda.

Pernyataan aturan yang menggunakan alamat IP

Pernyataan aturan yang menggunakan alamat IP adalah sebagai berikut:

• Pertandingan set IP (p. 112)- Memeriksa alamat IP untuk kecocokan dengan alamat yang didefinisikan 
dalam set IP.

• Pertandingan geografis (p. 107)- Menggunakan alamat IP untuk menentukan negara dan wilayah asal 
dan cocok dengan negara asal terhadap daftar negara.
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• Berdasarkan tarif (p. 117)- Mengumpulkan permintaan berdasarkan alamat IP mereka untuk 
memastikan bahwa tidak ada alamat IP individu yang mengirimkan permintaan dengan tarif yang terlalu 
tinggi.

Anda dapat menginstruksikanAWS WAF untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan untuk salah 
satu pernyataan aturan ini, baik dariX-Forwarded-For header atau dari header HTTP lain, alih-alih 
menggunakan asal permintaan web. Untuk detail tentang cara memberikan spesifikasi, lihat panduan untuk 
jenis pernyataan aturan individual.

Alamat IP yang digunakan dalam KontrolAWS WAF Bot

Grup aturan terkelola Bot Control memverifikasi bot menggunakan alamat IP dariAWS WAF. Jika 
Anda menggunakan Kontrol Bot dan Anda telah memverifikasi bot yang merutekan melalui proxy atau 
penyeimbang muatan, Anda harus secara eksplisit mengizinkannya menggunakan aturan khusus. 
Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi aturan pencocokan set IP khusus yang menggunakan alamat IP 
yang diteruskan untuk mendeteksi dan mengizinkan bot terverifikasi Anda. Anda dapat menggunakan 
aturan untuk menyesuaikan manajemen bot Anda dengan beberapa cara. Untuk informasi dan contoh, lihat
AWS WAFKontrol Bot (p. 173).

Pertimbangan umum untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan

Sebelum Anda menggunakan alamat IP yang diteruskan, perhatikan peringatan umum berikut ini:

• Header dapat dimodifikasi oleh proxy di sepanjang jalan, dan proxy mungkin menangani header dengan 
cara yang berbeda.

• Penyerang mungkin mengubah isi header dalam upaya untuk melewatiAWS WAF inspeksi.
• Alamat IP di dalam header dapat cacat atau tidak valid.
• Header yang Anda tentukan mungkin tidak ada sama sekali dalam permintaan.

Pertimbangan untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan denganAWS WAF

Daftar berikut menjelaskan persyaratan dan peringatan untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan 
diAWS WAF:

• Untuk aturan tunggal, Anda dapat menentukan satu header untuk alamat IP yang diteruskan. Spesifikasi 
header peka terhadap huruf besar kecil.

• Untuk pernyataan aturan berbasis tingkat, pernyataan scoping bersarang tidak mewarisi konfigurasi 
IP yang diteruskan. Tentukan konfigurasi untuk setiap pernyataan yang menggunakan alamat IP yang 
diteruskan.

• Untuk pencocokan geografis dan aturan berbasis tingkat,AWS WAF gunakan alamat pertama di header. 
Misalnya, jika header berisi10.1.1.1, 127.0.0.0, 10.10.10.10AWS WAF kegunaan10.1.1.1

• Untuk pencocokan set IP, Anda menunjukkan apakah akan cocok dengan alamat pertama, terakhir, 
atau apa pun di header. Jika Anda menentukan,AWS WAF memeriksa semua alamat di header untuk 
pertandingan, hingga 10 alamat. Jika header berisi lebih dari 10 alamat,AWS WAF memeriksa 10 
terakhir.

• Header yang berisi beberapa alamat harus menggunakan pemisah koma antara alamat. Jika permintaan 
menggunakan pemisah selain koma,AWS WAF menganggap alamat IP di header cacat.

• Jika alamat IP di dalam header salah bentuk atau tidak valid,AWS WAF tentukan permintaan web 
sebagai pencocokan aturan atau tidak cocok, sesuai dengan perilaku mundur yang Anda tentukan dalam 
konfigurasi IP yang diteruskan.

• Jika header yang Anda tentukan tidak ada dalam permintaan,AWS WAF tidak menerapkan aturan 
untuk permintaan sama sekali. IniAWS WAF berarti bahwa tidak menerapkan tindakan aturan dan tidak 
menerapkan perilaku mundur.

• Pernyataan aturan yang menggunakan header IP yang diteruskan untuk alamat IP tidak akan 
menggunakan alamat IP yang dilaporkan oleh asal permintaan web.

135



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Pernyataan aturan

Praktik terbaik untuk menggunakan alamat IP yang diteruskan denganAWS WAF

Saat Anda menggunakan alamat IP yang diteruskan, gunakan praktik terbaik berikut ini:

• Pertimbangkan dengan cermat semua kemungkinan status header permintaan Anda sebelum 
mengaktifkan konfigurasi IP yang diteruskan. Anda mungkin perlu menggunakan lebih dari satu aturan 
untuk mendapatkan perilaku yang Anda inginkan.

• Untuk memeriksa beberapa header IP yang diteruskan atau untuk memeriksa asal permintaan web dan 
header IP yang diteruskan, gunakan satu aturan untuk setiap sumber alamat IP.

• Untuk memblokir permintaan web yang memiliki header tidak valid, setel tindakan aturan untuk 
memblokir dan mengatur perilaku mundur untuk konfigurasi IP yang diteruskan agar cocok.

Contoh JSON untuk alamat IP yang diteruskan

Pernyataan pencocokan geo berikut hanya cocok jikaX-Forwarded-For header berisi IP yang negara 
asalnya adalahUS:

{ 
  "Name": "XFFTestGeo", 
  "Priority": 0, 
  "Action": { 
    "Block": {} 
  }, 
  "VisibilityConfig": { 
    "SampledRequestsEnabled": true, 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "XFFTestGeo" 
  }, 
  "Statement": { 
    "GeoMatchStatement": { 
      "CountryCodes": [ 
        "US" 
      ], 
      "ForwardedIPConfig": { 
        "HeaderName": "x-forwarded-for", 
        "FallbackBehavior": "MATCH" 
      } 
    } 
  }
}

Aturan berbasis tingkat berikut mengumpulkan permintaan berdasarkan IP pertama diX-Forwarded-
For header. Aturan hanya menghitung permintaan yang cocok dengan pernyataan pencocokan geo 
bersarang, dan hanya memblokir permintaan yang cocok dengan pernyataan pencocokan geo. Pernyataan 
pencocokan geo bersarang juga menggunakanX-Forwarded-For header untuk menentukan apakah 
alamat IP menunjukkan negara asalUS. Jika ya, atau jika header hadir tetapi cacat, pernyataan geo match 
mengembalikan kecocokan.

{ 
  "Name": "XFFTestRateGeo", 
  "Priority": 0, 
  "Action": { 
    "Block": {} 
  }, 
  "VisibilityConfig": { 
    "SampledRequestsEnabled": true, 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "XFFTestRateGeo" 
  }, 
  "Statement": { 
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    "RateBasedStatement": { 
      "Limit": "100", 
      "AggregateKeyType": "FORWARDED_IP", 
      "ScopeDownStatement": { 
        "GeoMatchStatement": { 
          "CountryCodes": [ 
            "US" 
          ], 
          "ForwardedIPConfig": { 
            "HeaderName": "x-forwarded-for", 
            "FallbackBehavior": "MATCH" 
          } 
        } 
      }, 
      "ForwardedIPConfig": { 
        "HeaderName": "x-forwarded-for", 
        "FallbackBehavior": "MATCH" 
      } 
    } 
  }
}

Menangani komponen permintaan web yang terlalu 
besar

AWS WAFtidak mendukung pemeriksaan konten yang sangat besar untuk badan komponen permintaan 
web, header, atau cookie. Layanan host yang mendasarinya memiliki batas hitungan dan ukuran pada 
apa yang diteruskanAWS WAF untuk diperiksa. Misalnya, layanan host tidak mengirim lebih dari 200 
headerAWS WAF, jadi untuk permintaan web dengan 205 header, tidakAWS WAF dapat memeriksa 5 
header terakhir.

KetikaAWS WAF mengizinkan permintaan web untuk melanjutkan ke sumber daya Anda yang dilindungi, 
seluruh permintaan web dikirim, termasuk konten apa pun yang berada di luar batas hitungan dan ukuran 
yangAWS WAF dapat diperiksa.

Batas ukuran inspeksi komponen

Batas ukuran inspeksi komponen adalah sebagai berikut:

• BodydanJSON Body — Untuk ACL web regional,AWS WAF dapat memeriksa 8 KB pertama dari badan 
permintaan. Untuk CloudFront web ACL, secara default,AWS WAF dapat memeriksa 16 KB pertama, 
dan Anda dapat meningkatkan batas ini dalam konfigurasi ACL web Anda untuk 32 KB, 48 KB, atau 
64 KB. Untuk informasi tentang mengubah batas, lihatBatas ukuran pemeriksaan tubuh untuk ACL 
CloudFront web (p. 20).

• Headers-AWS WAF dapat memeriksa paling banyak 8 KB pertama (8.192 byte) dari header permintaan 
dan paling banyak 200 header pertama. Konten tersedia untuk diperiksaAWS WAF hingga batas 
pertama tercapai.

• Cookies—AWS WAF dapat memeriksa paling banyak 8 KB pertama (8.192 byte) dari cookie 
permintaan dan paling banyak 200 cookie pertama. Konten tersedia untuk diperiksaAWS WAF hingga 
batas pertama tercapai.

Opsi penanganan yang terlalu besar untuk pernyataan aturan Anda

Ketika Anda menulis pernyataan aturan yang memeriksa salah satu jenis komponen permintaan ini, Anda 
menentukan bagaimana menangani komponen kebesaran. Penanganan oversize memberi tahuAWS WAF 
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apa yang harus dilakukan dengan permintaan web ketika komponen permintaan yang diperiksa aturan 
melebihi batas ukuran.

Pilihan untuk menangani komponen kebesaran adalah sebagai berikut:

• Continue- Periksa komponen permintaan secara normal sesuai dengan kriteria pemeriksaan aturan. 
AWS WAFakan memeriksa isi komponen permintaan yang berada dalam batas ukuran.

• Match— Memperlakukan permintaan web sebagai cocok dengan pernyataan aturan. AWS 
WAFmenerapkan tindakan aturan untuk permintaan tanpa mengevaluasinya terhadap kriteria 
pemeriksaan aturan.

• No match— Memperlakukan permintaan web sebagai tidak cocok dengan pernyataan aturan tanpa 
mengevaluasi permintaan web sebagai tidak cocok dengan kriteria pemeriksaan aturan. AWS 
WAFmelanjutkan pemeriksaan permintaan web menggunakan sisa aturan di web ACL seperti yang akan 
dilakukan untuk aturan non-pencocokan.

DiAWS WAF konsol, Anda harus memilih salah satu opsi penanganan ini. Di luar konsol, opsi defaultnya 
adalahContinue.

Jika Anda menggunakanMatch opsi dalam aturan yang telah ditetapkan tindakannyaBlock, aturan akan 
memblokir permintaan yang komponen diperiksa adalah kebesaran. Dengan konfigurasi lainnya, disposisi 
akhir permintaan bergantung pada berbagai faktor, seperti konfigurasi aturan lain di ACL web Anda dan 
pengaturan tindakan default ACL web.

Penanganan oversize dalam kelompok aturan yang tidak Anda miliki

Batasan ukuran dan jumlah komponen berlaku untuk semua aturan yang Anda gunakan di ACL web Anda. 
Ini mencakup aturan apa pun yang Anda gunakan tetapi tidak dikelola, di grup aturan terkelola, dan grup 
aturan yang dibagikan dengan Anda oleh akun lain.

Bila Anda menggunakan grup aturan yang tidak dikelola, grup aturan mungkin memiliki aturan yang 
memeriksa komponen permintaan terbatas tetapi tidak menangani konten berukuran besar seperti yang 
Anda butuhkan untuk ditangani. Untuk selengkapnya tentang cara AturanAWS Terkelola mengelola 
komponen yang terlalu besar, lihatAWSDaftar grup aturan Aturan Terkelola (p. 41). Untuk informasi 
tentang grup aturan lain, tanyakan kepada penyedia grup aturan Anda.

Pedoman untuk mengelola komponen oversize di ACL web Anda

Cara Anda menangani komponen oversize di ACL web Anda dapat bergantung pada sejumlah faktor 
seperti ukuran yang diharapkan dari konten komponen permintaan Anda, penanganan permintaan default 
ACL web Anda, dan bagaimana aturan lain di ACL web Anda cocok dan menangani permintaan.

Pedoman umum untuk mengelola komponen permintaan web berukuran besar adalah sebagai berikut:

• Jika Anda perlu mengizinkan beberapa permintaan dengan konten komponen yang terlalu besar, jika 
memungkinkan, tambahkan aturan untuk secara eksplisit hanya mengizinkan permintaan tersebut. 
Prioritaskan aturan tersebut sehingga mereka berjalan sebelum aturan lain di web ACL yang memeriksa 
jenis komponen yang sama. Dengan pendekatan ini, Anda tidak akan dapat menggunakanAWS WAF 
untuk memeriksa seluruh konten komponen kebesaran yang Anda izinkan untuk diteruskan ke sumber 
daya yang dilindungi.

• Untuk semua permintaan lainnya, Anda dapat mencegah byte tambahan melewati dengan memblokir 
permintaan yang melampaui batas:
• Aturan dan grup aturan Anda — Dalam aturan yang memeriksa komponen dengan batas ukuran, 

konfigurasikan penanganan yang terlalu besar sehingga Anda memblokir permintaan yang melampaui 
batas. Misalnya, jika aturan Anda memblokir permintaan dengan konten header tertentu, atur 
penanganan oversize agar sesuai dengan permintaan yang memiliki konten header yang terlalu 
besar. Sebagai alternatif, jika ACL web Anda memblokir permintaan secara default dan aturan Anda 
mengizinkan konten header tertentu, maka konfigurasikan penanganan kebesaran aturan Anda agar 
tidak cocok dengan permintaan apa pun yang memiliki konten header yang terlalu besar.
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• Grup aturan yang tidak dikelola — Untuk mencegah grup aturan yang tidak dikelola agar tidak 
mengizinkan komponen permintaan yang terlalu besar, Anda dapat menambahkan aturan terpisah 
yang memeriksa jenis komponen permintaan dan memblokir permintaan yang melampaui batas. 
Prioritaskan aturan di ACL web Anda sehingga berjalan sebelum grup aturan. Misalnya, Anda dapat 
memblokir permintaan dengan konten tubuh yang terlalu besar sebelum aturan pemeriksaan tubuh 
Anda dijalankan di ACL web. Prosedur berikut menjelaskan cara menambahkan aturan ini.

Untuk menambahkan aturan yang memblokir isi besar

1. Saat Anda membuat atau mengedit ACL web, dalam pengaturan aturan, pilih Tambahkan aturan,
Tambahkan aturan dan grup aturan saya sendiri, Pembuat aturan, lalu Aturan editor visual. Untuk 
panduan tentang membuat atau mengedit ACL web, lihatBekerja dengan ACL web (p. 21).

2. Masukkan nama untuk aturan Anda, dan biarkan pengaturan Tipe pada aturan Reguler.
3. Ubah pengaturan kecocokan berikut dari defaultnya:

a. Pada Pernyataan, untuk Inspect, buka dropdown dan pilih komponen permintaan web yang Anda 
butuhkan, baik Body, Header, atau Cookies.

b. Untuk jenis Match, pilih Ukuran lebih besar dari.
c. Untuk Ukuran, ketik angka yang setidaknya ukuran minimum untuk jenis komponen. Untuk 

badan di ACL web regional dan untuk header dan cookie, ketik8192. Untuk badan di web ACL 
yang melindungi CloudFront distribusi, jika Anda menggunakan batas ukuran badan default, 
ketik16384. Jika tidak, ketik batas ukuran tubuh yang telah Anda tetapkan untuk ACL CloudFront 
web Anda.

d. Untuk penanganan Oversize, pilih Match.
4. Untuk Tindakan, pilih Blokir.
5. Pilih Add rule (Tambahkan aturan).
6. Setelah Anda menambahkan aturan, pada halaman Tetapkan prioritas aturan, pindahkan di atas 

aturan atau grup aturan apa pun di ACL web Anda yang memeriksa jenis komponen yang sama. Ini 
memberikan pengaturan prioritas numerik yang lebih rendah, yang menyebabkanAWS WAF untuk 
mengevaluasinya terlebih dahulu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memproses urutan aturan dan 
kelompok aturan dalam ACL web (p. 15).

Set IP dan set pola regex
AWS WAFmenyimpan beberapa informasi yang lebih kompleks dalam set yang Anda gunakan dengan 
mereferensikannya dalam aturan Anda. Setiap set ini memiliki nama dan ditetapkan Amazon Resource 
Name (ARN) saat pembuatan. Anda dapat mengelola set ini dari dalam pernyataan aturan Anda dan Anda 
dapat mengakses dan mengelolanya sendiri, melalui panel navigasi konsol.

Inkonsistensi sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah ACL web atauAWS WAF sumber daya lainnya, perubahan 
membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu 
propagasi dapat dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi 
perubahan:

• Setelah Anda membuat ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda 
mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa ACL web tidak tersedia.

• Setelah Anda menambahkan grup aturan ke ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu 
area di mana ACL web digunakan dan bukan di area lain.
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• Setelah mengubah pengaturan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa 
tempat dan tindakan baru di tempat lain.

• Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru 
mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Topik
• Membuat dan mengelola set IP (p. 140)
• Membuat dan mengelola set pola regex (p. 142)

Membuat dan mengelola set IP
Kumpulan IP menyediakan koleksi alamat IP dan rentang alamat IP yang ingin Anda gunakan bersama 
dalam pernyataan aturan. Set IP adalahAWS sumber daya.

Untuk menggunakan set IP dalam ACL web atau grup aturan, Anda terlebih dahulu membuatAWS sumber 
daya,IPSet dengan spesifikasi alamat Anda. Kemudian Anda referensi set ketika Anda menambahkan 
pernyataan aturan set IP untuk ACL web atau kelompok aturan.

Topik
• Membuat set IP (p. 140)
• Menggunakan IP yang ditetapkan dalam grup aturan atau Web ACL (p. 141)
• Mengedit set IP (p. 141)
• Menghapus set IP (p. 141)

Membuat set IP
Ikuti prosedur di bagian ini untuk membuat set IP baru.

Note

Selain prosedur di bagian ini, Anda memiliki opsi untuk menambahkan set IP baru saat Anda 
menambahkan aturan pencocokan IP ke ACL web atau grup aturan Anda. Memilih opsi itu 
mengharuskan Anda untuk memberikan pengaturan yang sama seperti yang diperlukan oleh 
prosedur ini.

Untuk membuat set IP

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Di panel navigasi, pilih IP set dan kemudian Buat IP set.
3. Masukkan nama dan deskripsi untuk set IP. Anda akan menggunakan ini untuk mengidentifikasi set 

ketika Anda ingin menggunakannya.

Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat set IP.
4. Untuk Wilayah, pilih Global (CloudFront) atau pilih Wilayah tempat Anda ingin menyimpan set IP. 

Anda dapat menggunakan set IP regional hanya di ACL web yang melindungi sumber daya regional. 
Untuk menggunakan set IP di web ACL yang melindungi CloudFront distribusi Amazon, Anda harus 
menggunakan Global (CloudFront).

5. Untuk versi IP, pilih versi yang ingin Anda gunakan.
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6. Di kotak teks alamat IP, masukkan satu alamat IP atau rentang alamat IP per baris, dalam notasi 
CIDR. AWS WAFmendukung semua rentang CIDR IPv4 dan IPv6 kecuali untuk/0. Untuk informasi 
lebih lanjut tentang notasi CIDR, lihat artikel Wikipedia Classless Inter-Domain Routing.

Berikut ini adalah beberapa contohnya:

• Untuk menentukan alamat IPv4 192.0.2.44/32, ketik 192.0.0.2.44/32.
• Untuk menentukan alamat IPv6 2620:0: 2 d 0:200:0: 0:0: 0, 0:0: 0:0: 0:0: 0:0: 0:0: 0:0: 0: 0:0: 0:0: 

0:0: 0:0: 0:0: 0 /128.
• Untuk menentukan kisaran alamat IPv4 mulai 192.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.0/24.
• Untuk menentukan kisaran alamat IPv6 dari 2620:0: 2 d 0:200:0: 0:0: 0 hingga 2620:0: 2 d 0:200: ffff: 

ffff: ffff, masukkan 2620:0:2 d 0:200: :/64.
7. Tinjau pengaturan untuk set IP, dan pilih Buat set IP.

Menggunakan IP yang ditetapkan dalam grup aturan atau Web 
ACL
Untuk menggunakan set IP, tambahkan pernyataan aturan yang mereferensikannya ke grup aturan 
atau ACL web di mana Anda membutuhkannya. Untuk informasi, lihat IP mengatur pernyataan aturan 
pertandingan (p. 112).

Mengedit set IP
Untuk menambah atau menghapus alamat IP atau rentang alamat IP dari set IP atau mengubah 
deskripsinya, lakukan prosedur berikut.

Untuk mengedit set IP

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Di panel navigasi, pilih set IP.
3. Pilih set IP yang ingin Anda edit dan pilih Edit.
4. Ubah versi IP dan alamat sesuai kebutuhan. Di kotak teks alamat IP, Anda harus memiliki satu alamat 

IP atau rentang alamat IP per baris, dalam notasi CIDR. AWS WAFmendukung semua rentang CIDR 
IPv4 dan IPv6 kecuali untuk/0. Untuk informasi lebih lanjut tentang notasi CIDR, lihat artikel Wikipedia
Classless Inter-Domain Routing. Untuk alamat, masukkan satu alamat IP atau rentang alamat IP per 
baris, dalam notasi CIDR.

Berikut ini adalah beberapa contohnya:

• Untuk menentukan alamat IPv4 192.0.2.44/32, ketik 192.0.0.2.44/32.
• Untuk menentukan alamat IPv6 2620:0: 2 d 0:200:0: 0:0: 0, 0:0: 0:0: 0:0: 0:0: 0:0: 0:0: 0: 0:0: 0:0: 

0:0: 0:0: 0:0: 0 /128.
• Untuk menentukan kisaran alamat IPv4 mulai 192.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.0/24.
• Untuk menentukan kisaran alamat IPv6 dari 2620:0: 2 d 0:200:0: 0:0: 0 hingga 2620:0: 2 d 0:200: ffff: 

ffff: ffff, masukkan 2620:0:2 d 0:200: :/64.
5. Pilih Save changes (Simpan perubahan).

Menghapus set IP
Ikuti panduan di bagian ini untuk menghapus set yang direferensikan.

Menghapus set direferensikan dan kelompok aturan
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Saat Anda menghapus entitas yang dapat Anda gunakan di ACL web, seperti kumpulan IP, set pola regex, 
atau grup aturan, akanAWS WAF memeriksa untuk melihat apakah entitas saat ini sedang digunakan di 
ACL web. Jika entitas sedang digunakan,AWS WAF peringatkan Anda. AWS WAFhampir selalu dapat 
menentukan apakah entitas sedang direferensikan oleh ACL web. Namun, dalam kasus yang jarang terjadi 
mungkin DNS Firewall tidak dapat melakukannya. Jika Anda perlu memastikan bahwa saat ini tidak ada 
yang menggunakan entitas, periksa di ACL web Anda sebelum menghapusnya. Jika entitas adalah set 
yang direferensikan, periksa juga apakah tidak ada grup aturan yang menggunakannya.

Untuk menghapus set IP

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Di panel navigasi, pilih set IP.
3. Pilih set IP yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus.

Membuat dan mengelola set pola regex
Sebuah pola regex set menyediakan koleksi ekspresi reguler yang ingin Anda gunakan bersama-sama 
dalam pernyataan aturan. Set pola Regex adalahAWS sumber daya.

Untuk menggunakan pola regex yang ditetapkan dalam ACL web atau grup aturan, Anda terlebih dahulu 
membuatAWS sumber daya,RegexPatternSet dengan spesifikasi pola regex Anda. Kemudian Anda 
referensi set ketika Anda menambahkan pola regex mengatur pernyataan aturan untuk ACL web atau 
kelompok aturan. Sebuah set pola regex harus berisi setidaknya satu pola regex.

Jika kumpulan pola regex Anda berisi lebih dari satu pola regex, saat digunakan dalam aturan, pencocokan 
pola digabungkan denganOR logika. Artinya, permintaan web akan cocok dengan pola set aturan 
pernyataan jika komponen permintaan cocok dengan salah satu pola dalam set.

AWS WAFmendukung sintaks pola yang digunakan oleh perpustakaan PCRElibpcre. Perpustakaan 
didokumentasikan di PCRE - Perl Kompatibel Regular Expressions.

Pembatasan penggunaan pola Regex

AWS WAFtidak mendukung semua konstruksi perpustakaan PCRE. Misalnya, ini mendukung beberapa 
pernyataan lebar-nol, tetapi tidak semuanya. Kami tidak memiliki daftar lengkap konstruksi yang didukung. 
Namun, jika Anda memberikan pola regex yang tidak valid atau menggunakan konstruksi yang tidak 
didukung,AWS WAF API akan melaporkan kegagalan.

AWS WAFtidak mendukung pola PCRE berikut:

• Referensi balik dan menangkap subexpressions
• Referensi subrutin dan pola rekursif
• Pola bersyarat
• Kata kerja kontrol backtracking
• \ C single-byte direktif
• \ R baris baru pertandingan direktif
• \ K awal direktif reset pertandingan
• Callouts dan kode tertanam
• Pengelompokan atom dan pengukur posesif

Topik
• Membuat set pola regex (p. 143)
• Menggunakan pola regex diatur dalam kelompok aturan atau Web ACL (p. 143)
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• Menghapus set pola regex (p. 144)

Membuat set pola regex
Ikuti prosedur di bagian ini untuk membuat set pola regex baru.

Untuk membuat set pola regex

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Di panel navigasi, pilih Regex pattern sets dan kemudian Create regex pattern set.
3. Masukkan nama dan deskripsi untuk set pola regex. Anda akan menggunakan ini untuk 

mengidentifikasi ketika Anda ingin menggunakan set.
Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah Anda membuat set pola regex.
4. Untuk Wilayah, pilih Global (CloudFront) atau pilih Wilayah tempat Anda ingin menyimpan set 

pola regex. Anda dapat menggunakan set pola regex regional hanya di ACL web yang melindungi 
sumber daya regional. Untuk menggunakan pola regex yang ditetapkan di web ACL yang melindungi 
CloudFront distribusi Amazon, Anda harus menggunakan Global (CloudFront).

5. Di kotak teks Regular expressions, masukkan satu pola regex per baris.

Misalnya, ekspresi regulerI[a@]mAB[a@]dRequest cocok dengan string 
berikut:IamABadRequest,IamAB@dRequest,I@mABadRequest, danI@mAB@dRequest.

AWS WAFmendukung sintaks pola yang digunakan oleh perpustakaan PCRElibpcre. Perpustakaan 
didokumentasikan di PCRE - Perl Kompatibel Regular Expressions.

AWS WAFtidak mendukung semua konstruksi perpustakaan. Misalnya, ini mendukung beberapa 
pernyataan lebar-nol, tetapi tidak semuanya. Kami tidak memiliki daftar lengkap konstruksi yang 
didukung. Namun, jika Anda memberikan pola regex yang tidak valid atau menggunakan konstruksi 
yang tidak didukung,AWS WAF API akan melaporkan kegagalan.

AWS WAFtidak mendukung pola PCRE berikut:

• Referensi balik dan menangkap subexpressions
• Referensi subrutin dan pola rekursif
• Pola bersyarat
• Kata kerja kontrol backtracking
• \ C single-byte direktif
• \ R baris baru pertandingan direktif
• \ K awal direktif reset pertandingan
• Callouts dan kode tertanam
• Pengelompokan atom dan pengukur posesif

6. Tinjau pengaturan untuk set pola regex, dan pilih Buat set pola regex.

Menggunakan pola regex diatur dalam kelompok aturan atau 
Web ACL
Untuk menggunakan pola regex yang ditetapkan dalam grup aturan atau ACL web, di konsol, saat Anda 
menambahkan atau memperbarui aturan di grup aturan atau web ACL, di antarmuka pembuat aturan, 
untuk opsi Permintaan, pilih komponen permintaan yang ingin Anda bandingkan dengan kumpulan pola 
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Anda. Pilih Match type > String match condition > Matches pattern dari regular expression, dan kemudian 
pilih nama pola regex set yang ingin Anda gunakan.

Menghapus set pola regex
Ikuti panduan di bagian ini untuk menghapus set yang direferensikan.

Menghapus set direferensikan dan kelompok aturan

Saat Anda menghapus entitas yang dapat Anda gunakan di ACL web, seperti kumpulan IP, set pola regex, 
atau grup aturan, akanAWS WAF memeriksa untuk melihat apakah entitas saat ini sedang digunakan di 
ACL web. Jika entitas sedang digunakan,AWS WAF peringatkan Anda. AWS WAFhampir selalu dapat 
menentukan apakah entitas sedang direferensikan oleh ACL web. Namun, dalam kasus yang jarang terjadi 
mungkin DNS Firewall tidak dapat melakukannya. Jika Anda perlu memastikan bahwa saat ini tidak ada 
yang menggunakan entitas, periksa di ACL web Anda sebelum menghapusnya. Jika entitas adalah set 
yang direferensikan, periksa juga apakah tidak ada grup aturan yang menggunakannya.

Untuk menghapus set pola regex

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Di panel navigasi, pilih kumpulan pola Regex.
3. Pilih set pola regex yang ingin Anda hapus lalu pilih Delete.

Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan 
diAWS WAF

Anda dapat menambahkan permintaan web kustom dan perilaku penanganan tanggapan ke tindakanAWS 
WAF aturan dan tindakan ACL web default. Pengaturan kustom Anda berlaku setiap kali tindakan yang 
dilampirkan berlaku.

Anda dapat menyesuaikan permintaan web dan respons dengan cara berikut:

• DenganAllow,Count,CAPTCHA, danChallenge tindakan, Anda dapat memasukkan header kustom ke 
dalam permintaan web. KetikaAWS WAF meneruskan permintaan web ke sumber daya yang dilindungi, 
permintaan berisi seluruh permintaan asli ditambah header kustom yang telah Anda masukkan. 
UntukCAPTCHA danChallenge tindakan,AWS WAF hanya berlaku kustomisasi jika permintaan melewati 
CAPTCHA atau pemeriksaan token tantangan.

• DenganBlock tindakan, Anda dapat menentukan respons kustom lengkap, dengan kode respons, 
header, dan isi. Sumber daya yang dilindungi merespons permintaan menggunakan respons khusus 
yang disediakan olehAWS WAF. Respons kustom Anda menggantikan responsBlock tindakan default 
dari403 (Forbidden).

Pengaturan tindakan yang dapat Anda sesuaikan

Anda dapat menentukan permintaan atau respons khusus saat menentukan pengaturan tindakan berikut:

• Tindakan peraturan. Untuk informasi, lihat AWS WAFtindakan aturan (p. 99).
• Tindakan default untuk ACL web. Untuk informasi, lihat Memutuskan tindakan default untuk ACL 

web (p. 19).

Pengaturan tindakan yang tidak dapat Anda sesuaikan
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Anda tidak dapat menentukan penanganan permintaan khusus dalam tindakan penggantian untuk grup 
aturan yang Anda gunakan di ACL web. Lihat Aturan ACL web dan evaluasi kelompok aturan (p. 15). 
Juga lihatPernyataan grup aturan terkelola (p. 113) danPernyataan grup aturn (p. 120).

Inkonsistensi sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah ACL web atauAWS WAF sumber daya lainnya, perubahan 
membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu 
propagasi dapat dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi 
perubahan:

• Setelah Anda membuat ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda 
mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa ACL web tidak tersedia.

• Setelah Anda menambahkan grup aturan ke ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu 
area di mana ACL web digunakan dan bukan di area lain.

• Setelah mengubah pengaturan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa 
tempat dan tindakan baru di tempat lain.

• Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru 
mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Batasan penggunaan permintaan dan tanggapan khusus Anda

AWS WAFmendefinisikan pengaturan maksimum untuk penggunaan permintaan kustom dan tanggapan. 
Misalnya, jumlah header permintaan maksimum per ACL web atau grup aturan, dan jumlah header kustom 
maksimum untuk satu definisi respons kustom. Untuk informasi, lihat Kuota AWS WAF (p. 286).

Topik
• Penyisipan header permintaan khusus untuk tindakan non-pemblokiran (p. 145)
• Respons khusus untukBlock tindakan (p. 147)
• Kode status yang didukung untuk respons kustom (p. 149)

Penyisipan header permintaan khusus untuk tindakan 
non-pemblokiran
Anda dapat menginstruksikanAWS WAF untuk memasukkan header kustom ke dalam permintaan 
HTTP asli ketika tindakan aturan tidak memblokir permintaan. Dengan opsi ini, Anda hanya menambah 
permintaan. Anda tidak dapat mengubah atau mengganti bagian apa pun dari permintaan asli. Kasus 
penggunaan untuk penyisipan header kustom termasuk sinyal aplikasi hilir untuk memproses permintaan 
secara berbeda berdasarkan header yang disisipkan, dan menandai permintaan untuk analisis.

Opsi ini berlaku untuk tindakan aturanAllow,Count,CAPTCHA,Challenge dan untuk tindakan default ACL 
web yang diatur keAllow. Untuk informasi lebih lanjut tentang tindakan aturan, lihatAWS WAFtindakan 
aturan (p. 99). Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan ACL web default, lihatMemutuskan 
tindakan default untuk ACL web (p. 19).

Nama header permintaan khusus

AWS WAFawalan semua header permintaan yang disisipkan denganx-amzn-waf-, untuk menghindari 
kebingungan dengan header yang sudah dalam permintaan. Misalnya, jika Anda menentukan nama 
headersample,AWS WAF masukkan headerx-amzn-waf-sample.

Header dengan nama yang sama
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Jika permintaan sudah memiliki header dengan nama yang sama yangAWS WAF dimasukkan,AWS WAF 
menimpa header. Jadi, jika Anda mendefinisikan header dalam beberapa aturan dengan nama yang 
identik, aturan terakhir untuk memeriksa permintaan dan menemukan kecocokan akan menambahkan 
header, dan aturan sebelumnya tidak akan.

Header kustom dengan tindakan aturan yang tidak diakhiri

Tidak sepertiAllow tindakan,Count tindakan tidak berhentiAWS WAF dari pengolahan permintaan web 
menggunakan sisa aturan di web ACL. Demikian pula, kapanCAPTCHA danChallenge menentukan bahwa 
token permintaan valid, tindakan ini tidak berhentiAWS WAF memproses permintaan web. Jadi, jika Anda 
memasukkan header kustom menggunakan aturan dengan salah satu tindakan ini, aturan selanjutnya 
mungkin juga menyisipkan header khusus. Untuk informasi selengkapnya tentang perilaku tindakan aturan, 
lihatAWS WAFtindakan aturan (p. 99).

Sebagai contoh, Anda memiliki aturan berikut, diprioritaskan dalam urutan yang ditampilkan:

1. RuleA denganCount tindakan dan header disesuaikan bernamaRuleAHeader.
2. RuleB denganAllow tindakan dan header disesuaikan bernamaRuleBHeader.

Jika permintaan cocok dengan RuleA dan ruleB,AWS WAF sisipkan headerx-amzn-waf-RuleAHeader
danx-amzn-waf-RuleBHeader, dan kemudian meneruskan permintaan ke sumber daya yang dilindungi.

AWS WAFmenyisipkan header kustom ke permintaan web saat selesai memeriksa permintaan. Jadi, 
jika Anda menggunakan penanganan permintaan khusus dengan aturan yang memiliki tindakan yang 
ditetapkanCount, header kustom yang Anda tambahkan tidak diperiksa oleh aturan berikutnya.

Contoh penanganan permintaan khusus

Anda menentukan penanganan permintaan khusus untuk tindakan aturan atau tindakan default ACL web. 
Daftar berikut menunjukkan JSON untuk penanganan kustom yang ditambahkan ke tindakan default untuk 
ACL web.

{ 
 "Name": "SampleWebACL", 
 "Scope": "REGIONAL", 
 "DefaultAction": { 
  "Allow": {
   "CustomRequestHandling": { 
    "InsertHeaders": [ 
     { 
      "Name": "fruit", 
      "Value": "watermelon" 
     }, 
     { 
      "Name": "pie", 
      "Value": "apple" 
     } 
    ] 
   }
  } 
 }, 
 "Description": "Sample web ACL with custom request handling configured for default 
 action.", 
 "Rules": [], 
 "VisibilityConfig": { 
  "SampledRequestsEnabled": true, 
  "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
  "MetricName": "SampleWebACL" 
 }
}
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Tanggapan khusus 

Respons khusus untukBlock tindakan
Anda dapat menginstruksikanAWS WAF untuk mengirim respons HTTP kustom kembali ke klien untuk 
tindakan aturan atau tindakan default ACL web yang disetel keBlock. Untuk informasi lebih lanjut tentang 
tindakan aturan, lihatAWS WAFtindakan aturan (p. 99). Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan 
ACL web default, lihatMemutuskan tindakan default untuk ACL web (p. 19).

Saat Anda menentukan penanganan respons khusus untuk suatuBlock tindakan, Anda menentukan kode 
status, header, dan badan respons. Untuk daftar kode status yang dapat Anda gunakanAWS WAF, lihat 
bagian yang mengikuti,Kode status yang didukung untuk respons kustom (p. 149).

Kasus penggunaan

Kasus penggunaan untuk tanggapan khusus mencakup hal berikut:

• Mengirim kode status non-default ke klien.
• Mengirim halaman kesalahan statis kembali ke klien.
• Mengarahkan klien ke URL yang berbeda. Untuk melakukan ini, Anda menentukan salah satu kode 

status3xx pengalihan, seperti301 (Moved Permanently) atau302 (Found), dan kemudian 
tentukan header baru bernamaLocation dengan URL baru.

Interaksi dengan respons yang Anda tentukan di sumber daya yang dilindungi

Respons khusus yang Anda tentukan untukAWS WAFBlock tindakan lebih diutamakan daripada spesifikasi 
respons apa pun yang Anda tentukan di sumber daya yang dilindungi.

Layanan host untukAWS sumber daya yang Anda lindungiAWS WAF mungkin mengizinkan penanganan 
respons khusus untuk permintaan web. Contohnya meliputi hal berikut:

• Dengan Amazon CloudFront, Anda dapat menyesuaikan halaman kesalahan berdasarkan kode status. 
Untuk informasi, lihat Membuat respons kesalahan khusus di Panduan CloudFront Pengembang 
Amazon.

• Dengan Amazon API Gateway Anda dapat menentukan respons dan kode status untuk gateway Anda. 
Untuk informasi, lihat tanggapan Gateway di API Gateway di Panduan Pengembang Amazon API 
Gateway.

Anda tidak dapat menggabungkan pengaturan responsAWS WAF khusus dengan pengaturan respons 
khusus diAWS sumber daya yang dilindungi. Spesifikasi respons untuk setiap permintaan web individu 
datang baik sepenuhnya dariAWS WAF atau sepenuhnya dari sumber daya yang dilindungi.

Untuk permintaan web yangAWS WAF memblokir, berikut ini menunjukkan urutan prioritas.

1. AWS WAFrespons kustom - JikaAWS WAFBlock tindakan memiliki respons kustom diaktifkan, sumber 
daya yang dilindungi mengirimkan respons kustom yang dikonfigurasi kembali ke klien. Hal ini berlaku 
apakah respon kustom yang didefinisikan dalamAWS WAF menentukan hanya kode HTTP, hanya 
halaman kustom, atau keduanya. Pengaturan respons apa pun yang mungkin telah Anda tetapkan di 
sumber daya yang dilindungi itu sendiri tidak berpengaruh.

2. Respons kustom didefinisikan dalam sumber daya yang dilindungi - Jika tidak, jika sumber daya 
yang dilindungi memiliki pengaturan respons khusus yang ditentukan, sumber daya yang dilindungi 
menggunakan pengaturan tersebut untuk merespons klien.

3. AWS WAFBlockrespons default - Jika tidak, sumber daya yang dilindungi merespons klien denganBlock 
responsAWS WAF default403 (Forbidden).

Untuk permintaan web yangAWS WAF memungkinkan, konfigurasi sumber daya yang dilindungi 
menentukan respons yang dikirimkannya kembali ke klien. Anda tidak dapat mengonfigurasi setelan 
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responsAWS WAF untuk permintaan yang diizinkan. Satu-satunya penyesuaian yang dapat Anda 
konfigurasikanAWS WAF untuk permintaan yang diizinkan adalah penyisipan header kustom ke 
permintaan asli, sebelum meneruskan permintaan ke sumber daya yang dilindungi. Opsi ini dijelaskan di 
bagian sebelumnya,Penyisipan header permintaan khusus untuk tindakan non-pemblokiran (p. 145).

Badan respons khusus

Anda menentukan isi respons khusus dalam konteks ACL web atau grup aturan tempat Anda ingin 
menggunakannya. Setelah mendefinisikan badan respons khusus, Anda dapat menggunakannya dengan 
referensi di tempat lain di ACL web atau grup aturan tempat Anda membuatnya. Dalam pengaturanBlock 
tindakan individual, Anda mereferensikan badan kustom yang ingin Anda gunakan dan Anda menentukan 
kode status dan header respons kustom.

Saat Anda membuat respons khusus di konsol, Anda dapat memilih dari badan respons yang telah Anda 
tentukan atau Anda dapat membuat badan baru. Di luar konsol, Anda menentukan badan respons kustom 
Anda di ACL web atau tingkat grup aturan, dan kemudian mereferensikannya dari pengaturan tindakan 
dalam ACL web atau grup aturan. Ini seperti yang ditunjukkan dalam contoh JSON di bagian berikut.

Contoh respons khusus

Contoh berikut mencantumkan JSON untuk grup aturan dengan pengaturan respons kustom. Badan 
respons kustom didefinisikan untuk seluruh grup aturan, lalu direferensikan oleh kunci dalam tindakan 
aturan.

{ 
 "ARN": "test_rulegroup_arn", 
 "Capacity": 1,
 
 "CustomResponseBodies": { 
  "CustomResponseBodyKey1": { 
   "Content": "This is a plain text response body.", 
   "ContentType": "TEXT_PLAIN" 
  } 
 },
 
 "Description": "This is a test rule group.", 
 "Id": "test_rulegroup_id", 
 "Name": "TestRuleGroup", 
  
 "Rules": [ 
  { 
   "Action": {
    "Block": { 
     "CustomResponse": { 
      "CustomResponseBodyKey": "CustomResponseBodyKey1", 
      "ResponseCode": 404, 
      "ResponseHeaders": [ 
       { 
        "Name": "BlockActionHeader1Name", 
        "Value": "BlockActionHeader1Value" 
       } 
      ] 
     } 
    }
   }, 
   "Name": "GeoMatchRule", 
   "Priority": 1, 
   "Statement": { 
    "GeoMatchStatement": { 
     "CountryCodes": [ 
      "US" 
     ] 
    } 
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   }, 
   "VisibilityConfig": { 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "TestRuleGroupReferenceMetric", 
    "SampledRequestsEnabled": true 
   } 
  } 
 ], 
 "VisibilityConfig": { 
  "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
  "MetricName": "TestRuleGroupMetric", 
  "SampledRequestsEnabled": true 
 }
}   

Kode status yang didukung untuk respons kustom
Untuk informasi rinci tentang kode status HTTP, lihat Kode Status oleh Internet Engineering Task Force 
(IETF) dan Daftar kode status HTTP di Wikipedia.

Berikut ini adalah kode status HTTP yangAWS WAF mendukung respons kustom.

• 2xx Successful
• 200 – OK
• 201 – Created
• 202 – Accepted
• 204 – No Content
• 206 – Partial Content

• 3xx Redirection
• 300 – Multiple Choices
• 301 – Moved Permanently
• 302 – Found
• 303 –See Other
• 304 – Not Modified
• 307 – Temporary Redirect
• 308 – Permanent Redirect

• 4xx Client Error
• 400 – Bad Request
• 401 – Unauthorized
• 403 – Forbidden
• 404 – Not Found
• 405 – Method Not Allowed
• 408 – Request Timeout
• 409 – Conflict
• 411 – Length Required
• 412 – Precondition Failed
• 413 – Request Entity Too Large
• 414 – Request-URI Too Long
• 415 – Unsupported Media Type
• 416 – Requested Range Not Satisfiable
• 421 – Misdirected Request
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• 429 – Too Many Requests
• 5xx Server Error

• 500 – Internal Server Error
• 501 – Not Implemented
• 502 – Bad Gateway
• 503 – Service Unavailable
• 504 – Gateway Timeout
• 505 – HTTP Version Not Supported

Label pada permintaan web
Label adalah metadata yang ditambahkan ke permintaan web dengan aturan yang cocok. Anda dapat 
menggunakan label untuk mengomunikasikan hasil pencocokan aturan dengan aturan yang dievaluasi 
nanti di ACL web yang sama.

• Aturan apa pun yang bukan pernyataan referensi grup aturan dapat menambahkan label ke permintaan 
web yang cocok. Jika permintaan web cocok dengan aturan,AWS WAF tambahkan label aturan ke 
permintaan. Untuk aturan kecocokan geografis,AWS WAF tambahkan label aturan ke permintaan apa 
pun yang diperiksa aturan, cocok, atau tidak cocok.

• AWS WAFmenambahkan label untuk permintaan pada akhir pemeriksaan aturan permintaan. Jadi ketika 
aturan tunggal berisi beberapa pernyataan, misalnya dalam pernyataan AND atau OR logis, setiap label 
bahwa pernyataan yang terkandung menetapkan tersedia pada permintaan web hanya setelah semua 
pernyataan yang terkandung telah dievaluasi.

• Setelah ditambahkan, label tetap tersedia berdasarkan permintaan selamaAWS WAF mengevaluasi 
permintaan terhadap ACL web.

• Anda dapat mencocokkan label dalam kriteria pemeriksaan permintaan aturan Anda menggunakan 
pernyataan pencocokan label. Untuk rincian pernyataan, lihatPernyataan aturan pencocokan 
label (p. 113).

Kasus penggunaan umum untukAWS WAF label meliputi:

• Mengevaluasi permintaan web terhadap beberapa pernyataan aturan sebelum mengambil tindakan 
atas permintaan - Setelah kecocokan ditemukan dengan aturan di ACL web,AWS WAF lanjutkan 
mengevaluasi permintaan terhadap ACL web jika tindakan aturannyaCount. Anda dapat menggunakan 
label untuk mengevaluasi dan mengumpulkan informasi dari beberapa aturan sebelum Anda 
memutuskan untuk mengizinkan atau memblokir permintaan. Untuk melakukannya, ubah tindakan 
untuk aturan yang adaCount dan konfigurasikan untuk menambahkan label ke permintaan yang cocok. 
Kemudian, tambahkan satu atau beberapa aturan baru untuk dijalankan setelah aturan Anda yang lain, 
dan konfigurasikan untuk mengevaluasi label dan mengelola permintaan sesuai dengan kombinasi 
pencocokan label.

• Mengelola permintaan web berdasarkan wilayah geografis — Anda dapat menggunakan aturan 
pencocokan geografis sendiri untuk mengelola permintaan web menurut negara asal. Untuk 
menyempurnakan lokasi ke tingkat wilayah, Anda menggunakan aturan pencocokan geografis dengan 
tindakan Hitung diikuti dengan aturan pencocokan label. Untuk informasi tentang aturan pencocokan 
geografis, lihatPernyataan aturan pencocokan geografis (p. 107).

• Menggunakan kembali logika di beberapa aturan - Jika Anda perlu menggunakan kembali logika yang 
sama di beberapa aturan, Anda dapat menggunakan label untuk sumber tunggal logika dan hanya 
menguji hasilnya. Bila Anda memiliki beberapa aturan kompleks yang menggunakan subset umum dari 
pernyataan aturan bertingkat, menduplikasi aturan umum yang ditetapkan di seluruh aturan kompleks 
Anda dapat memakan waktu dan rawan kesalahan. Dengan label, Anda dapat membuat aturan baru 
dengan subset aturan umum yang menghitung permintaan yang cocok dan menambahkan label ke 
dalamnya. Anda menambahkan aturan baru ke ACL web Anda sehingga berjalan sebelum aturan 
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kompleks asli Anda. Kemudian, dalam aturan awal, Anda mengganti subset aturan bersama dengan satu 
aturan yang memeriksa label.

Misalnya, Anda memiliki beberapa aturan yang hanya ingin Anda terapkan ke jalur login Anda. Daripada 
memiliki setiap aturan menentukan logika yang sama untuk mencocokkan jalur login potensional, Anda 
dapat menerapkan satu aturan baru yang berisi logika tersebut. Minta aturan baru menambahkan label 
ke permintaan yang cocok untuk menunjukkan bahwa permintaan berada di jalur login. Di ACL web 
Anda, berikan aturan baru ini pengaturan prioritas numerik yang lebih rendah daripada aturan asli Anda 
sehingga berjalan lebih dulu. Kemudian, dalam aturan asli Anda, ganti logika bersama dengan cek 
keberadaan label. Untuk informasi tentang pengaturan prioritas, lihatMemproses urutan aturan dan 
kelompok aturan dalam ACL web (p. 15).

• Membuat pengecualian pada aturan dalam grup aturan — Opsi ini sangat berguna untuk grup aturan 
terkelola, yang tidak dapat Anda lihat atau ubah. Banyak aturan grup aturan terkelola menambahkan 
label ke permintaan web yang cocok, untuk menunjukkan aturan yang cocok dan mungkin untuk 
memberikan informasi tambahan tentang kecocokan. Bila Anda menggunakan grup aturan yang 
menambahkan label ke permintaan, Anda dapat mengganti aturan grup aturan untuk menghitung 
kecocokan, lalu menjalankan aturan setelah grup aturan yang menangani permintaan web berdasarkan 
label grup aturan. Semua AturanAWS Terkelola menambahkan label ke permintaan web yang cocok. 
Untuk detailnya, lihat deskripsi aturan diAWSDaftar grup aturan Aturan Terkelola (p. 41).

AWSGrup aturan Aturan Terkelola menambahkan label ke permintaan web yang mereka evaluasi. 
Sebagian besar label ini ditambahkan oleh aturan dalam kelompok aturan. Beberapa label ditambahkan 
olehAWS proses yang digunakan oleh aturan terkelola. Misalnya, pencegahan pengambilalihan akun dan 
grup aturan terkelola Kontrol Bot menggunakan manajemenAWS WAF token untuk menambahkan label 
ke permintaan yang menunjukkan status token mereka. Untuk informasi tentang grup aturan terkelola dan 
label yang mereka tambahkan, lihatAWSDaftar grup aturan Aturan Terkelola (p. 41).

Cara kerja Label
Bila aturan cocok dengan permintaan web, jika aturan memiliki label yang ditentukan,AWS WAF 
tambahkan label ke permintaan. Aturan yang dievaluasi setelah aturan pencocokan di ACL web yang sama 
memiliki akses ke label yang ditambahkan aturan, dan dapat mencocokkannya.

• Aturan apa pun yang disertakan dalam satu ACL web dapat mengakses label yang telah ditambahkan 
oleh aturan apa pun yang telah berjalan di ACL web yang sama. Ini termasuk aturan yang didefinisikan 
langsung di dalam web ACL dan orang-orang di dalam kelompok aturan yang digunakan dalam web 
ACL. Label tidak bertahan dengan permintaan web setelah evaluasi ACL web berakhir.

• Agar aturan lain cocok dengan label yang ditambahkan aturan Anda, tindakan aturan Anda 
tidak boleh menghentikan evaluasi permintaan web oleh ACL web. Tindakan aturan harus diatur 
keCount,CAPTCHA, atauChallenge. Ketika evaluasi ACL web tidak berakhir, aturan berikutnya di web 
ACL dapat menjalankan kriteria pencocokan label mereka terhadap permintaan. Untuk informasi lebih 
lanjut tentang tindakan aturan, lihatAWS WAFtindakan aturan (p. 99).

• Label memancarkan CloudWatch metrik Amazon untuk 100 label pertama pada setiap permintaan 
tunggal. Untuk informasi, lihat Pemantauan CloudWatch dengan Amazon (p. 617).

• AWS WAFmencatat label dalam log untuk 100 label pertama berdasarkan permintaan. Anda dapat 
menggunakan label, bersama dengan tindakan aturan, untuk memfilter log yangAWS WAF merekam. 
Untuk informasi, lihat Mencatat lalu lintas ACL web (p. 227).

• Evaluasi ACL web Anda dapat menerapkan lebih dari 100 label ke permintaan web dan cocok dengan 
lebih dari 100 label, tetapiAWS WAF hanya mencatat 100 label pertama dalam log dan metrik.

Persyaratan sintaks dan penamaan label
Label adalah string yang terdiri dari prefiks, ruang nama opsional, dan nama. Komponen label dibatasi 
dengan titik dua. Label memiliki persyaratan dan karakteristik berikut:
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• Label peka huruf besar dan kecil.
• Setiap namespace label atau nama label dapat memiliki hingga 128 karakter.
• Anda dapat menentukan hingga lima namespace di sebuah label.
• Komponen label dipisahkan oleh titik dua (:).
• Anda tidak dapat menggunakan string cadangan berikut di ruang nama atau nama yang Anda tentukan 

untuk label:awswaf,,aws,waf,rulegroupwebacl,regexpatternset,ipset, danmanaged.

Sintaks label

Label yang memenuhi syarat memiliki prefiks, ruang nama opsional, dan nama label. Prefiks 
mengidentifikasi grup aturan atau konteks ACL web aturan yang menambahkan label. Ruang nama dapat 
digunakan untuk menambahkan lebih banyak konteks untuk label. Nama label memberikan tingkat detail 
terendah untuk label. Ini sering menunjukkan aturan spesifik yang menambahkan label ke permintaan.

Awalan label bervariasi tergantung pada asalnya.

• Label Anda — Berikut ini menunjukkan sintaks label lengkap untuk label yang Anda buat di ACL web dan 
aturan grup aturan. Jenis entitas adalahrulegroup danwebacl.

awswaf:<entity owner account id>:<entity type>:<entity name>:<custom 
 namespace>:...:<label name>

• Awalan namespace label:awswaf:<entity owner account id>:<entity type>:<entity 
name>:

• Tambahan namespace kustom:<custom namespace>:…:

Ketika Anda menentukan label untuk aturan dalam kelompok aturan atau web ACL, Anda mengontrol 
string namespace kustom dan nama label. Sisanya dihasilkan untuk Anda olehAWS WAF. AWS 
WAFsecara otomatis awalan semua label denganawswaf dan akun dan web ACL atau pengaturan 
entitas grup aturan.

• Label grup aturan terkelola - Berikut ini menunjukkan sintaks label lengkap untuk label yang dibuat oleh 
aturan dalam grup aturan terkelola.

awswaf:managed:<vendor>:<rule group name>:<custom namespace>:...:<label name>

• Awalan namespace label:awswaf:managed:<vendor>:<rule group name>:
• Tambahan namespace kustom:<custom namespace>:…:

Semua grup aturan AturanAWS Terkelola menambahkan label. Untuk informasi tentang grup aturan 
terkelola, lihatGrup aturan terkelola (p. 31).

• Label dariAWS proses lain — Proses ini digunakan oleh grup aturan AturanAWS Terkelola, sehingga 
Anda melihatnya ditambahkan ke permintaan web yang Anda evaluasi menggunakan grup aturan 
terkelola. Berikut ini menunjukkan sintaks label lengkap untuk label yang dibuat oleh proses yang 
dipanggil oleh kelompok aturan terkelola.

awswaf:managed:<process>:<custom namespace>:...:<label name>

• Awalan namespace label:awswaf:managed:<process>:
• Tambahan namespace kustom:<custom namespace>:…:

Label jenis ini dicantumkan untuk grup aturan terkelola yang memanggilAWS proses. Untuk informasi 
tentang grup aturan terkelola, lihatGrup aturan terkelola (p. 31).
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Contoh label untuk aturan Anda

Contoh label berikut didefinisikan oleh aturan dalam kelompok aturan bernamatestRules milik akun, 
111122223333.

awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:testNS1:testNS2:LabelNameA

awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:testNS1:LabelNameQ

awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:LabelNameZ

Daftar berikut menunjukkan contoh spesifikasi label di JSON. Nama-nama label ini termasuk string 
namespace kustom sebelum nama label akhir.

Rule: { 
    Name: "label_rule", 
    Statement: {...} 
    RuleLabels: [ 
        Name: "header:encoding:utf8", 
        Name: "header:user_agent:firefox" 
    ], 
    Action: { Count: {} }
}

Note

Anda dapat mengakses jenis daftar ini di konsol melalui aturan editor JSON.

Jika Anda menjalankan aturan sebelumnya dalam grup aturan dan akun yang sama dengan contoh label 
sebelumnya, label yang dihasilkan dan memenuhi syarat sepenuhnya adalah sebagai berikut:

awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:header:encoding:utf8

awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:header:user_agent:firefox

Contoh label untuk grup aturan terkelola

Berikut ini menampilkan contoh label dari grup aturan AturanAWS Terkelola dan proses yang mereka 
panggil.

awswaf:managed:aws:core-rule-set:NoUserAgent_Header

awswaf:managed:aws:sql-database:SQLiExtendedPatterns_QueryArguments

awswaf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:compromised_credentials

awswaf:managed:token:accepted

Menambahkan label ke permintaan web yang cocok
Saat Anda menentukan label untuk aturan,AWS WAF tambahkan label ke permintaan yang cocok dengan 
aturan. Anda menentukan label dalam aturan dengan menentukan string namespace kustom dan nama 
untuk ditambahkan ke awalan namespace label. AWS WAFberasal awalan dari konteks di mana Anda 
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mendefinisikan aturan. Untuk informasi tentang ini, lihat informasi sintaks label di bawahPersyaratan 
sintaks dan penamaan label (p. 151).

Kecuali untuk yang berikut, Anda dapat menambahkan label ke aturan apa pun danAWS WAF akan 
menambahkan label Anda ke permintaan web apa pun yang cocok dengan pernyataan pencocokan aturan:

• Untuk aturan berbasis tarif, label hanya ditambahkan ke permintaan web untuk alamat IP tertentu 
sementara alamat IP tersebut diblokir olehAWS WAF karena pembatasan tarif. Untuk informasi tentang 
aturan berbasis tingkat, lihatPernyataan aturan berdasarkan tarif (p. 117).

• Anda tidak dapat menggunakan label dalam pernyataan yang mereferensikan kelompok aturan. Jika 
Anda mencoba menambahkan label ke pernyataan aturan grup aturan melalui API, operasi akan 
menampilkan pengecualian validasi. Untuk informasi tentang jenis pernyataan ini, lihatPernyataan grup 
aturan terkelola (p. 113) danPernyataan grup aturn (p. 120).

WCU - 1 WCU untuk setiap 5 label yang Anda tentukan di ACL web atau aturan grup aturan Anda.

Dimana menemukan ini

• Pembuat aturan di konsol — Di bawah pengaturan Tindakan aturan, di bawah Label.
• Tipe data API -RuleRuleLabels

Pencocokan dengan label
Anda dapat menggunakan pernyataan pencocokan label untuk mengevaluasi label permintaan web. 
Anda dapat mencocokkan dengan Label, yang membutuhkan nama label, atau terhadap Namespace, 
yang memerlukan spesifikasi namespace. Untuk label atau namespace, Anda dapat secara opsional 
menyertakan namespace sebelumnya dan awalan dalam spesifikasi Anda. Untuk informasi umum tentang 
jenis pernyataan ini, lihatPernyataan aturan pencocokan label (p. 113).

Prefiks label menentukan konteks grup aturan atau ACL web tempat aturan label didefinisikan. Dalam 
pernyataan pencocokan label aturan, jika string pencocokan label atau namespace Anda tidak menentukan 
awalan,AWS WAF gunakan awalan untuk aturan pencocokan label.

• Label untuk aturan yang didefinisikan langsung di dalam web ACL memiliki awalan yang menentukan 
konteks ACL web.

• Label untuk aturan yang berada di dalam grup aturan memiliki awalan yang menentukan konteks 
kelompok aturan. Ini bisa berupa grup aturan Anda sendiri atau grup aturan yang dikelola untuk Anda.

Untuk informasi tentang ini, lihat sintaks label di bawahPersyaratan sintaks dan penamaan label (p. 151).
Note

Beberapa grup aturan terkelola menambahkan label. Anda dapat mengambil ini melalui API 
dengan meneleponDescribeManagedRuleGroup. Label tercantum dalamAvailableLabels
properti dalam respon.

Jika Anda ingin mencocokkan dengan aturan yang berada dalam konteks yang berbeda dari konteks 
aturan Anda, Anda harus memberikan awalan dalam string kecocokan Anda. Misalnya, jika Anda ingin 
mencocokkan label yang ditambahkan oleh aturan dalam grup aturan terkelola, Anda dapat menambahkan 
aturan di ACL web Anda dengan pernyataan pencocokan label yang string pencocokan menentukan 
awalan grup aturan diikuti dengan kriteria kecocokan tambahan Anda.

Dalam string pertandingan untuk pernyataan pencocokan label, Anda menentukan label atau namespace:

• Label - Spesifikasi label untuk pertandingan terdiri dari bagian akhir label. Anda dapat menyertakan 
sejumlah ruang nama bersebelahan yang segera mendahului nama label diikuti dengan nama. Anda 
juga dapat memberikan label yang memenuhi syarat dengan memulai spesifikasi dengan awalan.
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Contoh spesifikasi:
• testNS1:testNS2:LabelNameA
• awswaf:managed:aws:managed-rule-set:testNS1:testNS2:LabelNameA

• Namespace - Spesifikasi namespace untuk pertandingan terdiri dari setiap subset bersebelahan dari 
spesifikasi label tidak termasuk nama. Anda dapat menyertakan awalan dan Anda dapat menyertakan 
satu atau beberapa string namespace.

Contoh spesifikasi:
• testNS1:testNS2:
• awswaf:managed:aws:managed-rule-set:testNS1:

Contoh pencocokan label
Bagian ini memberikan contoh spesifikasi pertandingan, untuk pernyataan aturan pertandingan label.

Note

Daftar JSON ini dibuat di konsol dengan menambahkan aturan ke ACL web dengan spesifikasi 
pencocokan label dan kemudian mengedit aturan dan beralih ke editor Aturan JSON. Anda juga 
bisa mendapatkan JSON untuk grup aturan atau web ACL melalui API atau antarmuka baris 
perintah.

Topik
• Cocok dengan label lokal (p. 155)
• Cocok dengan label dari konteks lain (p. 156)
• Cocokkan dengan label grup aturan terkelola (p. 156)
• Cocok dengan namespace lokal (p. 156)
• Cocok dengan namespace grup aturan terkelola (p. 157)

Cocok dengan label lokal
Daftar JSON berikut menunjukkan pernyataan pencocokan label untuk label yang telah ditambahkan ke 
permintaan web secara lokal, dalam konteks yang sama dengan aturan ini.

Rule: { 
    Name: "match_rule", 
    Statement: { 
        LabelMatchStatement: { 
            Scope: "LABEL", 
            Key: "header:encoding:utf8" 
        } 
    }, 
    RuleLabels: [ 
        ...generate_more_labels... 
    ], 
    Action: { Block: {} }
}

Jika Anda menggunakan pernyataan pertandingan ini di akun 111122223333, dalam aturan yang Anda 
tentukan untuk web ACLtestWebACL, itu akan cocok dengan label berikut.

awswaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8
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awswaf:111122223333:webacl:testWebACL:testNS1:testNS2:header:encoding:utf8

Ini tidak akan cocok dengan label berikut, karena label string tidak sama persis.

awswaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding2:utf8

Ini tidak akan cocok dengan label berikut, karena konteksnya tidak sama, jadi awalan tidak cocok. Hal ini 
berlaku bahkan jika Anda menambahkan grup aturanproductionRules ke web ACLtestWebACL, di 
mana aturan didefinisikan.

awswaf:111122223333:rulegroup:productionRules:header:encoding:utf8

Cocok dengan label dari konteks lain
Daftar JSON berikut menunjukkan aturan pencocokan label yang cocok dengan label dari aturan di dalam 
grup aturan yang dibuat pengguna. Awalan diperlukan dalam spesifikasi untuk semua aturan yang berjalan 
di web ACL yang bukan bagian dari grup aturan bernama. Spesifikasi label contoh ini hanya cocok dengan 
label yang tepat.

Rule: { 
    Name: "match_rule", 
    Statement: { 
        LabelMatchStatement: { 
            Scope: "LABEL", 
            Key: "awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:header:encoding:utf8" 
        } 
    }, 
    RuleLabels: [ 
        ...generate_more_labels... 
    ], 
    Action: { Block: {} }
}

Cocokkan dengan label grup aturan terkelola
Ini adalah kasus khusus pencocokan terhadap label yang berasal dari konteks lain selain aturan 
pertandingan. Daftar JSON berikut menunjukkan pernyataan pencocokan label untuk label grup aturan 
terkelola. Ini hanya cocok dengan label persis yang ditentukan dalam pengaturan kunci pernyataan 
pencocokan label.

Rule: { 
    Name: "match_rule", 
    Statement: { 
        LabelMatchStatement: { 
            Scope: "LABEL", 
            Key: "awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8" 
        } 
    }, 
    RuleLabels: [ 
        ...generate_more_labels... 
    ], 
    Action: { Block: {} }
}

Cocok dengan namespace lokal
Daftar JSON berikut menunjukkan pernyataan pencocokan label untuk namespace lokal.
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Rule: { 
    Name: "match_rule", 
    Statement: { 
        LabelMatchStatement: { 
            Scope: "NAMESPACE", 
            Key: "header:encoding:" 
        } 
    }, 
    Labels: [ 
        ...generate_more_labels... 
    ], 
    Action: { Block: {} }
}

Mirip denganLabel pertandingan lokal, jika Anda menggunakan pernyataan ini di akun 111122223333, 
dalam aturan yang Anda tentukan untuk web ACLtestWebACL, itu akan cocok dengan label berikut.

awswaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8

Ini tidak akan cocok dengan label berikut, karena akun tidak sama, sehingga awalan tidak cocok.

awswaf:444455556666:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8

Awalan juga tidak cocok dengan label yang diterapkan oleh grup aturan terkelola, seperti berikut ini.

awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8

Cocok dengan namespace grup aturan terkelola
Daftar JSON berikut menunjukkan pernyataan pencocokan label untuk namespace grup aturan terkelola. 
Untuk grup aturan yang Anda miliki, Anda juga perlu memberikan awalan agar cocok dengan namespace 
yang berada di luar konteks aturan.

Rule: { 
    Name: "match_rule", 
    Statement: { 
        LabelMatchStatement: { 
            Scope: "NAMESPACE", 
            Key: "awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:" 
        } 
    }, 
    RuleLabels: [ 
        ...generate_more_labels... 
    ], 
    Action: { Block: {} }
}

Spesifikasi ini cocok dengan contoh label berikut.

awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8

awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:unicode

Tidak cocok dengan label berikut.
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awswaf:managed:aws:managed-rule-set:query:badstring

AWS WAFmitigasi ancaman cerdas
Bagian ini mencakup fitur mitigasi ancaman cerdas terkelola yang disediakan olehAWS WAF. Ini adalah 
perlindungan khusus lanjutan yang dapat Anda terapkan untuk melindungi dari ancaman seperti bot 
berbahaya dan upaya pengambilalihan akun.

Note

Fitur-fitur yang dijelaskan di sini dikenakan biaya tambahan, di luar biaya dasar untuk 
digunakanAWS WAF. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

Panduan yang disediakan di bagian ini ditujukan untuk pengguna yang secara umum mengetahui cara 
membuat dan mengelola ACLAWS WAF web, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas dalam 
bagian sebelumnya dari panduan ini.

Topik
• Opsi untuk mitigasi ancaman cerdas (p. 158)
• Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas (p. 164)
• AWS WAFtoken permintaan web (p. 165)
• AWS WAFKontrol Bot (p. 173)
• AWS WAFPencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 188)
• AWS WAFintegrasi aplikasi klien (p. 200)
• CAPTCHAdanChallenge tindakanAWS WAF (p. 220)

Opsi untuk mitigasi ancaman cerdas
Bagian ini memberikan perbandingan terperinci tentang opsi untuk menerapkan mitigasi ancaman cerdas.

AWS WAFmenawarkan jenis perlindungan berikut untuk mitigasi ancaman cerdas berikut.

• AWS WAFPencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP) - Mendeteksi dan mengelola 
upaya pengambilalihan berbahaya di halaman login aplikasi Anda. Fungsionalitas inti disediakan oleh 
grup aturan terkelola ATP. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFPencegahan pengambilalihan 
akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 188) dan AWS WAFKelompok aturan pencegahan pengambilalihan 
akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 71).

• AWS WAFKontrol Bot - Mengidentifikasi, memberi label, dan mengelola bot ramah dan berbahaya. 
Fitur ini menyediakan manajemen untuk bot umum dengan tanda tangan yang unik di seluruh aplikasi, 
dan juga untuk bot bertarget yang memiliki tanda tangan khusus untuk aplikasi. Fungsionalitas inti 
disediakan oleh grup aturan terkelola Bot Control. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFKontrol 
Bot (p. 173) dan AWS WAFGrup aturan Kontrol Bot (p. 62).

• SDK integrasi aplikasi klien - Validasi sesi klien dan dapatkanAWS WAF token untuk digunakan klien 
dalam permintaan web mereka. Jika Anda menggunakan ATP atau Bot Control, terapkan SDK integrasi 
aplikasi di aplikasi klien Anda jika Anda bisa, untuk memanfaatkan sepenuhnya semua fitur grup 
aturan. Kami hanya merekomendasikan penggunaan grup aturan ini tanpa integrasi SDK sebagai 
tindakan sementara, ketika sumber daya penting perlu diamankan dengan cepat dan tidak ada cukup 
waktu untuk integrasi SDK. Untuk informasi tentang penerapan SDKs, lihatAWS WAFintegrasi aplikasi 
klien (p. 200).

• Challengedan tindakanCAPTCHA aturan - Validasi sesi klien dan pengguna akhir dan dapatkanAWS 
WAF token untuk digunakan klien dalam permintaan web mereka. Anda dapat mengimplementasikannya 
di mana saja yang Anda tentukan tindakan aturan, dalam aturan, dan sebagai penggantian dalam 
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grup aturan yang Anda gunakan. Tindakan ini menggunakanAWS WAF JavaScript pengantara untuk 
menginterogasi klien atau pengguna akhir, dan mereka memerlukan aplikasi klien yang mendukung 
JavaScript. Untuk informasi selengkapnya, lihat CAPTCHAdanChallenge tindakanAWS WAF (p. 220).

Grup aturan terkelola ATP dan Bot Control menggunakan token untuk deteksi tingkat lanjut. Untuk 
informasi tentang fitur yang mengaktifkan token di grup aturan, lihatMengapa Anda harus menggunakan 
SDK integrasi aplikasi dengan ATP (p. 190) danMengapa Anda harus menggunakan SDK integrasi 
aplikasi dengan Bot Control (p. 175).

Opsi Anda untuk menerapkan mitigasi ancaman cerdas dijalankan dari penggunaan dasar tindakan aturan 
untuk menjalankan tantangan dan menegakkan akuisisi token, hingga fitur-fitur lanjutan yang ditawarkan 
oleh grup aturan Kontrol Bot dan AturanAWS Terkelola ATP.

Tabel berikut memberikan perbandingan rinci dari pilihan untuk fitur dasar dan lanjutan.

Topik
• Tantangan dan akuisisi token (p. 159)
• Grup aturan terkelola Bot Control dan ATP (p. 161)
• Opsi pembatas nilai dalam aturan berbasis tarif dan aturan Kontrol Bot yang ditargetkan (p. 163)

Tantangan dan akuisisi token
Anda dapat memberikan tantangan dan memperoleh token menggunakan SDK integrasiAWS WAF 
aplikasi atau tindakan aturanChallenge danCAPTCHA. Secara garis besar, tindakan aturan lebih mudah 
diterapkan, tetapi mereka dikenakan biaya tambahan, mengganggu lebih banyak pada pengalaman 
pelanggan Anda, dan membutuhkan JavaScript. SDK memerlukan pemrograman dalam aplikasi klien 
Anda, tetapi mereka dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, mereka bebas untuk 
digunakan, dan mereka dapat digunakan dengan JavaScript atau di aplikasi Android atau iOS. Anda hanya 
dapat menggunakan SDK integrasi aplikasi dengan ACL web yang menggunakan salah satu grup aturan 
terkelola mitigasi ancaman cerdas berbayar, yang dijelaskan di bagian berikut.

Perbandingan opsi untuk tantangan dan akuisisi token

  Challengetindakan 
aturan

CAPTCHAtindakan 
aturan

JavaScript 
Tantangan SDK

Tantangan SDK 
seluler

Apa itu Tindakan 
aturan yang 
memberlakukan 
akuisisiAWS WAF 
token dengan 
menghadirkan 
klien browser 
dengan interstitial 
tantangan diam

Tindakan 
aturan yang 
memberlakukan 
akuisisiAWS WAF 
token dengan 
menghadirkan 
pengguna akhir 
klien dengan 
interstitial 
tantangan visual 
atau audio

Lapisan integrasi 
aplikasi, untuk 
browser klien 
dan perangkat 
lain yang 
mengeksekusiJavaScript. 
Merender 
tantangan diam 
dan memperoleh 
token

Lapisan integrasi 
aplikasi, untuk 
aplikasi Android 
dan iOS. Secara 
native merender 
tantangan diam 
dan memperoleh 
token

Pilihan yang baik 
untuk...

Validasi diam 
terhadap sesi bot 
dan penegakan 
akuisisi token 
untuk klien yang 
mendukung 
JavaScript

Pengguna akhir 
dan validasi diam 
terhadap sesi bot 
dan penegakan 
akuisisi token, 
untuk klien yang 
mendukung 
JavaScript

Validasi diam 
terhadap sesi bot 
dan penegakan 
akuisisi token 
untuk klien yang 
mendukung 
JavaScript.

Validasi diam 
terhadap sesi bot 
dan penegakan 
akuisisi token 
untuk aplikasi 
seluler asli di 
Android dan iOS.
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  Challengetindakan 
aturan

CAPTCHAtindakan 
aturan

JavaScript 
Tantangan SDK

Tantangan SDK 
seluler

SDK memberikan 
latensi terendah 
dan kontrol terbaik 
atas tempat skrip 
tantangan berjalan 
dalam aplikasi.

SDK memberikan 
latensi terendah 
dan kontrol terbaik 
atas tempat skrip 
tantangan berjalan 
dalam aplikasi.

Pertimbangan 
implementasi

Diimplementasikan 
sebagai 
pengaturan 
tindakan aturan

Diimplementasikan 
sebagai 
pengaturan 
tindakan aturan

Memerlukan salah 
satu kelompok 
aturan berbayar 
ATP atau Bot 
Control di ACL 
web.

Membutuhkan 
pengkodean dalam 
aplikasi klien.

Memerlukan salah 
satu kelompok 
aturan berbayar 
ATP atau Bot 
Control di ACL 
web.

Membutuhkan 
pengkodean dalam 
aplikasi klien.

Pertimbangan 
runtime

Alur mengganggu 
untuk permintaan 
tanpa token 
yang valid. Klien 
diarahkan ke 
interstitialAWS 
WAF tantangan. 
Menambahkan 
perjalanan pulang-
pergi jaringan 
dan memerlukan 
evaluasi kedua 
dari permintaan 
web.

Alur mengganggu 
untuk permintaan 
tanpa token 
yang valid. Klien 
diarahkan ke 
pengantaraAWS 
WAF CAPTCHA. 
Menambahkan 
perjalanan pulang-
pergi jaringan 
dan memerlukan 
evaluasi kedua 
dari permintaan 
web.

Dapat dijalankan 
di belakang layar. 
Memberi Anda 
lebih banyak 
kontrol atas 
pengalaman 
tantangan.

Dapat dijalankan 
di belakang layar. 
Memberi Anda 
lebih banyak 
kontrol atas 
pengalaman 
tantangan.

Membutuhkan 
JavaScript

Ya Ya Ya Tidak

Klien yang 
didukung

Browser dan 
perangkat yang 
menjalankan 
Javascript

Browser dan 
perangkat yang 
menjalankan 
Javascript

Browser dan 
perangkat yang 
menjalankan 
Javascript

Perangkat Android 
dan iOS

Mendukung 
aplikasi satu 
halaman (SPA)

Tidak Tidak Ya T/A
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  Challengetindakan 
aturan

CAPTCHAtindakan 
aturan

JavaScript 
Tantangan SDK

Tantangan SDK 
seluler

Biaya tambahan Ya, untuk 
pengaturan 
tindakan yang 
Anda tentukan 
secara eksplisit, 
baik dalam 
aturan yang Anda 
tetapkan atau 
sebagai tindakan 
aturan akan 
diganti dalam grup 
aturan yang Anda 
gunakan. Tidak 
dalam semua 
kasus lainnya.

Ya, untuk 
pengaturan 
tindakan yang 
Anda tentukan 
secara eksplisit, 
baik dalam 
aturan yang Anda 
tetapkan atau 
sebagai tindakan 
aturan akan 
diganti dalam grup 
aturan yang Anda 
gunakan. Tidak 
dalam semua 
kasus lainnya.

Tidak, tetapi 
membutuhkan 
salah satu 
kelompok aturan 
berbayar ATP atau 
Kontrol Bot.

Tidak, tetapi 
membutuhkan 
salah satu 
kelompok aturan 
berbayar ATP atau 
Kontrol Bot.

Untuk detail tentang biaya yang terkait dengan opsi ini, lihat informasi mitigasi ancaman cerdas di AWS 
WAFHarga.

Hal ini dapat lebih mudah untuk menjalankan tantangan dan memberikan penegakan token dasar dengan 
hanya menambahkan aturan denganChallenge atauCAPTCHA tindakan. Anda mungkin diminta untuk 
menggunakan tindakan aturan jika Anda tidak memiliki akses ke kode aplikasi atau jika Anda tidak ingin 
menggunakan grup aturan terkelola Bot Control atau ATP.

Namun, jika Anda dapat mengimplementasikan SDK, Anda dapat menghemat biaya dan juga 
mengurangi latensi dalam evaluasi ACL web atas permintaan web klien Anda, dibandingkan dengan 
menggunakanChallenge tindakan:

• Anda dapat menulis implementasi SDK Anda untuk menjalankan tantangan kapan saja dalam aplikasi 
Anda. Anda dapat memperoleh token di latar belakang, sebelum tindakan pelanggan apa pun yang akan 
mengirim permintaan web ke sumber daya Anda yang dilindungi. Dengan cara ini, token tersedia untuk 
dikirim dengan permintaan pertama klien Anda.

• Jika sebaliknya Anda memperoleh token dengan menerapkan aturan denganChallenge tindakan, aturan 
dan tindakan memerlukan evaluasi dan pemrosesan permintaan web tambahan saat klien pertama kali 
mengirimkan permintaan dan kapan saja token kedaluwarsa. ChallengeTindakan memblokir permintaan 
yang tidak memiliki token yang valid dan belum kedaluwarsa, dan mengirimkan tantangan pengantara 
kembali ke klien. Setelah klien berhasil menanggapi tantangan, interstitial mengirim ulang permintaan 
web asli dengan token yang valid, yang kemudian dievaluasi untuk kedua kalinya oleh ACL web.

Grup aturan terkelola Bot Control dan ATP
Kelompok aturan AturanAWS Terkelola yang menyediakan mitigasi ancaman cerdas mencakup 
pengelolaan bot dasar, deteksi dan mitigasi bot canggih, berbahaya, serta deteksi dan mitigasi upaya 
pengambilalihan akun. Grup aturan ini, dikombinasikan dengan SDK integrasi aplikasi yang dijelaskan di 
bagian sebelumnya, memberikan perlindungan paling canggih dan kopling aman dengan aplikasi klien 
Anda.
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Perbandingan opsi grup aturan terkelola

  Bot Kontrol tingkat 
umum

Bot Kontrol tingkat yang 
ditargetkan

ATP

Apa itu Mengelola bot umum 
yang mengidentifikasi 
diri, dengan tanda 
tangan yang unik di 
seluruh aplikasi.

Lihat AWS WAFGrup 
aturan Kontrol 
Bot (p. 62).

Mengelola bot yang 
ditargetkan yang tidak 
mengidentifikasi diri 
sendiri, dengan tanda 
tangan yang khusus 
untuk aplikasi.

Lihat AWS WAFGrup 
aturan Kontrol 
Bot (p. 62).

Mengelola permintaan 
yang mungkin 
merupakan bagian dari 
upaya pengambilalihan 
berbahaya di halaman 
login aplikasi.

Tidak mengelola bot.

Lihat AWS 
WAFKelompok 
aturan pencegahan 
pengambilalihan 
akun (ATP) Kontrol 
Penipuan (p. 71).

Pilihan yang baik 
untuk...

Perlindungan bot dasar 
dan pelabelan lalu 
lintas bot otomatis yang 
umum.

Perlindungan yang 
ditargetkan terhadap 
bot canggih, termasuk 
pembatasan tingkat 
pada tingkat sesi 
klien dan deteksi 
serta mitigasi alat 
otomatisasi browser 
seperti Selenium dan 
Puppeteer.

Pemeriksaan lalu 
lintas login untuk 
pengambilalihan akun 
menyerang upaya 
login seperti itu dengan 
traversal kata sandi 
dan banyak upaya login 
dari alamat IP yang 
sama. Saat digunakan 
dengan token, 
juga menyediakan 
perlindungan agregat 
seperti pembatasan tarif 
untuk lalu lintas volume 
tinggi di tingkat IP dan 
sesi klien.

Menambahkan label 
yang menunjukkan hasil 
evaluasi

Ya Ya Ya

Menambahkan label 
token

Ya Ya Ya

Memblokir permintaan 
yang tidak memiliki 
token yang valid

Tidak termasuk.

Lihat Memblokir 
permintaan yang tidak 
memiliki token yang 
valid (p. 170).

Memblokir sesi klien 
yang mengirim 5 
permintaan tanpa token.

Tidak termasuk.

Lihat Memblokir 
permintaan yang tidak 
memiliki token yang 
valid (p. 170).

MembutuhkanAWS 
WAF tokenaws-waf-
token

Tidak Ya Diperlukan untuk 
banyak aturan.

Lihat Mengapa Anda 
harus menggunakan 
SDK integrasi aplikasi 
dengan ATP (p. 190).
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  Bot Kontrol tingkat 
umum

Bot Kontrol tingkat yang 
ditargetkan

ATP

MengakuisisiAWS WAF 
tokenaws-waf-token

Tidak Beberapa aturan 
menggunakanChallenge 
atauCAPTCHA 
aturan tindakan, yang 
memperoleh token.

Tidak

Untuk detail tentang biaya yang terkait dengan opsi ini, lihat informasi mitigasi ancaman cerdas di AWS 
WAFHarga.

Opsi pembatas nilai dalam aturan berbasis tarif dan aturan 
Kontrol Bot yang ditargetkan
Tingkat yang ditargetkan dari kelompok aturan KontrolAWS WAF Bot dan pernyataan aturanAWS 
WAF berbasis tingkat keduanya memberikan pembatasan tingkat permintaan web. Tabel berikut 
membandingkan dua pilihan.

Perbandingan opsi untuk deteksi dan mitigasi berbasis tingkat

  AWS WAFaturan 
berbasis tarif

AWS WAFAturan yang 
ditargetkan Bot Control

Bagaimana pembatasan 
tarif diterapkan

Memblokir lalu lintas 
dari alamat IP yang 
mengirim permintaan 
dengan tarif yang terlalu 
tinggi.

Memberlakukan pola 
akses mirip manusia 
dan menerapkan 
pembatasan laju 
dinamis, melalui 
penggunaan token 
permintaan.

Berdasarkan garis dasar 
lalu lintas historis?

Tidak Ya

Waktu yang dibutuhkan 
untuk mengakumulasi 
garis dasar lalu lintas 
bersejarah

T/A Lima menit untuk 
ambang dinamis. N/A 
untuk token absen.

Mitigasi lag Biasanya 30-50 detik. 
Bisa sampai beberapa 
menit.

Biasanya kurang dari 
10 detik. Bisa sampai 
beberapa menit.

Target mitigasi Alamat IP Alamat IP dan sesi klien

Tingkat volume lalu 
lintas diperlukan untuk 
memicu mitigasi

Sedang - bisa serendah 
100 permintaan per 5 
menit

Rendah - dimaksudkan 
untuk mendeteksi pola 
klien seperti pencakar 
lambat

Ambang batas yang 
dapat disesuaikan

Ya Tidak

Tindakan mitigasi 
default

Konsol default 
adalahBlock. Tidak 
ada pengaturan default 

Pengaturan tindakan 
aturan grup aturan 
adalahChallenge 
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  AWS WAFaturan 
berbasis tarif

AWS WAFAturan yang 
ditargetkan Bot Control

di API; pengaturan 
diperlukan.

Anda dapat menyetel ini 
ke tindakan aturan yang 
valid kecualiAllow.

untuk token absen 
danCAPTCHA untuk 
lalu lintas volume tinggi 
dari satu sesi klien.

Anda dapat menetapkan 
salah satu aturan ini ke 
tindakan aturan yang 
valid.

Ketahanan terhadap 
serangan yang sangat 
terdistribusi

Sedang - terbatas 
hingga 10.000 alamat IP

Sedang - dibatasi 
hingga 50.000 total 
antara alamat IP dan 
token

AWS WAFHarga Termasuk dalam biaya 
dasar untukAWS WAF.

Termasuk dalam tingkat 
target mitigasi ancaman 
cerdas Bot Control.

Untuk informasi lebih 
lanjut

Pernyataan aturan 
berdasarkan 
tarif (p. 117)

AWS WAFGrup aturan 
Kontrol Bot (p. 62)

Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas
Ikuti praktik terbaik di bagian ini untuk implementasi fitur mitigasi ancaman cerdas yang paling efisien dan 
hemat biaya.

• Menerapkan SDK integrasi aplikasi seluler JavaScript dan seluler - Menerapkan integrasi aplikasi untuk 
mengaktifkan set lengkap fungsionalitas ATP atau Bot Control dengan cara yang paling efektif. Grup 
aturan terkelola menggunakan token yang disediakan oleh SDK untuk memisahkan lalu lintas klien yang 
sah dari lalu lintas yang tidak diinginkan di tingkat sesi. SDK integrasi aplikasi memastikan bahwa token 
ini selalu tersedia. Untuk detailnya, lihat Mengapa Anda harus menggunakan SDK integrasi aplikasi 
dengan Bot Control (p. 175) dan Mengapa Anda harus menggunakan SDK integrasi aplikasi dengan 
ATP (p. 190).

Untuk mengimplementasikan SDK, lihatAWS WAFintegrasi aplikasi klien (p. 200).
• Batasi permintaan yang Anda kirim ke grup aturan ATP dan Kontrol Bot — Anda dikenakan biaya 

tambahan untuk menggunakan grup aturan AturanAWS Terkelola mitigasi ancaman cerdas. Grup aturan 
Kontrol Bot memeriksa setiap permintaan yang mencapai itu dalam evaluasi ACL web. Grup aturan ATP 
hanya memeriksa permintaan masuk, tetapi jika Anda berencana untuk menolak permintaan masuk 
karena alasan seperti asal geografis, jalankan aturan tersebut sebelum grup aturan ATP.

Pertimbangkan pendekatan berikut untuk mengurangi penggunaan Anda atas kelompok aturan ini:
• Kecualikan permintaan dari inspeksi dengan pernyataan lingkup bawah dalam pernyataan grup aturan 

terkelola. Anda dapat melakukan ini dengan pernyataan nestable. Untuk informasi, lihat Pernyataan 
lingkup-down (p. 134).

• Kecualikan permintaan dari inspeksi dengan menambahkan aturan sebelum grup aturan. Untuk 
aturan yang tidak dapat Anda gunakan dalam pernyataan lingkup bawah dan untuk situasi yang lebih 
kompleks, seperti pelabelan diikuti dengan pencocokan label, Anda mungkin perlu menambahkan 
aturan yang berjalan sebelum grup aturan. Untuk informasi, lihat Pernyataan lingkup-down (p. 134)
dan AWS WAFpernyataan aturan (p. 100).
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• Jalankan kelompok aturan setelah aturan yang lebih murah. Jika Anda memilikiAWS WAF aturan 
standar lain yang memblokir permintaan karena alasan apa pun, jalankan sebelum grup aturan 
berbayar ini. Untuk informasi selengkapnya tentang aturan dan manajemen aturan, lihatAWS 
WAFpernyataan aturan (p. 100)

• Jika Anda menggunakan grup aturan ATP dan Bot Control, jalankan grup aturan Kontrol Bot terlebih 
dahulu. Ini adalah kelompok aturan yang lebih murah.

Untuk informasi harga mendetail, lihat AWS WAFHarga.
• Untuk perlindungan penolakan layanan terdistribusi (DDoS), gunakan mitigasi DDoS lapisan aplikasi 

otomatis Shield Advanced — Kelompok aturan mitigasi ancaman cerdas tidak memberikan perlindungan 
DDoS. ATP melindungi terhadap acount pengambilalihan upaya ke halaman login Anda. Bot Control 
berfokus pada menegakkan pola akses mirip manusia menggunakan token dan pembatasan kecepatan 
dinamis pada sesi klien.

Saat Anda menggunakan Shield Advanced dengan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis diaktifkan, 
Shield Advanced secara otomatis merespons serangan DDoS yang terdeteksi dengan membuat, 
mengevaluasi, dan menerapkanAWS WAF mitigasi khusus atas nama Anda. Untuk informasi 
selengkapnya tentang Shield Advanced, lihatAWS Shield Advancedikhtisar (p. 403), danAWS Shield 
Advancedlapisan aplikasi (lapisan 7) perlindungan (p. 431).

• Tune dan konfigurasikan penanganan token - Sesuaikan penanganan token ACL web untuk pengalaman 
pengguna terbaik.
• Untuk mengurangi biaya pengoperasian dan meningkatkan pengalaman pengguna akhir Anda, 

sesuaikan waktu kekebalan manajemen token Anda dengan waktu terlama yang diizinkan oleh 
persyaratan keamanan Anda. Ini membuat penggunaan teka-teki CAPTCHA dan tantangan 
diam seminimal mungkin. Untuk informasi, lihat Kedaluwarsa stempel waktu: waktu kekebalan 
token (p. 167).

• Untuk mengaktifkan berbagi token antara aplikasi yang dilindungi, konfigurasikan daftar domain token 
untuk ACL web Anda. Untuk informasi, lihat Domain token dan daftar domain (p. 168).

• Tolak permintaan dengan spesifikasi host arbitrer — Konfigurasikan sumber daya yang dilindungi 
agarHost header dalam permintaan web cocok dengan sumber daya yang ditargetkan. Anda 
dapat menerima satu nilai atau serangkaian nilai tertentu, misalnyamyExampleHost.com
danwww.myExampleHost.com, tetapi tidak menerima nilai arbitrer untuk host.

• Untuk Application Load Balancers yang merupakan asal untuk CloudFront distribusi, konfigurasikan 
CloudFront danAWS WAF untuk penanganan token yang tepat - Jika Anda mengaitkan ACL web 
Anda ke Application Load Balancer dan Anda menerapkan Application Load Balancer sebagai 
asal CloudFront distribusi, lihatKonfigurasi yang diperlukan untuk Application Load Balancers yang 
CloudFront berasal (p. 172).

• Uji dan sesuaikan sebelum menerapkan - Sebelum Anda menerapkan perubahan apa pun ke ACL 
web Anda, ikuti prosedur pengujian dan penyetelan dalam panduan ini untuk memastikan bahwa Anda 
mendapatkan perilaku yang Anda harapkan. Ini sangat penting untuk fitur berbayar ini. Untuk bimbingan 
umum, lihatMenguji dan menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249). Untuk informasi khusus 
untuk grup aturan terkelola berbayar, lihatMenguji dan menerapkan KontrolAWS WAF Bot (p. 177)
danMenguji dan menerapkan ATP (p. 193).

AWS WAFtoken permintaan web
AWS WAFtoken adalah bagian integral dari perlindungan yang ditingkatkan yang ditawarkan oleh 
mitigasi ancamanAWS WAF cerdas. Token, kadang-kadang disebut sidik jari, adalah kumpulan informasi 
tentang sesi klien tunggal yang disimpan klien dan menyediakan dengan setiap permintaan web. AWS 
WAFmenggunakan token untuk mengidentifikasi dan memisahkan sesi klien berbahaya dari sesi yang sah, 
bahkan ketika keduanya berasal dari satu alamat IP. Penggunaan token membebankan biaya yang dapat 
diabaikan untuk pengguna yang sah, tetapi mahal dalam skala untuk botnet.
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AWS WAFmenggunakan token untuk mendukung browser dan fungsionalitas tantangan pengguna akhir, 
yang disediakan oleh SDK integrasi aplikasi dan oleh tindakan aturanChallenge danCAPTCHA. Selain itu, 
token mengaktifkan fitur Grup aturan terkelola KontrolAWS WAF Bot dan pencegahan pengambilalihan 
akun.

AWS WAFmembuat, memperbarui, dan mengenkripsi token untuk klien yang berhasil menanggapi 
tantangan diam dan teka-teki CAPTCHA. Ketika klien dengan token mengirimkan permintaan web, itu 
termasuk token terenkripsi, danAWS WAF mendekripsi token dan memverifikasi isinya.

Topik
• Bagaimana token digunakan (p. 166)
• Karakteristik Token (p. 167)
• Kedaluwarsa stempel waktu: waktu kekebalan token (p. 167)
• Domain token dan daftar domain (p. 168)
• Pelabelan token oleh Bot Control dan grup aturan yang dikelola ATP (p. 169)
• Memblokir permintaan yang tidak memiliki token yang valid (p. 170)
• Konfigurasi yang diperlukan untuk Application Load Balancers yang CloudFront berasal (p. 172)

Bagaimana token digunakan
AWS WAFmenggunakan token untuk merekam dan memverifikasi jenis validasi sesi klien berikut:

• CAPTCHA - Teka-teki CAPTCHA membantu membedakan bot dari pengguna manusia. CAPTCHA 
dijalankan hanya oleh tindakanCAPTCHA aturan. Setelah berhasil menyelesaikan teka-teki, 
skrip CAPTCHA memperbarui cap waktu CAPTCHA token. Untuk informasi selengkapnya, lihat
CAPTCHAdanChallenge tindakanAWS WAF (p. 220).

• Tantangan - Tantangan berjalan diam-diam untuk membantu membedakan sesi klien reguler dari sesi 
bot dan membuatnya lebih mahal bagi bot untuk beroperasi. Ketika tantangan selesai dengan sukses, 
skrip tantangan secara otomatis mendapatkan token baru dariAWS WAF jika diperlukan, dan kemudian 
memperbarui cap waktu tantangan token.

AWS WAFmenjalankan tantangan dalam situasi berikut:
• SDK integrasi aplikasi — SDK integrasi aplikasi berjalan di dalam sesi aplikasi klien Anda dan 

membantu memastikan bahwa upaya login hanya diperbolehkan setelah klien berhasil menanggapi 
tantangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFintegrasi aplikasi klien (p. 200).

• Challengeaturan tindakan - Untuk informasi lebih lanjut, lihatCAPTCHAdanChallenge tindakanAWS 
WAF (p. 220).

• CAPTCHA- Ketika pengantara CAPTCHA berjalan, jika klien belum memiliki token, skrip secara 
otomatis menjalankan tantangan pertama, untuk memverifikasi sesi klien dan untuk menginisialisasi 
token.

Token diwajibkan oleh banyak aturan di grup aturan ATP dan Bot ControlAWS Managed Rules. Aturan 
menggunakan token untuk membedakan antara klien di tingkat sesi. Kelompok aturan ini memanggil 
manajemenAWS WAF token, yang menerapkan label token yang kemudian diperiksa oleh kelompok 
aturan.

• AWS WAFPencegahan pengambilalihan akun Kontrol Penipuan (ATP) - Aturan ATP yang mencegah 
volume tinggi dan sesi klien yang tahan lama memerlukan permintaan web yang memiliki token valid 
dengan stempel waktu tantangan yang belum kedaluwarsa. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS 
WAFKelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 71).

• AWS WAFKontrol Bot - Aturan yang ditargetkan dalam grup aturan ini membatasi jumlah permintaan 
web yang dapat dikirim klien tanpa token yang valid, dan mereka menggunakan pelacakan sesi token 
untuk pemantauan dan manajemen tingkat sesi. Jika diperlukan, aturan menerapkanChallenge dan 
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tindakanCAPTCHA aturan untuk menegakkan akuisisi token dan perilaku klien yang valid. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat AWS WAFGrup aturan Kontrol Bot (p. 62).

Karakteristik Token
Setiap token memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Token disimpan dalam cookie bernamaaws-waf-token.
• Token dienkripsi.
• Token sidik jari sesi klien dengan pengenal granular lengket yang berisi informasi berikut:

• Stempel waktu respons sukses terbaru klien terhadap tantangan diam.
• Stempel waktu respons sukses terbaru pengguna akhir terhadap CAPTCHA. Ini hanya ada jika Anda 

menggunakan CAPTCHA dalam perlindungan Anda.
• Informasi tambahan tentang perilaku klien dan klien yang dapat membantu memisahkan klien sah 

Anda dari lalu lintas yang tidak diinginkan. Informasi tersebut mencakup berbagai pengidentifikasi 
klien dan sinyal sisi klien yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas otomatis. Informasi yang 
dikumpulkan tidak unik dan tidak dapat dipetakan ke individu manusia.

Untuk alasan keamanan,AWS tidak memberikan deskripsi lengkap tentang isiAWS WAF token atau 
informasi terperinci tentang proses enkripsi token.

Kedaluwarsa stempel waktu: waktu kekebalan token
AWS WAFmenggunakan tantangan dan CAPTCHA kekebalan kali untuk mengontrol seberapa sering 
sesi klien tunggal dapat disajikan dengan tantangan atau CAPTCHA. Setelah pengguna akhir berhasil 
menanggapi CAPTCHA, waktu kekebalan CAPTCHA menentukan berapa lama pengguna akhir tetap kebal 
dari disajikan dengan CAPTCHA lain. Demikian pula, tantangan waktu kekebalan menentukan berapa lama 
sesi klien tetap kebal dari ditantang lagi setelah berhasil menanggapi tantangan.

AWS WAFmencatat respons yang berhasil terhadap tantangan atau CAPTCHA dengan memperbarui 
stempel waktu yang sesuai di dalam token. KetikaAWS WAF memeriksa token untuk tantangan atau 
CAPTCHA, itu mengurangi stempel waktu dari waktu saat ini. Jika hasilnya lebih besar dari waktu 
kekebalan yang dikonfigurasi, stempel waktu kedaluwarsa.

Anda dapat mengkonfigurasi tantangan dan CAPTCHA kekebalan kali di web ACL dan juga dalam aturan 
yang menggunakanCAPTCHA atauChallenge aturan tindakan.

• Pengaturan ACL web default untuk kedua waktu kekebalan adalah 300 detik.
• Anda dapat menentukan waktu kekebalan untuk aturan apa pun yang menggunakanCAPTCHA 

atauChallenge tindakan. Jika Anda tidak menentukan waktu kekebalan untuk aturan, itu mewarisi 
pengaturan dari web ACL.

• Untuk aturan di dalam grup aturan yang menggunakanCAPTCHA atauChallenge tindakan, jika Anda 
tidak menentukan waktu kekebalan untuk aturan, itu akan mewarisi pengaturan dari setiap ACL web 
tempat Anda menggunakan grup aturan.

• SDK integrasi aplikasi menggunakan waktu kekebalan tantangan ACL web.

Nilai minimum untuk waktu kekebalan tantangan adalah 300 detik. Nilai minimum untuk waktu kekebalan 
CAPTCHA adalah 60 detik. Nilai maksimum untuk kedua waktu kekebalan adalah 259.200 detik, atau tiga 
hari.

Anda dapat menggunakan ACL web dan pengaturan waktu kekebalan tingkat aturan untuk 
menyesuaikanCAPTCHA tindakan,Challenge, atau perilaku manajemen tantangan SDK. Misalnya, Anda 
dapat mengonfigurasi aturan yang mengontrol akses ke data yang sangat sensitif dengan waktu kekebalan 
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rendah, dan kemudian menetapkan waktu kekebalan yang lebih tinggi di ACL web agar aturan lain dan 
SDK Anda akan diwarisi.

Khususnya untuk CAPTCHA, memecahkan teka-teki dapat menurunkan pengalaman situs web pelanggan 
Anda, sehingga menyetel waktu kekebalan CAPTCHA dapat membantu Anda mengurangi dampak pada 
pengalaman pelanggan sambil tetap memberikan perlindungan yang Anda inginkan.

Untuk informasi tambahan tentang menyetel waktu kekebalan untuk penggunaanChallenge dan 
tindakanCAPTCHA aturan Anda, lihatPraktik terbaik untuk menggunakanCAPTCHA danChallenge 
tindakan (p. 225).

Mengatur waktu kekebalan token
Anda dapat mengatur waktu kekebalan di ACL web Anda dan dalam aturan Anda yang 
menggunakanChallenge dan tindakanCAPTCHA aturan.

Untuk informasi umum tentang mengelola ACL web dan aturannya, lihatBekerja dengan ACL 
web (p. 21).

Tempat mengatur waktu kekebalan untuk ACL web

• Konsol — Saat Anda mengedit ACL web, di tab Aturan, edit dan ubah pengaturan di konfigurasi Web 
ACL CAPTCHA dan panel konfigurasi Web ACL Challenge. Di konsol, Anda dapat mengkonfigurasi web 
ACL CAPTCHA dan menantang waktu kekebalan hanya setelah Anda membuat ACL web.

• Di luar konsol - Jenis data ACL web memiliki CAPTCHA dan parameter konfigurasi tantangan, yang 
dapat Anda konfigurasikan dan berikan untuk operasi pembuatan dan pembaruan Anda di ACL web.

Dimana mengatur waktu kekebalan untuk suatu peraturan

• Konsol — Saat Anda membuat atau mengedit aturan dan menentukanCAPTCHA atauChallenge 
tindakan, Anda dapat mengubah pengaturan waktu kekebalan aturan.

• Di luar konsol - Tipe data aturan memiliki CAPTCHA dan parameter konfigurasi tantangan, yang dapat 
Anda konfigurasikan saat menentukan aturan.

Domain token dan daftar domain
SaatAWS WAF membuat token untuk klien, ia mengonfigurasinya dengan domain token. SaatAWS WAF 
memeriksa token dalam permintaan web, ia menolak token sebagai tidak valid jika domainnya tidak cocok 
dengan domain mana pun yang dianggap valid untuk ACL web.

Secara default,AWS WAF hanya menerima token yang pengaturan domainnya sama persis dengan 
domain host sumber daya yang terkait dengan ACL web. Ini adalah nilaiHost header dalam permintaan 
web. Di browser, Anda dapat menemukan domain ini di JavaScript window.location.hostname
properti dan di alamat yang dilihat pengguna Anda di bilah alamat mereka.

Anda dapat menentukan domain tokenAWS WAF untuk digunakan saat mengatur domain dan saat 
mengevaluasi token di ACL web. Domain yang Anda tentukan tidak dapat berupa akhiran publik 
sepertiusa.gov.

Mengkonfigurasi daftar domain token ACL web
Anda dapat mengonfigurasi ACL web untuk berbagi token di beberapa sumber daya yang dilindungi 
dengan menyediakan daftar domain token dengan domain tambahan yangAWS WAF ingin Anda terima. 
Dengan daftar domain token,AWS WAF masih menerima domain host sumber daya. Selain itu, ia 
menerima semua domain dalam daftar domain token, termasuk subdomain awalan mereka.

Misalnya, spesifikasi domainexample.com dalam daftar domain token Anda cocokexample.com
(darihttp://example.com/),api.example.com, (darihttp://api.example.com/), 
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danwww.example.com (darihttp://www.example.com/). Itu tidak cocokexample.api.com, 
(darihttp://example.api.com/), atauapiexample.com (darihttp://apiexample.com/).

Anda dapat mengonfigurasi daftar domain token di ACL web Anda saat membuat atau mengeditnya. Untuk 
informasi umum tentang mengelola ACL web, lihatBekerja dengan ACL web (p. 21).

Mengontrol pengaturan domain di dalam token

AWS WAFmembuat token atas permintaan skrip tantangan, yang dijalankan oleh SDK integrasi aplikasi 
dan tindakanChallenge danCAPTCHA aturan.

Domain yangAWS WAF ditetapkan dalam token ditentukan oleh jenis skrip tantangan yang memintanya 
dan konfigurasi domain token tambahan apa pun yang Anda berikan. AWS WAFmenetapkan domain 
dalam token ke setelan terpendek dan paling umum yang dapat ditemukan dalam konfigurasi.

• JavaScript SDK — Anda dapat mengonfigurasiJavaScript SDK dengan spesifikasi domain token, yang 
dapat menyertakan satu atau beberapa domain. Domain yang Anda konfigurasikan haruslah domain 
yangAWS WAF akan diterima, berdasarkan domain host yang dilindungi dan daftar domain token ACL 
web.

AWS WAFmenetapkan domain token ke domain yang cocok dengan domain host dan 
merupakan yang terpendek, dari antara domain host dan domain dalam daftar. Misalnya, jika 
domain hostapi.example.com dan daftar domain token memilikiexample.com,AWS WAF 
gunakanexample.com dalam token, karena cocok dengan domain host dan lebih pendek. Jika Anda 
tidak memberikan daftar domain token dalam konfigurasi JavaScript API,AWS WAF tetapkan domain ke 
domain host sumber daya yang dilindungi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyediakan domain untuk digunakan dalam token (p. 203).
• SDK Seluler — Anda harus mengonfigurasi SDK seluler dengan domain tokenAWS WAF untuk 

digunakan dalam token. Domain yang Anda konfigurasikan harus berupa domain yangAWS WAF akan 
menerima, berdasarkan domain host yang dilindungi dan daftar domain token ACL web. AWS WAFtidak 
mempertimbangkan domain host dalam setelan domain token untuk SDK seluler.

Untuk informasi selengkapnya, lihatWAFConfigurationdomainName pengaturan diSpesifikasi 
SDKAWS WAF seluler (p. 214).

• Challengetindakan - Jika Anda menentukan daftar domain token di web ACL,AWS WAF tetapkan domain 
token ke domain yang cocok dengan domain host dan merupakan yang terpendek, dari antara domain 
host dan domain dalam daftar. Misalnya, jika domain hostapi.example.com dan daftar domain token 
memilikiexample.com,AWS WAF gunakanexample.com dalam token, karena cocok dengan domain 
host dan lebih pendek. Jika Anda tidak memberikan daftar domain token di ACL web,AWS WAF tetapkan 
domain ke domain host sumber daya yang dilindungi.

Pelabelan token oleh Bot Control dan grup aturan yang dikelola 
ATP
Saat Anda menggunakan grup aturan AturanAWS Terkelola Kontrol ATP dan Bot, grup aturan 
menggunakan manajemenAWS WAF token untuk memeriksa token permintaan web dan menerapkan label 
token ke permintaan.

Note

AWS WAFmanajemen token hanya menerapkan label token saat Anda menggunakan grup aturan 
terkelola Bot Control atau ATP.

AWS WAFmenerapkan salah satu label berikut saat memeriksa token permintaan web dan cap waktu 
tantangan. AWS WAFtidak menambahkan label tentang status cap waktu CAPTCHA.
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• awswaf:managed:token:accepted- Token permintaan hadir dan memiliki cap waktu tantangan yang 
belum kedaluwarsa.

• awswaf:managed:token:rejected- Token permintaan hadir tetapi rusak atau memiliki cap waktu 
tantangan yang kedaluwarsa.

• awswaf:managed:token:absent- Permintaan tidak memiliki token.

Anda dapat menambahkan aturan sendiri setelah salah satu grup aturan terkelola ini di ACL web 
Anda, agar sesuai dengan label token. Untuk informasi tentang pencocokan label dalam aturan Anda, 
lihatPencocokan dengan label (p. 154).

Untuk informasi tentang grup aturan terkelola dan label yang ditambahkan aturan mereka ke permintaan 
web, lihatAWS WAFGrup aturan Kontrol Bot (p. 62) danAWS WAFKelompok aturan pencegahan 
pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 71).

Memblokir permintaan yang tidak memiliki token yang valid
Bila Anda menggunakan grup aturan AturanAWS TerkelolaAWSManagedRulesATPRuleSet
danAWSManagedRulesBotControlRuleSet, grup aturan memanggil manajemenAWS WAF token untuk 
mengevaluasi statusAWS token dalam permintaan web dan memberi label sesuai dengan itu.

Note

Pelabelan token hanya diterapkan pada permintaan web yang Anda evaluasi menggunakan salah 
satu dari dua grup aturan terkelola ini.

AWS WAFmenerapkan salah satu label berikut saat memeriksa token permintaan web dan cap waktu 
tantangan. AWS WAFtidak menambahkan label tentang status cap waktu CAPTCHA.

• awswaf:managed:token:accepted- Token permintaan hadir dan memiliki cap waktu tantangan yang 
belum kedaluwarsa.

• awswaf:managed:token:rejected- Token permintaan hadir tetapi rusak atau memiliki cap waktu 
tantangan yang kedaluwarsa.

• awswaf:managed:token:absent- Permintaan tidak memiliki token.

AWSManagedRulesATPRuleSetBlok meminta denganawswaf:managed:token:rejected label.
AWSManagedRulesBotControlRuleSetTantangan klien setelah mereka mengirim lima permintaan 
tanpa token yang diterima. Untuk detail tentang grup aturan, lihatAWS WAFKelompok aturan pencegahan 
pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 71) danAWS WAFGrup aturan Kontrol Bot (p. 62).

Grup aturan Kontrol Bot tidak memblokir permintaan dengan token yang ditolak, dan tidak ada kelompok 
aturan yang memblokir permintaan individu yang kehilangan tokennya. Jika permintaan tidak diblokir oleh 
beberapa aturan lain dalam grup aturan, permintaan tersebut dapat keluar dari evaluasi grup aturan dan 
terus dievaluasi oleh ACL web.

Untuk memblokir semua permintaan yang kehilangan token atau yang tokennya ditolak, tambahkan aturan 
untuk dijalankan segera setelah grup aturan terkelola untuk menangkap dan memblokir permintaan yang 
tidak ditangani grup aturan untuk Anda.

Berikut ini adalah contoh daftar JSON untuk ACL web yang menggunakan grup aturan terkelola ATP. 
Web ACL memiliki aturan tambahan untuk menangkapawswaf:managed:token:absent label dan 
menanganinya. Aturan mempersempit evaluasi untuk permintaan web pergi ke titik akhir login, untuk 
mencocokkan lingkup kelompok aturan ATP. Aturan yang ditambahkan tercantum dalam huruf tebal.

{ 
  "Name": "exampleWebACL", 
  "Id": "55555555-6666-7777-8888-999999999999", 
  "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111111111111:regional/webacl/
exampleWebACL/55555555-4444-3333-2222-111111111111", 
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  "DefaultAction": { 
    "Allow": {} 
  }, 
  "Description": "", 
  "Rules": [ 
    { 
      "Name": "AWS-AWSManagedRulesATPRuleSet", 
      "Priority": 1, 
      "Statement": { 
        "ManagedRuleGroupStatement": { 
          "VendorName": "AWS", 
          "Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet", 
          "ManagedRuleGroupConfigs": [ 
            { 
              "AWSManagedRulesATPRuleSet": { 
                "LoginPath": "/web/login", 
                "RequestInspection": { 
                  "PayloadType": "JSON", 
                  "UsernameField": { 
                    "Identifier": "/form/username" 
                  }, 
                  "PasswordField": { 
                    "Identifier": "/form/password" 
                  } 
                }, 
                "ResponseInspection": { 
                  "StatusCode": { 
                    "SuccessCodes": [ 
                      200 
                    ], 
                    "FailureCodes": [ 
                      401, 
                      403, 
                      500 
                    ] 
                  } 
                } 
              }   
            } 
          ] 
        } 
      }, 
      "OverrideAction": { 
        "None": {} 
      }, 
      "VisibilityConfig": { 
        "SampledRequestsEnabled": true, 
        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
        "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesATPRuleSet" 
      } 
    }, 
    { 
       "Name": "RequireTokenForLogins", 
      "Priority": 2, 
      "Statement": { 
        "AndStatement": { 
          "Statements": [ 
            { 
              "Statement": { 
                "LabelMatchStatement": { 
                  "Scope": "LABEL", 
                  "Key": "awswaf:managed:token:absent" 
                } 
              } 
            }, 
            { 
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              "ByteMatchStatement": { 
                "SearchString": "/web/login", 
                "FieldToMatch": { 
                  "UriPath": {} 
                }, 
                "TextTransformations": [ 
                  { 
                    "Priority": 0, 
                    "Type": "NONE" 
                 } 
                ], 
                "PositionalConstraint": "STARTS_WITH" 
              } 
            }, 
            { 
              "ByteMatchStatement": { 
                "SearchString": "POST", 
                "FieldToMatch": { 
                  "Method": {} 
                }, 
                "TextTransformations": [ 
                  { 
                    "Priority": 0, 
                    "Type": "NONE" 
                  } 
                ], 
                "PositionalConstraint": "EXACTLY" 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      }, 
      "Action": { 
        "Block": {} 
      }, 
      "VisibilityConfig": { 
        "SampledRequestsEnabled": true, 
        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
        "MetricName": "RequireTokenForLogins" 
      } 
    } 
  ], 
  "VisibilityConfig": { 
    "SampledRequestsEnabled": true, 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "exampleWebACL" 
  }, 
  "Capacity": 51, 
  "ManagedByFirewallManager": false, 
  "LabelNamespace": "awswaf:111111111111:webacl:exampleWebACL:"
}

Konfigurasi yang diperlukan untuk Application Load Balancers 
yang CloudFront berasal
Baca bagian ini jika Anda mengaitkan ACL web Anda ke Application Load Balancer dan Anda menerapkan 
Application Load Balancer sebagai asal CloudFront distribusi.

Dengan arsitektur ini, Anda perlu menyediakan konfigurasi tambahan berikut agar informasi token ditangani 
dengan benar.

• Konfigurasikan CloudFront untuk meneruskanaws-waf-token cookie ke Application Load Balancer. 
Secara default, CloudFront menghapus cookie dari permintaan web sebelum meneruskannya ke asal. 
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Untuk menyimpan cookie token dengan permintaan web, konfigurasikan perilaku CloudFront cache 
untuk menyertakan cookie token atau semua cookie. Untuk informasi tentang cara melakukannya, lihat
Caching konten berdasarkan cookie di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

• KonfigurasikanAWS WAF sehingga mengenali domain CloudFront distribusi sebagai domain token yang 
valid. Secara default, CloudFront tetapkanHost header ke asal Application Load Balancer, danAWS 
WAF menggunakannya sebagai domain sumber daya yang dilindungi. Browser klien, bagaimanapun, 
melihat CloudFront distribusi sebagai domain host, dan token yang dihasilkan untuk klien menggunakan 
CloudFront domain sebagai domain token. Tanpa konfigurasi tambahan, ketikaAWS WAF memeriksa 
domain sumber daya yang dilindungi terhadap domain token, itu akan mendapatkan ketidakcocokan. 
Untuk memperbaikinya, tambahkan nama domain CloudFront distribusi ke daftar domain token di 
konfigurasi ACL web Anda. Untuk informasi tentang cara melakukan ini, lihat Mengkonfigurasi daftar 
domain token ACL web (p. 168).

AWS WAFKontrol Bot
Grup aturan terkelola Bot Control menyediakan tingkat perlindungan dasar dan umum yang menambahkan 
label ke bot yang mengidentifikasi diri, memverifikasi bot yang umumnya diinginkan, dan mendeteksi tanda 
tangan bot dengan kepercayaan tinggi. Ini memberi Anda kemampuan untuk memantau dan mengontrol 
kategori umum lalu lintas bot. Kontrol Bot juga menyediakan tingkat perlindungan yang ditargetkan 
yang menambahkan deteksi untuk bot tingkat lanjut yang tidak mengidentifikasi diri. Perlindungan yang 
ditargetkan menggunakan teknik deteksi lanjutan seperti interogasi browser, sidik jari, dan heuristik 
perilaku untuk mengidentifikasi lalu lintas bot yang buruk dan kemudian menerapkan kontrol mitigasi 
seperti pembatasan tarif danCAPTCHA dan tindakanChallenge aturan. Untuk detail tambahan, lihat AWS 
WAFGrup aturan Kontrol Bot (p. 62).

Note

Anda akan dikenai biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

Dengan Bot Control, Anda dapat dengan mudah memantau, memblokir, atau menilai bot batas seperti 
pencakar, pemindai, perayap, monitor status, dan mesin pencari. Jika Anda menggunakan tingkat inspeksi 
yang ditargetkan dari kelompok aturan, Anda juga dapat menantang bot yang tidak mengidentifikasi diri 
sendiri, membuatnya lebih sulit dan lebih mahal bagi bot berbahaya untuk beroperasi terhadap situs web 
Anda. Anda dapat melindungi aplikasi Anda menggunakan grup aturan terkelola Kontrol Bot saja, atau 
dikombinasikan dengan grup aturan AturanAWS Terkelola lainnya danAWS WAF aturan kustom Anda 
sendiri.

Kontrol Bot mencakup dasbor konsol yang menunjukkan berapa banyak lalu lintas Anda saat ini berasal 
dari bot, berdasarkan pengambilan sampel permintaan. Dengan grup aturan terkelola Bot Control yang 
ditambahkan ke ACL web Anda, Anda dapat mengambil tindakan terhadap lalu lintas bot dan menerima 
informasi terperinci dan real-time tentang lalu lintas bot umum yang datang ke aplikasi Anda.

SaatAWS WAF mengevaluasi permintaan web terhadap grup aturan terkelola Kontrol Bot, grup aturan 
menambahkan label ke permintaan yang dideteksi sebagai terkait bot, misalnya kategori bot dan nama bot. 
Anda dapat mencocokkan label ini dalamAWS WAF aturan Anda sendiri untuk menyesuaikan penanganan. 
Label yang dihasilkan oleh grup aturan terkelola Kontrol Bot disertakan dalam CloudWatch metrik Amazon 
dan log ACL web Anda.

Anda juga dapat menggunakanAWS Firewall ManagerAWS WAF kebijakan untuk menerapkan grup 
aturan terkelola Kontrol Bot di seluruh aplikasi di beberapa akun yang merupakan bagian dari organisasi 
AndaAWS Organizations.

Komponen Kontrol Bot
Komponen utama implementasi Bot Control adalah sebagai berikut:
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• AWSManagedRulesBotControlRuleSet- Grup aturan terkelola Bot Control yang aturannya 
mendeteksi dan menangani berbagai kategori bot. Untuk informasi tentang aturan grup aturan, lihatAWS 
WAFGrup aturan Kontrol Bot (p. 62). Anda menyertakan grup aturan ini di ACL web menggunakan 
pernyataan referensi grup aturan terkelola, dan menunjukkan tingkat pemeriksaan yang ingin Anda 
gunakan. Grup aturan ini menambahkan label ke permintaan web yang dideteksi sebagai lalu lintas bot.

Note

Anda akan dikenai biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

• Dasbor Kontrol Bot - Dasbor pemantauan bot untuk ACL web Anda, tersedia melalui tab Kontrol Bot ACL 
web. Gunakan dasbor ini untuk memantau lalu lintas Anda dan memahami berapa banyak yang berasal 
dari berbagai jenis bot. Ini bisa menjadi titik awal untuk menyesuaikan manajemen bot Anda, seperti 
yang dijelaskan dalam topik ini. Anda juga dapat menggunakannya untuk memverifikasi perubahan Anda 
dan memantau aktivitas untuk berbagai kategori bot dan bot.

• JavaScript dan SDK integrasi aplikasi seluler — Anda harus mengimplementasikan SDKAWS WAF 
JavaScript dan seluler jika Anda menggunakan tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan 
Kontrol Bot. Aturan yang ditargetkan menggunakan informasi yang disediakan oleh SDK di token klien 
untuk meningkatkan deteksi terhadap bot berbahaya. Untuk informasi selengkapnya tentang SDKs, lihat
AWS WAFintegrasi aplikasi klien (p. 200).

• Pencatatan dan metrik — Anda dapat memantau lalu lintas bot Anda dan memahami bagaimana 
kelompok aturan terkelola Bot Control mengevaluasi dan menangani lalu lintas Anda dengan 
mempelajari log dan CloudWatch metrik Amazon untuk ACL web Anda. Label yang ditambahkan 
Bot Control ke permintaan web Anda disertakan dalam log dan CloudWatch metrik Amazon. Untuk 
informasi tentang mengonfigurasi dan menggunakan pencatatan dan metrik, lihatMencatat lalu lintas 
ACL web (p. 227) danPemantauan CloudWatch dengan Amazon (p. 617).

Bergantung pada kebutuhan dan lalu lintas yang Anda lihat, Anda mungkin ingin menyesuaikan 
implementasi Kontrol Bot Anda. Berikut ini adalah beberapa opsi yang paling umum digunakan.

• Pernyataan cakupan turun - Anda dapat mengecualikan beberapa lalu lintas dari permintaan web yang 
dievaluasi oleh grup aturan terkelola Kontrol Bot dengan menambahkan pernyataan cakupan turun 
di dalam pernyataan referensi grup aturan terkelola Kontrol Bot. Sebuah pernyataan lingkup-down 
dapat berupa pernyataan aturan nestable. Bila permintaan tidak cocok dengan pernyataan scope-
down,AWS WAF evaluasi itu sebagai tidak cocok dengan pernyataan referensi kelompok aturan tanpa 
mengevaluasinya terhadap kelompok aturan. Untuk informasi selengkapnya tentang pernyataan scope-
down, lihatPernyataan lingkup-down (p. 134).

Harga untuk grup aturan terkelola Kontrol Bot naik dengan jumlah permintaan web yangAWS WAF 
mengevaluasi dengannya. Anda dapat membantu mengurangi biaya ini dengan menggunakan 
pernyataan scope-down untuk membatasi permintaan yang dievaluasi grup aturan. Misalnya, Anda 
mungkin ingin mengizinkan beranda dimuat untuk semua orang, termasuk bot, lalu menerapkan aturan 
grup aturan ke permintaan yang masuk ke API aplikasi Anda atau yang berisi jenis konten tertentu.

• Aturan pencocokan label dan label — Anda dapat menyesuaikan cara grup aturan Kontrol Bot 
menangani beberapa lalu lintas bot yang diidentifikasinya menggunakan pernyataan aturan 
pencocokanAWS WAF label. Grup aturan Kontrol Bot menambahkan label ke permintaan web Anda. 
Anda dapat menambahkan aturan pencocokan label setelah grup aturan Kontrol Bot yang cocok dengan 
label Kontrol Bot dan menerapkan penanganan yang Anda butuhkan. Untuk informasi selengkapnya 
tentang pelabelan dan penggunaan pernyataan pencocokan label, lihatPernyataan aturan pencocokan 
label (p. 113) danLabel pada permintaan web (p. 150).

• Permintaan dan tanggapan khusus - Anda dapat menambahkan header khusus ke permintaan yang 
Anda izinkan dan Anda dapat mengirim tanggapan khusus untuk permintaan yang Anda blokir dengan 
memasangkan label yang cocok dengan fitur permintaan dan responsAWS WAF khusus. Untuk informasi 
selengkapnya tentang menyesuaikan permintaan dan respons, lihatPermintaan dan tanggapan web yang 
disesuaikan diAWS WAF (p. 144).
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Mengapa Anda harus menggunakan SDK integrasi aplikasi 
dengan Bot Control
Perlindungan yang ditargetkan dari grup aturan terkelola Kontrol Bot memerlukan token tantangan 
yang dihasilkan oleh SDK integrasi aplikasi. Tanpa token tantangan, Anda hanya dapat menggunakan 
perlindungan tingkat umum Kontrol Bot. Untuk perbandingan tingkat perlindungan yang ditawarkan oleh 
kelompok aturan, lihatAWS WAFGrup aturan Kontrol Bot (p. 62).

Kami sangat menyarankan untuk menerapkan SDK integrasi aplikasi, untuk penggunaan grup aturan 
Kontrol Bot yang paling efektif. Skrip tantangan harus dijalankan sebelum grup aturan Kontrol Bot agar 
grup aturan mendapat manfaat dari token yang diperoleh skrip. Ini terjadi secara otomatis dengan SDK 
integrasi aplikasi. Jika Anda tidak dapat menggunakan SDK, Anda dapat mengonfigurasi ACL web secara 
bergantian sehingga menjalankan tindakanCAPTCHA aturanChallenge atau terhadap semua permintaan 
yang akan diperiksa oleh grup aturan Kontrol Bot. Menggunakan tindakanChallenge atauCAPTCHA aturan 
dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk rincian harga, lihat AWS WAFHarga.

Saat menerapkan SDK integrasi aplikasi di klien atau menggunakan salah satu tindakan aturan yang 
menjalankan skrip tantangan, Anda memperluas kemampuan grup aturan dan keamanan aplikasi klien 
Anda secara keseluruhan.

Token memberikan informasi klien dengan setiap permintaan web. Informasi tambahan ini memungkinkan 
grup aturan Kontrol Bot untuk memisahkan sesi klien yang sah dari sesi klien yang berperilaku buruk, 
bahkan ketika keduanya berasal dari satu alamat IP. Grup aturan menggunakan informasi dalam token 
untuk menggabungkan perilaku permintaan sesi klien untuk deteksi dan mitigasi yang disetel dengan baik 
yang diberikan tingkat perlindungan yang ditargetkan.

Untuk informasi tentang SDKs, lihatAWS WAFintegrasi aplikasi klien (p. 200). Untuk informasi 
tentangAWS WAF token, lihatAWS WAFtoken permintaan web (p. 165). Untuk informasi tentang tindakan 
aturan, lihatCAPTCHAdanChallenge tindakanAWS WAF (p. 220).

Menambahkan grup aturan terkelolaAWS WAF Bot Control ke 
ACL web Anda
Grup aturan terkelola Kontrol BotAWSManagedRulesBotControlRuleSet memerlukan konfigurasi 
tambahan untuk mengidentifikasi tingkat perlindungan yang ingin Anda terapkan.

Untuk deskripsi grup aturan dan daftar aturan, lihatAWS WAFKelompok aturan pencegahan 
pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 71).

Panduan ini ditujukan untuk pengguna yang secara umum mengetahui cara membuat dan mengelola 
ACLAWS WAF web, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas dalam bagian sebelumnya dari 
panduan ini.

Ikuti praktik terbaik

Gunakan grup aturan Kontrol Bot sesuai dengan praktik terbaik diPraktik terbaik untuk mitigasi ancaman 
cerdas (p. 164).

Untuk menggunakan grupAWSManagedRulesBotControlRuleSet aturan di ACL web Anda

1. Tambahkan grup aturanAWS terkelola,AWSManagedRulesBotControlRuleSet ke ACL web Anda. 
Untuk deskripsi grup aturan lengkap, lihatthe section called “Grup aturan Bot Control” (p. 62).

Note

Anda akan dikenai biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.
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Bila Anda menambahkan grup aturan, edit untuk membuka halaman konfigurasi untuk grup aturan.
2. Pada halaman konfigurasi grup aturan, di panel Tingkat inspeksi, pilih tingkat pemeriksaan yang ingin 

Anda gunakan.

• Umum - Mendeteksi berbagai bot yang mengidentifikasi diri, seperti kerangka kerja pengikisan web, 
mesin pencari, dan browser otomatis. Perlindungan Kontrol Bot pada tingkat ini mengidentifikasi bot 
umum menggunakan teknik deteksi bot tradisional, seperti analisis data permintaan statis. Aturan 
memberi label lalu lintas dari bot ini dan memblokir yang tidak dapat mereka verifikasi.

• Ditargetkan - Termasuk perlindungan tingkat umum dan menambahkan deteksi untuk bot tingkat 
lanjut yang tidak mengidentifikasi diri. Perlindungan yang ditargetkan menggunakan teknik deteksi 
lanjutan seperti interogasi browser, sidik jari, dan heuristik perilaku untuk mengidentifikasi lalu lintas 
bot yang buruk. Perlindungan menargetkan bot ini menggunakan kombinasi pembatasan tarif dan 
CAPTCHA dan tantangan browser latar belakang. Aturan yang memberikan perlindungan yang 
ditargetkan memiliki nama yang dimulai denganTGT_.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pilihan ini, lihatAWS WAFGrup aturan Kontrol Bot (p. 62).
3. Tambahkan pernyataan lingkup-down untuk kelompok aturan, untuk memuat biaya menggunakannya. 

Pernyataan lingkup-down mempersempit serangkaian permintaan yang diperiksa kelompok aturan. 
Misalnya kasus penggunaan, mulailah denganAWS WAFContoh Bot Control: Gunakan Bot Control 
hanya untuk halaman login (p. 185) danAWS WAFContoh Kontrol Bot: Gunakan Kontrol Bot hanya 
untuk konten dinamis (p. 186).

4. Berikan konfigurasi tambahan apa pun yang Anda butuhkan untuk grup aturan.
5. Simpan perubahan Anda ke ACL

Sebelum Anda menerapkan implementasi Kontrol Bot untuk lalu lintas produksi, uji dan setel di lingkungan 
pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak pada lalu lintas Anda. 
Kemudian uji dan sesuaikan aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum 
mengaktifkannya. Lihat bagian yang mengikuti panduan.

Positif palsu dengan KontrolAWS WAF Bot
Kami telah memilih aturan dengan cermat di grup aturan terkelola KontrolAWS WAF Bot untuk 
meminimalkan positif palsu. Kami menguji aturan terhadap lalu lintas global dan memantau dampaknya 
pada ACL web uji. Namun, masih mungkin untuk mendapatkan positif palsu karena perubahan pola lalu 
lintas. Selain itu, beberapa kasus penggunaan diketahui menyebabkan positif palsu dan akan memerlukan 
penyesuaian khusus untuk lalu lintas web Anda.

Situasi di mana Anda mungkin menemukan positif palsu termasuk yang berikut:

• Aplikasi seluler biasanya memiliki agen pengguna non-browser, yang secara default 
diblokirSignalNonBrowserUserAgent aturannya. Jika Anda mengharapkan lalu lintas dari aplikasi 
seluler, atau lalu lintas sah lainnya dengan agen pengguna non-browser, Anda harus menambahkan 
pengecualian untuk mengizinkannya.

• Anda mungkin mengandalkan beberapa lalu lintas bot tertentu untuk hal-hal seperti pemantauan waktu 
aktif, pengujian integrasi, atau alat pemasaran. Jika Bot Control mengidentifikasi dan memblokir lalu 
lintas bot yang ingin Anda izinkan, Anda perlu mengubah penanganan dengan menambahkan aturan 
Anda sendiri. Meskipun ini bukan skenario positif palsu untuk semua pelanggan, jika itu untuk Anda, 
Anda harus menanganinya sama seperti untuk positif palsu.

• Grup aturan terkelola Bot Control memverifikasi bot menggunakan alamat IP dariAWS WAF. Jika 
Anda menggunakan Kontrol Bot dan Anda telah memverifikasi bot yang merutekan melalui proxy 
atau penyeimbang muatan, Anda mungkin perlu mengizinkannya secara eksplisit menggunakan 
aturan khusus. Untuk informasi tentang cara membuat aturan kustom jenis ini, lihatAlamat IP yang 
diteruskan (p. 134).
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• Aturan Kontrol Bot dengan tingkat positif palsu global yang rendah mungkin sangat memengaruhi 
perangkat atau aplikasi tertentu. Misalnya, dalam pengujian dan validasi, kami mungkin tidak mengamati 
permintaan dari aplikasi dengan volume lalu lintas rendah atau dari browser atau perangkat yang kurang 
umum.

• Aturan Kontrol Bot yang memiliki tingkat positif palsu rendah secara historis mungkin telah meningkatkan 
positif palsu untuk lalu lintas yang valid. Ini mungkin karena pola lalu lintas baru atau atribut permintaan 
yang muncul dengan lalu lintas yang valid, menyebabkannya cocok dengan aturan yang tidak 
sebelumnya. Perubahan ini mungkin karena situasi seperti berikut:
• Rincian lalu lintas yang diubah sebagai arus lalu lintas melalui peralatan jaringan, seperti load balancer 

atau jaringan distribusi konten (CDN).
• Perubahan yang muncul dalam data lalu lintas, misalnya browser baru atau versi baru untuk browser 

yang ada.

Untuk informasi tentang cara menangani positif palsu yang mungkin Anda dapatkan dari grup aturan 
terkelola KontrolAWS WAF Bot, lihat panduan di bagian berikut,Menguji dan menerapkan KontrolAWS 
WAF Bot (p. 177).

Menguji dan menerapkan KontrolAWS WAF Bot
Bagian ini memberikan panduan umum untuk mengonfigurasi dan menguji implementasi KontrolAWS 
WAF Bot untuk situs Anda. Langkah-langkah spesifik yang Anda pilih untuk diikuti akan bergantung pada 
kebutuhan, sumber daya, dan permintaan web yang Anda terima.

Informasi ini selain informasi umum tentang pengujian dan penyetelan yang disediakan diMenguji dan 
menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249).

Note

AWSAturan Terkelola dirancang untuk melindungi Anda dari ancaman web umum. Bila digunakan 
sesuai dengan dokumentasi, grup aturan AturanAWS Terkelola menambahkan lapisan keamanan 
lain untuk aplikasi Anda. Namun, grup aturan AturanAWS Terkelola tidak dimaksudkan sebagai 
pengganti tanggung jawab keamanan Anda, yang ditentukan olehAWS sumber daya yang Anda 
pilih. Lihat Model Tanggung Jawab Bersama untuk memastikan bahwa sumber daya AndaAWS 
dilindungi dengan benar.
Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan implementasi Kontrol Bot untuk lalu lintas produksi, uji dan setel di 
lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak 
pada lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas 
produksi Anda sebelum mengaktifkannya.

Panduan ini ditujukan untuk pengguna yang secara umum mengetahui cara membuat dan mengelola 
ACLAWS WAF web, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas dalam bagian sebelumnya dari 
panduan ini.

Untuk mengonfigurasi dan menguji implementasi Kontrol Bot

Lakukan langkah-langkah ini terlebih dahulu di lingkungan pengujian, lalu dalam produksi.

1. Tambahkan grup aturan terkelola Kontrol Bot
Note

Anda akan dikenai biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

Tambahkan grupAWS aturan terkelolaAWSManagedRulesBotControlRuleSet ke ACL web baru 
atau yang sudah ada dan konfigurasikan sehingga tidak mengubah perilaku ACL web saat ini.
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• Saat Anda menambahkan grup aturan terkelola, edit dan lakukan hal berikut:
• Di panel Tingkat inspeksi, pilih tingkat pemeriksaan yang ingin Anda gunakan.

• Umum - Mendeteksi berbagai bot yang mengidentifikasi diri, seperti kerangka kerja pengikisan 
web, mesin pencari, dan browser otomatis. Perlindungan Kontrol Bot pada tingkat ini 
mengidentifikasi bot umum menggunakan teknik deteksi bot tradisional, seperti analisis data 
permintaan statis. Aturan memberi label lalu lintas dari bot ini dan memblokir yang tidak dapat 
mereka verifikasi.

• Ditargetkan - Termasuk perlindungan tingkat umum dan menambahkan deteksi untuk bot 
tingkat lanjut yang tidak mengidentifikasi diri. Perlindungan yang ditargetkan menggunakan 
teknik deteksi lanjutan seperti interogasi browser, sidik jari, dan heuristik perilaku untuk 
mengidentifikasi lalu lintas bot yang buruk. Perlindungan menargetkan bot ini menggunakan 
kombinasi pembatasan tarif dan CAPTCHA dan tantangan browser latar belakang. Aturan yang 
memberikan perlindungan yang ditargetkan memiliki nama yang dimulai denganTGT_.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pilihan ini, lihatAWS WAFGrup aturan Kontrol Bot (p. 62).
• Di panel Aturan, buka dropdown Override all rule actions dan pilih Count. Dengan konfigurasi 

ini,AWS WAF mengevaluasi permintaan terhadap semua aturan dalam grup aturan dan hanya 
menghitung kecocokan yang dihasilkan, sambil tetap menambahkan label ke permintaan. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Tindakan aturan utama di grup aturan (p. 27).

Dengan penggantian ini, Anda dapat memantau potensi dampak aturan Kontrol Bot pada lalu 
lintas Anda, untuk menentukan apakah Anda ingin menambahkan pengecualian untuk hal-hal 
seperti kasus penggunaan internal atau bot yang diinginkan.

• Posisikan grup aturan sehingga dievaluasi terakhir di ACL web, dengan pengaturan prioritas yang 
secara numerik lebih tinggi daripada aturan atau grup aturan lain yang sudah Anda gunakan. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Memproses urutan aturan dan kelompok aturan dalam ACL 
web (p. 15).

Dengan cara ini, penanganan lalu lintas Anda saat ini tidak terganggu. Misalnya, jika Anda memiliki 
aturan yang mendeteksi lalu lintas berbahaya seperti injeksi SQL atau skrip lintas situs, mereka akan 
terus mendeteksi dan mencatat permintaan tersebut. Sebagai alternatif, jika Anda memiliki aturan 
yang memungkinkan lalu lintas non-berbahaya yang diketahui, mereka dapat terus mengizinkan 
lalu lintas itu, tanpa diblokir oleh grup aturan terkelola Bot Control. Anda mungkin memutuskan 
untuk menyesuaikan urutan pemrosesan selama aktivitas pengujian dan penyetelan Anda, tetapi ini 
adalah cara yang baik untuk memulai.

2. Aktifkan pengambilan sampel, logging, dan metrik untuk ACL web

Jika diperlukan, konfigurasikan pencatatan log untuk ACL web, dan aktifkan pengambilan sampel 
dan CloudWatch metrik Amazon. Anda dapat menggunakan metrik dan pencatatan untuk memantau 
interaksi lalu lintas web Anda dengan grup aturan terkelola Kontrol Bot.

• Untuk informasi tentang mengonfigurasi dan menggunakan logging, lihatMencatat lalu lintas ACL 
web (p. 227).

• Untuk informasi tentang CloudWatch metrik Amazon, lihatPemantauan CloudWatch dengan 
Amazon (p. 617).

• Untuk informasi tentang pengambilan sampel permintaan web, lihatMelihat contoh permintaan 
web (p. 255).

3. Mengaitkan ACL web dengan sumber daya

Jika ACL web belum dikaitkan dengan sumber daya, kaitkan itu. Untuk informasi, lihat Mengaitkan atau 
melepaskan ACL web denganAWS sumber daya (p. 29).

4. Pantau lalu lintas dan kecocokan aturan Kontrol Bot

Pastikan lalu lintas mengalir dan aturan grup aturan terkelola Kontrol Bot menambahkan label ke 
permintaan web yang cocok. Anda dapat melihat label di log dan melihat metrik bot dan label dalam 
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CloudWatch metrik Amazon. Di log, aturan yang telah Anda ganti untuk dihitung dalam grup aturan 
muncul diruleGroupList withaction set to count, dan denganoverriddenAction menunjukkan 
tindakan aturan yang dikonfigurasi yang Anda overrode.

Note

Grup aturan terkelola Bot Control memverifikasi bot menggunakan alamat IP dariAWS WAF. 
Jika Anda menggunakan Kontrol Bot dan Anda telah memverifikasi bot yang merutekan 
melalui proxy atau penyeimbang muatan, Anda mungkin perlu mengizinkannya secara 
eksplisit menggunakan aturan khusus. Untuk informasi tentang cara membuat aturan kustom, 
lihatAlamat IP yang diteruskan (p. 134). Untuk informasi tentang bagaimana Anda dapat 
menggunakan aturan untuk menyesuaikan penanganan permintaan web Kontrol Bot, lihat 
langkah berikutnya.

Tinjau dengan cermat penanganan permintaan web untuk setiap positif palsu yang mungkin perlu 
Anda mitigasi dengan penanganan kustom. Untuk contoh positif palsu, lihatPositif palsu dengan 
KontrolAWS WAF Bot (p. 176).

5. Kustomisasi penanganan permintaan web Kontrol Bot

Jika diperlukan, tambahkan aturan Anda sendiri yang secara eksplisit mengizinkan atau memblokir 
permintaan, untuk mengubah cara aturan Bot Control menanganinya.

Bagaimana Anda melakukan ini tergantung pada kasus penggunaan Anda, tetapi berikut ini adalah 
solusi umum:

• Secara eksplisit mengizinkan permintaan dengan aturan yang Anda tambahkan sebelum grup 
aturan terkelola Kontrol Bot. Dengan ini, permintaan yang diizinkan tidak pernah mencapai kelompok 
aturan untuk evaluasi. Ini dapat membantu memuat biaya penggunaan grup aturan terkelola Kontrol 
Bot.

• Kecualikan permintaan dari evaluasi Kontrol Bot dengan menambahkan pernyataan scope-down di 
dalam pernyataan grup aturan terkelola Kontrol Bot. Ini berfungsi sama dengan opsi sebelumnya. Ini 
dapat membantu memuat biaya penggunaan grup aturan terkelola Kontrol Bot karena permintaan 
yang tidak cocok dengan pernyataan yang lebih khusus tidak akan mencapai evaluasi grup aturan. 
Untuk informasi tentang pernyataan scope-down, lihatPernyataan lingkup-down (p. 134).

Untuk contoh, lihat berikut ini:
• Kecualikan rentang IP dari manajemen bot (p. 187)
• Izinkan lalu lintas dari bot yang Anda kontrol (p. 187)

• Gunakan label Kontrol Bot dalam penanganan permintaan untuk mengizinkan atau memblokir 
permintaan. Tambahkan aturan pencocokan label setelah grup aturan terkelola Kontrol Bot untuk 
menyaring permintaan berlabel yang ingin Anda izinkan dari yang ingin Anda blokir.

Setelah pengujian, simpan aturan Kontrol Bot terkait dalam mode hitungan, dan pertahankan 
keputusan penanganan permintaan dalam aturan khusus Anda. Untuk informasi tentang pernyataan 
pencocokan label, lihatPernyataan aturan pencocokan label (p. 113).

Untuk contoh dari jenis kustomisasi, lihat berikut ini:
• Buat pengecualian untuk agen pengguna yang diblokir (p. 184)
• Izinkan bot tertentu yang diblokir (p. 182)
• Blokir bot terverifikasi (p. 181)

Untuk contoh tambahan, lihat AWS WAFContoh Bot Control (p. 180).
6. Jika diperlukan, aktifkan pengaturan grup aturan terkelola Kontrol Bot

Bergantung pada situasi Anda, Anda mungkin telah memutuskan bahwa Anda ingin meninggalkan 
beberapa aturan Kontrol Bot dalam mode hitungan atau dengan penggantian tindakan yang berbeda. 179
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Untuk aturan yang ingin Anda jalankan saat dikonfigurasi di dalam grup aturan, aktifkan konfigurasi 
aturan reguler. Untuk melakukannya, edit pernyataan grup aturan di ACL web Anda dan buat 
perubahan di panel Aturan.

AWS WAFContoh Bot Control
Bagian ini menunjukkan contoh konfigurasi yang memenuhi berbagai kasus penggunaan umum untuk 
implementasi KontrolAWS WAF Bot.

Setiap contoh memberikan deskripsi kasus penggunaan dan kemudian menunjukkan solusi dalam daftar 
JSON untuk aturan yang dikonfigurasi khusus.

Note

Daftar JSON yang ditampilkan dalam contoh ini dibuat di konsol dengan mengkonfigurasi aturan 
dan kemudian mengeditnya menggunakan editor Aturan JSON. Anda juga dapat mengambil 
JSON untuk aturan di seluruh grup aturan atau web ACL menggunakanget perintah melalui API 
atau antarmuka baris perintah.

Topik
• AWS WAFContoh Kontrol Bot: Konfigurasi sederhana (p. 180)
• AWS WAFContoh Kontrol Bot: Secara eksplisit mengizinkan bot terverifikasi (p. 181)
• AWS WAFContoh Kontrol Bot: Blokir bot yang diverifikasi (p. 181)
• AWS WAFContoh Kontrol Bot: Izinkan bot tertentu yang diblokir (p. 182)
• AWS WAFContoh Kontrol Bot: Buat pengecualian untuk agen pengguna yang diblokir (p. 184)
• AWS WAFContoh Bot Control: Gunakan Bot Control hanya untuk halaman login (p. 185)
• AWS WAFContoh Kontrol Bot: Gunakan Kontrol Bot hanya untuk konten dinamis (p. 186)
• AWS WAFContoh Kontrol Bot: Kecualikan rentang IP dari manajemen bot (p. 187)
• AWS WAFContoh Kontrol Bot: Izinkan lalu lintas dari bot yang Anda kendalikan (p. 187)

AWS WAFContoh Kontrol Bot: Konfigurasi sederhana

Daftar JSON berikut menunjukkan contoh ACL web dengan grup aturan terkelola KontrolAWS WAF Bot. 
Perhatikan konfigurasi visibilitas, yangAWS WAF menyebabkan menyimpan sampel dan metrik permintaan 
untuk tujuan pemantauan.

{ 
  "Name": "Bot-Beta-WebACL", 
  "Id": "...", 
  "ARN": "...", 
  "DefaultAction": { 
    "Allow": {} 
  }, 
  "Description": "Bot-Beta-WebACL", 
  "Rules": [ 
    { 
      ... 
    }, 
    { 
       "Name": "AWS-AWSBotControl-Example", 
       "Priority": 5, 
       "Statement": { 
          "ManagedRuleGroupStatement": { 
             "VendorName": "AWS", 
             "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet" 
          }, 
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          "VisibilityConfig": { 
             "SampledRequestsEnabled": true, 
             "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
             "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example" 
           } 
        } 
    ], 
    "VisibilityConfig": { 
      ... 
    }, 
    "Capacity": 1496, 
    "ManagedByFirewallManager": false
}

AWS WAFContoh Kontrol Bot: Secara eksplisit mengizinkan bot terverifikasi

AWS WAFKontrol Bot tidak memblokir bot yang dikenal sebagai bot umum dan dapat diverifikasi.AWS 
Ketika Bot Control mengidentifikasi permintaan web yang berasal dari bot terverifikasi, ia menambahkan 
label yang memberi nama bot dan label yang menunjukkan bahwa itu adalah bot yang diverifikasi. Kontrol 
Bot tidak menambahkan label lain, seperti label sinyal, untuk mencegah bot bagus yang diketahui diblokir.

Anda mungkin memilikiAWS WAF aturan lain yang memblokir bot terverifikasi. Jika Anda ingin memastikan 
bahwa bot terverifikasi diizinkan, tambahkan aturan khusus untuk mengizinkannya berdasarkan label 
Kontrol Bot. Aturan baru Anda harus dijalankan setelah grup aturan terkelola Kontrol Bot, sehingga label 
tersedia untuk dicocokkan.

Aturan berikut secara eksplisit memungkinkan bot terverifikasi.

{ 
    "Name": "match_rule", 
    "Statement": { 
      "LabelMatchStatement": { 
        "Scope": "LABEL", 
        "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified" 
      } 
    }, 
    "RuleLabels": [], 
    "Action": { 
      "Allow": {} 
    }
}

AWS WAFContoh Kontrol Bot: Blokir bot yang diverifikasi

Untuk memblokir bot terverifikasi, Anda harus menambahkan aturan untuk memblokirnya yang berjalan 
setelah grup aturan terkelola KontrolAWS WAF Bot. Untuk melakukan ini, identifikasi nama bot yang 
ingin Anda blokir dan gunakan pernyataan pencocokan label untuk mengidentifikasi dan memblokirnya. 
Jika Anda ingin memblokir semua bot yang diverifikasi, Anda dapat menghilangkan kecocokan 
terhadapbot:name: label.

Aturan berikut hanya memblokir bot yangbingbot diverifikasi. Aturan ini harus dijalankan setelah grup 
aturan terkelola Kontrol Bot.

{ 
    "Name": "match_rule", 
    "Statement": { 
      "AndStatement": { 
        "Statements": [ 
          { 
            "LabelMatchStatement": { 
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              "Scope": "LABEL", 
              "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:bingbot" 
            } 
          }, 
          { 
            "LabelMatchStatement": { 
              "Scope": "LABEL", 
              "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified" 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    }, 
    "RuleLabels": [], 
    "Action": { 
      "Block": {} 
    } 
  }

Aturan berikut memblokir semua bot yang diverifikasi.

{ 
    "Name": "match_rule", 
    "Statement": { 
      "LabelMatchStatement": { 
        "Scope": "LABEL", 
        "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified" 
      } 
    }, 
    "RuleLabels": [], 
    "Action": { 
      "Block": {} 
    }
}

AWS WAFContoh Kontrol Bot: Izinkan bot tertentu yang diblokir

Ada kemungkinan bot diblokir oleh lebih dari satu aturan Kontrol Bot. Jalankan melalui prosedur berikut 
untuk setiap aturan pemblokiran.

Jika aturan KontrolAWS WAF Bot memblokir bot yang tidak ingin Anda blokir, lakukan hal berikut:

1. Identifikasi aturan Kontrol Bot yang memblokir bot dengan memeriksa log. Aturan pemblokiran akan 
ditentukan dalam log di bidang yang namanya dimulaiterminatingRule. Untuk informasi tentang log 
ACL web, lihatMencatat lalu lintas ACL web (p. 227). Perhatikan label yang ditambahkan aturan ke 
permintaan.

2. Di ACL web Anda, ganti tindakan aturan pemblokiran untuk dihitung. Untuk melakukan ini di konsol, edit 
aturan grup aturan di ACL web dan pilih penggantian tindakan aturanCount untuk aturan. Ini memastikan 
bahwa bot tidak diblokir oleh aturan, tetapi aturan akan tetap menerapkan labelnya untuk permintaan 
yang cocok.

3. Tambahkan aturan pencocokan label ke ACL web Anda, setelah grup aturan terkelola Kontrol Bot. 
Konfigurasikan aturan agar sesuai dengan label aturan yang diganti dan untuk memblokir semua 
permintaan yang cocok kecuali bot yang tidak ingin Anda blokir.

ACL web Anda sekarang dikonfigurasi sehingga bot yang ingin Anda izinkan tidak lagi diblokir oleh 
aturan pemblokiran yang Anda identifikasi melalui log.

Periksa lalu lintas dan log Anda lagi, untuk memastikan bahwa bot diizinkan masuk. Jika tidak, jalankan 
melalui prosedur di atas lagi.
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Misalnya, Anda ingin memblokir semua bot pemantauan kecualipingdom. Dalam kasus ini, Anda 
menggantiCategoryMonitoring aturan untuk menghitung dan kemudian menulis aturan untuk 
memblokir semua bot pemantauan kecuali yang memiliki label nama botpingdom.

Aturan berikut menggunakan grup aturan terkelola Kontrol Bot tetapi mengganti tindakan 
aturanCategoryMonitoring untuk dihitung. Aturan pemantauan kategori menerapkan labelnya seperti 
biasa untuk permintaan yang cocok, tetapi hanya menghitungnya alih-alih melakukan tindakan pemblokiran 
yang biasa.

{ 
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example", 
  "Priority": 5, 
  "Statement": { 
    "ManagedRuleGroupStatement": { 
      "VendorName": "AWS", 
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet", 
      "RuleActionOverrides": [ 
        { 
          "ActionToUse": { 
            "Count": {} 
          }, 
          "Name": "CategoryMonitoring" 
        } 
      ], 
      "ExcludedRules": [] 
    } 
  }, 
  "VisibilityConfig": { 
    "SampledRequestsEnabled": true, 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example" 
  }
}

Aturan berikut cocok dengan label pemantauan kategori yang ditambahkanCategoryMonitoring
aturan sebelumnya ke permintaan web yang cocok. Di antara permintaan pemantauan kategori, aturan ini 
memblokir semua kecuali yang memiliki label untuk nama botpingdom.

Aturan berikut harus dijalankan setelah grup aturan terkelola Kontrol Bot sebelumnya di urutan pemrosesan 
ACL web.

{ 
      "Name": "match_rule", 
      "Priority": 10, 
      "Statement": { 
        "AndStatement": { 
          "Statements": [ 
            { 
              "LabelMatchStatement": { 
                "Scope": "LABEL", 
                "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring" 
              } 
            }, 
            { 
              "NotStatement": { 
                "Statement": { 
                  "LabelMatchStatement": { 
                    "Scope": "LABEL", 
                    "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom" 
                  } 
                } 
              } 
            } 
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          ] 
        } 
      }, 
      "Action": { 
        "Block": {} 
      }, 
      "VisibilityConfig": { 
        "SampledRequestsEnabled": true, 
        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
        "MetricName": "match_rule" 
      }
}

AWS WAFContoh Kontrol Bot: Buat pengecualian untuk agen pengguna yang 
diblokir

Jika lalu lintas dari beberapa agen pengguna non-browser diblokir secara keliru, Anda 
dapat membuat pengecualian dengan menetapkan aturan KontrolAWS WAF Bot yang 
menyinggungSignalNonBrowserUserAgent ke Count dan kemudian menggabungkan pelabelan aturan 
dengan kriteria pengecualian Anda.

Note

Aplikasi seluler biasanya memiliki agen pengguna non-browser, yang secara default 
diblokirSignalNonBrowserUserAgent aturannya.

Aturan berikut menggunakan grup aturan terkelola Kontrol Bot tetapi mengganti tindakan 
aturanSignalNonBrowserUserAgent untuk Count. Aturan sinyal menerapkan labelnya seperti biasa 
untuk permintaan yang cocok, tetapi hanya menghitungnya alih-alih melakukan tindakan blok yang biasa.

{ 
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example", 
  "Priority": 5, 
  "Statement": { 
    "ManagedRuleGroupStatement": { 
      "VendorName": "AWS", 
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet", 
      "RuleActionOverrides": [ 
        { 
          "ActionToUse": { 
            "Count": {} 
          }, 
          "Name": "SignalNonBrowserUserAgent" 
        } 
      ], 
      "ExcludedRules": [] 
    } 
  }, 
  "VisibilityConfig": { 
    "SampledRequestsEnabled": true, 
    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
    "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example" 
  }
}

Aturan berikut cocok dengan label sinyal yang ditambahkanSignalNonBrowserUserAgent aturan 
Kontrol Bot ke permintaan web yang cocok. Di antara permintaan sinyal, aturan ini memblokir semua 
kecuali yang memiliki agen pengguna yang ingin kita izinkan.

Aturan berikut harus dijalankan setelah grup aturan terkelola Kontrol Bot sebelumnya di urutan pemrosesan 
ACL web.
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{ 
    "Name": "match_rule", 
    "Statement": { 
      "AndStatement": { 
        "Statements": [ 
          { 
            "LabelMatchStatement": { 
              "Scope": "LABEL", 
              "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:signal:non_browser_user_agent" 
            } 
          }, 
          { 
            "NotStatement": { 
              "Statement": { 
                "ByteMatchStatement": { 
                  "FieldToMatch": { 
                    "SingleHeader": { 
                      "Name": "user-agent" 
                    } 
                  }, 
                  "PositionalConstraint": "EXACTLY", 
                  "SearchString": "PostmanRuntime/7.29.2", 
                  "TextTransformations": [ 
                    { 
                      "Priority": 0, 
                      "Type": "NONE" 
                    } 
                  ] 
                } 
              } 
            } 
          } 
        ] 
      } 
    }, 
    "RuleLabels": [], 
    "Action": { 
      "Block": {} 
    }, 
    "VisibilityConfig": { 
      "SampledRequestsEnabled": true, 
      "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
      "MetricName": "match_rule" 
    }
}

AWS WAFContoh Bot Control: Gunakan Bot Control hanya untuk halaman login

Contoh berikut menggunakan pernyataan scope-down untuk menerapkan KontrolAWS WAF Bot hanya 
untuk lalu lintas yang datang ke halaman login situs web, yang diidentifikasi oleh jalur URIlogin. Path URI 
ke halaman login Anda mungkin berbeda dari contoh, tergantung pada aplikasi dan lingkungan Anda.

{ 
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example", 
  "Priority": 5, 
  "Statement": { 
    "ManagedRuleGroupStatement": { 
      "VendorName": "AWS", 
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet", 
      "RuleActionOverrides": [], 
      "ExcludedRules": [] 
    }, 
    "VisibilityConfig": { 
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      "SampledRequestsEnabled": true, 
      "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
      "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example" 
    }, 
    "ScopeDownStatement": { 
      "ByteMatchStatement": { 
        "SearchString": "login", 
        "FieldToMatch": { 
          "UriPath": {} 
        }, 
        "TextTransformations": [ 
          { 
            "Priority": 0, 
            "Type": "NONE" 
          } 
        ], 
        "PositionalConstraint": "CONTAINS" 
      } 
    } 
  }
}

AWS WAFContoh Kontrol Bot: Gunakan Kontrol Bot hanya untuk konten dinamis
Contoh ini menggunakan pernyataan scope-down untuk menerapkan KontrolAWS WAF Bot hanya untuk 
konten dinamis.

Pernyataan scope-down mengecualikan konten statis dengan meniadakan hasil pertandingan untuk set 
pola regex:

• Set pola regex dikonfigurasi untuk mencocokkan ekstensi konten statis. Misalnya, spesifikasi set pola 
regex mungkin(?i)\.(jpe?g|gif|png|svg|ico|css|js|woff2?)$. Untuk informasi tentang set 
pola regex dan pernyataan, lihatPola regex mengatur pernyataan aturan pertandingan (p. 119).

• Dalam pernyataan scope-down, kita mengecualikan konten statis yang cocok dengan menyarangkan 
pernyataan set pola regex di dalam sebuahNOT pernyataan. Untuk informasi tentangNOT pernyataan 
tersebut, lihatNOTpernyataan aturan (p. 114).

{ 
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example", 
  "Priority": 5, 
  "Statement": { 
    "ManagedRuleGroupStatement": { 
      "VendorName": "AWS", 
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet", 
      "RuleActionOverrides": [], 
      "ExcludedRules": [] 
    }, 
    "VisibilityConfig": { 
      "SampledRequestsEnabled": true, 
      "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
      "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example" 
    }, 
    "ScopeDownStatement": { 
      "NotStatement": { 
        "Statement": { 
          "RegexPatternSetReferenceStatement": { 
            "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789:regional/regexpatternset/
excludeset/00000000-0000-0000-0000-000000000000", 
            "FieldToMatch": { 
              "UriPath": {} 
            }, 
            "TextTransformations": [ 
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              { 
                "Priority": 0, 
                "Type": "NONE" 
              } 
            ] 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }
}

AWS WAFContoh Kontrol Bot: Kecualikan rentang IP dari manajemen bot

Jika Anda ingin mengecualikan subset lalu lintas web dari manajemen KontrolAWS WAF Bot, dan Anda 
dapat mengidentifikasi subset tersebut menggunakan pernyataan aturan, maka kecualikan dengan 
menambahkan pernyataan scope-down ke pernyataan grup aturan terkelola Bot Control Anda.

Aturan berikut melakukan manajemen bot Kontrol Bot normal pada semua lalu lintas web kecuali untuk 
permintaan web yang berasal dari rentang alamat IP tertentu.

{ 
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example", 
  "Priority": 5, 
  "Statement": { 
    "ManagedRuleGroupStatement": { 
      "VendorName": "AWS", 
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet", 
      "RuleActionOverrides": [], 
      "ExcludedRules": [] 
    }, 
    "VisibilityConfig": { 
      "SampledRequestsEnabled": true, 
      "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
      "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example" 
    }, 
    "ScopeDownStatement": { 
      "NotStatement": { 
        "Statement": { 
          "IPSetReferenceStatement": { 
            "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789:regional/ipset/
friendlyips/00000000-0000-0000-0000-000000000000" 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }
}

AWS WAFContoh Kontrol Bot: Izinkan lalu lintas dari bot yang Anda kendalikan

Anda dapat mengonfigurasi beberapa bot pemantauan situs dan bot khusus untuk mengirim header 
khusus. Jika Anda ingin mengizinkan lalu lintas dari jenis bot ini, Anda dapat mengonfigurasinya untuk 
menambahkan rahasia bersama di header. Anda kemudian dapat mengecualikan pesan yang memiliki 
header dengan menambahkan pernyataan scope-down ke pernyataan grup aturan terkelola KontrolAWS 
WAF Bot.

Aturan contoh berikut mengecualikan lalu lintas dengan header rahasia dari inspeksi Bot Control.

{ 
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example", 
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  "Priority": 5, 
  "Statement": { 
    "ManagedRuleGroupStatement": { 
      "VendorName": "AWS", 
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet", 
      "RuleActionOverrides": [], 
      "ExcludedRules": [] 
    }, 
    "VisibilityConfig": { 
      "SampledRequestsEnabled": true, 
      "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
      "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example" 
    }, 
    "ScopeDownStatement": { 
      "NotStatement": { 
        "Statement": { 
          "ByteMatchStatement": { 
            "SearchString": "YSBzZWNyZXQ=", 
            "FieldToMatch": { 
              "SingleHeader": { 
                "Name": "x-bypass-secret" 
              } 
            }, 
            "TextTransformations": [ 
              { 
                "Priority": 0, 
                "Type": "NONE" 
              } 
            ], 
            "PositionalConstraint": "EXACTLY" 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }
}

AWS WAFPencegahan pengambilalihan akun (ATP) 
Kontrol Penipuan
Pengambilalihan akun adalah aktivitas ilegal online di mana penyerang mendapatkan akses tidak sah ke 
akun seseorang. Penyerang mungkin melakukan ini dengan beberapa cara, seperti menggunakan kredensi 
yang dicuri atau menebak kata sandi korban melalui serangkaian upaya. Ketika penyerang mendapatkan 
akses, mereka mungkin mencuri uang, informasi, atau layanan dari korban. Penyerang mungkin berpose 
sebagai korban untuk mendapatkan akses ke akun lain yang dimiliki korban, atau untuk mendapatkan 
akses ke akun orang atau organisasi lain. Selain itu, mereka mungkin mencoba mengubah kata sandi 
pengguna untuk memblokir korban dari akun mereka sendiri.

Anda dapat memantau dan mengontrol upaya pengambilalihan akun dengan menerapkan fitur pencegahan 
pengambilalihan akun (ATP) KontrolAWS WAF Penipuan. AWS WAFmenawarkan fitur ini di grup aturan 
AturanAWS TerkelolaAWSManagedRulesATPRuleSet dan SDK integrasi aplikasi pendamping.

Grup aturan yang dikelola ATP memberi label dan mengelola permintaan yang mungkin merupakan bagian 
dari upaya pengambilalihan akun berbahaya. Grup aturan melakukan ini dengan memeriksa upaya login 
yang dikirim klien ke endpoint masuk aplikasi Anda.

• Meminta inspeksi — ATP memberi Anda visibilitas dan kontrol atas upaya login yang tidak normal dan 
upaya login yang menggunakan kredensyal curian, untuk mencegah pengambilalihan akun yang dapat 
menyebabkan aktivitas penipuan. ATP memeriksa kombinasi email dan kata sandi terhadap basis data 
kredensialnya yang dicuri, yang diperbarui secara teratur karena kredensyal baru yang bocor ditemukan 
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di web gelap. ATP mengumpulkan data berdasarkan alamat IP dan sesi klien, untuk mendeteksi dan 
memblokir klien yang mengirim terlalu banyak permintaan yang bersifat mencurigakan.

• Pemeriksaan respons - Untuk CloudFront distribusi, selain memeriksa permintaan masuk masuk, 
grup aturan ATP memeriksa tanggapan aplikasi Anda terhadap upaya masuk, untuk melacak tingkat 
keberhasilan dan kegagalan. Dengan menggunakan informasi ini, ATP dapat memblokir sementara 
sesi klien atau alamat IP yang memiliki terlalu banyak kegagalan login. AWS WAFmelakukan inspeksi 
respons secara asinkron, jadi ini tidak meningkatkan latensi dalam lalu lintas web Anda.

Note

Anda akan dikenai biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.
Note

Fitur ATP tidak tersedia untuk kolam pengguna Amazon Cognito.

Topik
• Komponen ATP (p. 189)
• Mengapa Anda harus menggunakan SDK integrasi aplikasi dengan ATP (p. 190)
• Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke ACL web Anda (p. 191)
• Menguji dan menerapkan ATP (p. 193)
• AWS WAFContoh pencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 196)

Komponen ATP
Komponen utama pencegahan pengambilalihan akun KontrolAWS WAF Penipuan (ATP) adalah sebagai 
berikut:

• AWSManagedRulesATPRuleSet- Aturan dalam grup aturan AturanAWS Terkelola ini mendeteksi, 
memberi label, dan menangani berbagai jenis aktivitas pengambilalihan akun. Kelompok aturan 
memeriksa permintaanPOST web HTTP yang dikirim klien ke titik akhir login yang ditentukan. Untuk 
CloudFront distribusi yang dilindungi, grup aturan juga memeriksa tanggapan yang dikirim distribusi 
kembali ke permintaan ini. Untuk daftar aturan grup aturan, lihatAWS WAFKelompok aturan pencegahan 
pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 71). Anda menyertakan grup aturan ini di ACL web 
Anda menggunakan pernyataan referensi grup aturan terkelola. Untuk informasi tentang menggunakan 
grup aturan ini, lihatMenambahkan grup aturan terkelola ATP ke ACL web Anda (p. 191).

Note

Anda akan dikenai biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

• Detail tentang halaman login aplikasi Anda - Anda harus memberikan informasi tentang halaman login 
Anda ketika Anda menambahkan grupAWSManagedRulesATPRuleSet aturan ke ACL web Anda. 
Ini memungkinkan grup aturan mempersempit cakupan permintaan yang diperiksa dan memvalidasi 
penggunaan kredensyal dengan benar dalam permintaan web. Kelompok aturan ATP bekerja dengan 
nama pengguna yang dalam format email. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan grup 
aturan terkelola ATP ke ACL web Anda (p. 191).

• Untuk CloudFront distribusi yang dilindungi, detail tentang bagaimana aplikasi Anda merespons upaya 
masuk — Anda memberikan detail tentang tanggapan aplikasi Anda terhadap upaya masuk, dan grup 
aturan melacak dan mengelola klien yang mengirimkan terlalu banyak upaya masuk yang gagal. Untuk 
informasi tentang mengonfigurasi opsi ini, lihatMenambahkan grup aturan terkelola ATP ke ACL web 
Anda (p. 191).

• JavaScript dan SDK integrasi aplikasi seluler — Menerapkan SDK selulerAWS WAF JavaScript dan 
dengan implementasi ATP Anda untuk mengaktifkan serangkaian kapabilitas lengkap yang ditawarkan 
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grup aturan. Banyak aturan ATP menggunakan informasi yang disediakan oleh SDK untuk verifikasi klien 
tingkat sesi dan agregasi perilaku, yang diperlukan untuk memisahkan lalu lintas klien yang sah dari lalu 
lintas bot. Untuk informasi selengkapnya tentang SDKs, lihat AWS WAFintegrasi aplikasi klien (p. 200).

Anda dapat menggabungkan implementasi ATP Anda dengan yang berikut ini untuk membantu Anda 
memantau, menyesuaikan, dan menyesuaikan perlindungan Anda.

• Pencatatan dan metrik — Anda dapat memantau lalu lintas Anda, dan memahami bagaimana grup 
aturan yang dikelola ATP mempengaruhinya, dengan mengonfigurasi dan mengaktifkan log dan 
CloudWatch metrik Amazon untuk ACL web Anda. Label yangAWSManagedRulesATPRuleSet
ditambahkan ke permintaan web Anda disertakan dalam log dan CloudWatch metrik Amazon. Untuk 
informasi tentang logging dan metrik, lihatMencatat lalu lintas ACL web (p. 227) danPemantauan 
CloudWatch dengan Amazon (p. 617).

Tergantung pada kebutuhan Anda dan lalu lintas yang Anda lihat, Anda mungkin ingin 
menyesuaikanAWSManagedRulesATPRuleSet implementasi Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin 
mengecualikan beberapa lalu lintas dari evaluasi ATP, atau Anda mungkin ingin mengubah cara 
menangani beberapa upaya pengambilalihan akun yang diidentifikasinya, menggunakanAWS WAF fitur 
seperti pernyataan scope-down atau aturan pencocokan label.

• Aturan pencocokan label dan label - Untuk salah satu aturanAWSManagedRulesATPRuleSet, Anda 
dapat mengalihkan perilaku pemblokiran ke hitungan, lalu mencocokkan dengan label yang ditambahkan 
oleh aturan. Gunakan pendekatan ini untuk menyesuaikan cara Anda menangani permintaan web yang 
diidentifikasi oleh grup aturan terkelola ATP. Untuk informasi selengkapnya tentang pelabelan dan 
penggunaan pernyataan pencocokan label, lihatPernyataan aturan pencocokan label (p. 113) danLabel 
pada permintaan web (p. 150).

• Permintaan dan tanggapan khusus - Anda dapat menambahkan header khusus ke permintaan yang 
Anda izinkan dan Anda dapat mengirim tanggapan khusus untuk permintaan yang Anda blokir. Untuk 
melakukan ini, Anda memasangkan pencocokan label dengan fitur permintaan dan responsAWS WAF 
khusus. Untuk informasi selengkapnya tentang menyesuaikan permintaan dan respons, lihatPermintaan 
dan tanggapan web yang disesuaikan diAWS WAF (p. 144).

Mengapa Anda harus menggunakan SDK integrasi aplikasi 
dengan ATP
Grup aturan terkelola ATP memerlukan token tantangan yang dihasilkan oleh SDK integrasi aplikasi. Token 
memungkinkan set lengkap perlindungan yang ditawarkan grup aturan.

Kami sangat menyarankan untuk menerapkan SDK integrasi aplikasi, untuk penggunaan grup aturan 
ATP yang paling efektif. Skrip tantangan harus dijalankan sebelum kelompok aturan ATP agar kelompok 
aturan mendapat manfaat dari token yang diperoleh skrip. Ini terjadi secara otomatis dengan SDK 
integrasi aplikasi. Jika Anda tidak dapat menggunakan SDK, Anda dapat mengonfigurasi ACL web secara 
bergantian sehingga menjalankan tindakanCAPTCHA aturanChallenge atau terhadap semua permintaan 
yang akan diperiksa oleh grup aturan ATP. Menggunakan tindakanChallenge atauCAPTCHA aturan dapat 
dikenakan biaya tambahan. Untuk rincian harga, lihat AWS WAFHarga.

Kemampuan grup aturan ATP yang tidak memerlukan token

Ketika permintaan web tidak memiliki token, grup aturan terkelola ATP mampu memblokir jenis lalu lintas 
berikut:

• Alamat IP tunggal yang membuat banyak permintaan login.
• Alamat IP tunggal yang membuat banyak permintaan login gagal dalam waktu singkat.
• Upaya login dengan traversal kata sandi, menggunakan nama pengguna yang sama tetapi mengubah 

kata sandi.

190

http://aws.amazon.com/waf/pricing/


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Pencegahan pengambilalihan akun

Kemampuan kelompok aturan ATP yang memerlukan token

Informasi yang diberikan dalam token tantangan memperluas kemampuan grup aturan dan keamanan 
aplikasi klien Anda secara keseluruhan.

Token memberikan informasi klien dengan setiap permintaan web yang memungkinkan kelompok aturan 
ATP untuk memisahkan sesi klien yang sah dari sesi klien yang berperilaku buruk, bahkan ketika keduanya 
berasal dari satu alamat IP. Grup aturan menggunakan informasi dalam token untuk menggabungkan 
perilaku permintaan sesi klien untuk deteksi dan mitigasi yang disetel dengan baik.

Ketika token tersedia dalam permintaan web, grup aturan ATP dapat mendeteksi dan memblokir kategori 
klien tambahan berikut di tingkat sesi:

• Sesi klien yang gagal dalam tantangan diam yang dikelola SDK.
• Sesi klien yang melintasi nama pengguna atau kata sandi. Ini juga dikenal sebagai isian kredensi.
• Sesi klien yang berulang kali menggunakan kredensi curian untuk masuk.
• Sesi klien yang menghabiskan waktu lama untuk mencoba masuk.
• Sesi klien yang membuat banyak permintaan login. Kelompok aturan ATP menyediakan isolasi klien 

yang lebih baik daripada aturanAWS WAF berbasis tingkat, yang memblokir klien dengan alamat IP. 
Kelompok aturan ATP juga menggunakan ambang batas yang lebih rendah.

• Sesi klien yang membuat banyak permintaan login gagal dalam waktu singkat. Fungsionalitas ini tersedia 
untuk CloudFront distribusi Amazon yang dilindungi.

Untuk informasi selengkapnya tentang kemampuan grup aturan, lihatAWS WAFKelompok aturan 
pencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 71).

Untuk informasi tentang SDKs, lihatAWS WAFintegrasi aplikasi klien (p. 200). Untuk informasi 
tentangAWS WAF token, lihatAWS WAFtoken permintaan web (p. 165). Untuk informasi tentang tindakan 
aturan, lihatCAPTCHAdanChallenge tindakanAWS WAF (p. 220).

Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke ACL web Anda
Untuk mengonfigurasi grup aturan terkelola ATP guna mengenali aktivitas pengambilalihan akun di lalu 
lintas web, Anda memberikan informasi tentang cara klien mengirim permintaan masuk ke aplikasi Anda. 
Untuk CloudFront distribusi Amazon yang dilindungi, Anda juga memberikan informasi tentang bagaimana 
aplikasi Anda merespons permintaan masuk. Konfigurasi ini selain konfigurasi normal untuk grup aturan 
terkelola.

Untuk deskripsi grup aturan dan daftar aturan, lihatAWS WAFKelompok aturan pencegahan 
pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 71).

Note

Database kredensyal dicuri ATP hanya berisi nama pengguna dalam format email.

Panduan ini ditujukan untuk pengguna yang secara umum mengetahui cara membuat dan mengelola 
ACLAWS WAF web, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas dalam bagian sebelumnya dari 
panduan ini.

Ikuti praktik terbaik

Gunakan kelompok aturan ATP sesuai dengan praktik terbaik diPraktik terbaik untuk mitigasi ancaman 
cerdas (p. 164).

Untuk menggunakan grupAWSManagedRulesATPRuleSet aturan di ACL web Anda

1. Tambahkan grup aturanAWS terkelola,AWSManagedRulesATPRuleSet ke ACL web Anda, dan Edit
pengaturan grup aturan sebelum menyimpan.
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Note

Anda akan dikenai biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

Note

Untuk informasi dasar tentang cara menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web Anda, 
lihatMenambahkan grup aturan terkelola ke ACL web melalui konsol (p. 36).

2. Di panel konfigurasi grup aturan, berikan informasi yang digunakan grup aturan ATP untuk memeriksa 
permintaan masuk.

a. Untuk jalur Login, sediakan jalur endpoint login untuk aplikasi Anda. Misalnya, untuk 
URLhttps://example.com/web/login, Anda akan memberikan jalur/web/login. Jalur 
login yang dimulai dengan jalur yang Anda berikan dianggap sebagai kecocokan. Misalnya/web/
login cocok dengan jalur login/web/login,/web/login/,/web/loginPage, dan/web/
login/thisPage, tetapi tidak cocok dengan jalur login/home/web/login atau/website/
login.

Grup aturan hanya memeriksaPOST permintaan HTTP ke titik akhir login yang Anda tentukan.
b. Untuk pemeriksaan Permintaan, tentukan bagaimana aplikasi Anda menerima upaya login dengan 

memberikan jenis payload permintaan dan nama bidang dalam badan permintaan tempat nama 
pengguna dan kata sandi disediakan. Spesifikasi nama bidang Anda tergantung pada jenis 
payload.

• Jenis muatan JSON - Tentukan nama bidang dalam sintaks penunjuk JSON. Untuk informasi 
tentang sintaks JSON Pointer, lihat dokumentasi Internet Engineering Task Force (IETF) 
Object Notation (JSON) dokumentasi Internet Engineering Task Force (IETF)JavaScript Object 
Notation (JSON).

Misalnya, untuk contoh payload JSON berikut, spesifikasi bidang nama pengguna adalah/
login/username dan spesifikasi bidang kata sandi adalah/login/password.

{ 
    "login": { 
        "username": "THE_USERNAME", 
        "password": "THE_PASSWORD" 
    }
}

• Jenis muatan FORM_ENCODED - Gunakan nama formulir HTML.

Misalnya, untuk formulir HTML dengan elemen masukan bernamausername1 danpassword1, 
spesifikasi bidang nama pengguna adalahusername1 dan spesifikasi bidang kata sandi 
adalahpassword1.

c. Jika Anda melindungi CloudFront distribusi Amazon, maka dalam pemeriksaan Respons, tentukan 
bagaimana aplikasi Anda menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam tanggapannya 
terhadap upaya masuk.

Note

Pemeriksaan respons ATP hanya tersedia di ACL web yang melindungi CloudFront 
distribusi.

Tentukan satu komponen dalam respons login yang ingin Anda periksa oleh ATP. Untuk tipe 
komponen Body dan JSON,AWS WAF dapat memeriksa 65.536 byte pertama (64 KB) komponen.

Berikan kriteria inspeksi Anda untuk jenis komponen, seperti yang ditunjukkan oleh antarmuka. 
Anda harus memberikan kriteria keberhasilan dan kegagalan untuk diperiksa dalam komponen.
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Misalnya, katakanlah aplikasi Anda menunjukkan status upaya login dalam kode status respons, 
dan menggunakan200 OK untuk sukses dan401 Unauthorized atau403 Forbidden untuk 
kegagalan. Anda akan mengatur inspeksi respons Jenis komponen kode Status, kemudian di 
kotak teks Sukses masukkan200 dan di kotak teks Kegagalan, masukkan401 pada baris pertama 
dan403 pada baris kedua.

Kelompok aturan ATP hanya menghitung tanggapan yang sesuai dengan kriteria pemeriksaan 
keberhasilan atau kegagalan Anda. Aturan kelompok aturan bertindak pada klien sementara 
mereka memiliki tingkat kegagalan yang terlalu tinggi di antara respons yang dihitung. Untuk 
perilaku akurat menurut aturan grup aturan, pastikan untuk memberikan informasi lengkap untuk 
upaya login yang berhasil dan gagal.

Untuk melihat aturan yang memeriksa respons login, 
cariVolumetricIpFailedLoginResponseHigh
danVolumetricSessionFailedLoginResponseHigh dalam aturan yang dicantumkan diAWS 
WAFKelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 71).

3. Berikan konfigurasi tambahan yang Anda inginkan untuk grup aturan.

Anda selanjutnya dapat membatasi cakupan permintaan yang diperiksa kelompok aturan dengan 
menambahkan pernyataan lingkup bawah ke pernyataan grup aturan terkelola. Misalnya, Anda hanya 
dapat memeriksa permintaan dengan argumen kueri atau cookie tertentu. Grup aturan hanya akan 
memeriksaPOST permintaan HTTP ke titik akhir login yang ditentukan yang sesuai dengan kriteria 
dalam pernyataan lingkup bawah. Untuk informasi tentang pernyataan scope-down, lihatPernyataan 
lingkup-down (p. 134).

4. Simpan perubahan Anda ke ACL

Sebelum Anda menerapkan implementasi ATP untuk lalu lintas produksi, uji dan setel di lingkungan 
pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak pada lalu lintas Anda. 
Kemudian uji dan sesuaikan aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum 
mengaktifkannya. Lihat bagian berikut untuk panduan.

Menguji dan menerapkan ATP
Bagian ini memberikan panduan umum untuk mengonfigurasi dan menguji implementasi pencegahan 
pengambilalihan akun (ATP) KontrolAWS WAF Penipuan untuk situs Anda. Langkah-langkah spesifik yang 
Anda pilih untuk diikuti akan bergantung pada kebutuhan, sumber daya, dan permintaan web yang Anda 
terima.

Informasi ini selain informasi umum tentang pengujian dan penyetelan yang disediakan diMenguji dan 
menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249).

Note

AWSAturan Terkelola dirancang untuk melindungi Anda dari ancaman web umum. Bila digunakan 
sesuai dengan dokumentasi, grup aturan AturanAWS Terkelola menambahkan lapisan keamanan 
lain untuk aplikasi Anda. Namun, grup aturan AturanAWS Terkelola tidak dimaksudkan sebagai 
pengganti tanggung jawab keamanan Anda, yang ditentukan olehAWS sumber daya yang Anda 
pilih. Lihat Model Tanggung Jawab Bersama untuk memastikan bahwa sumber daya AndaAWS 
dilindungi dengan benar.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan implementasi ATP untuk lalu lintas produksi, uji dan setel di 
lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak 
pada lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas 
produksi Anda sebelum mengaktifkannya.
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AWS WAFmenyediakan kredensil pengujian yang dapat Anda gunakan untuk memverifikasi konfigurasi 
ATP Anda. Dalam prosedur berikut, Anda akan mengkonfigurasi ACL web pengujian untuk menggunakan 
grup aturan terkelola ATP, mengonfigurasi aturan untuk menangkap label yang ditambahkan oleh grup 
aturan, dan kemudian menjalankan upaya masuk menggunakan kredensyal pengujian ini. Anda akan 
memverifikasi bahwa ACL web Anda telah mengelola upaya dengan benar dengan memeriksa CloudWatch 
metrik Amazon untuk upaya masuk.

Panduan ini ditujukan untuk pengguna yang secara umum mengetahui cara membuat dan mengelola 
ACLAWS WAF web, aturan, dan grup aturan. Topik-topik tersebut dibahas dalam bagian sebelumnya dari 
panduan ini.

Untuk mengonfigurasi dan menguji implementasi pencegahan pengambilalihan akun (ATP) 
KontrolAWS WAF Penipuan

Lakukan langkah-langkah ini terlebih dahulu di lingkungan pengujian, lalu dalam produksi.

1. Tambahkan grup aturan terkelola pencegahan pengambilalihan akun (ATP) KontrolAWS WAF 
Penipuan dalam mode penghitungan

Note

Anda akan dikenai biaya tambahan saat menggunakan grup aturan terkelola ini. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

Tambahkan grup aturan AturanAWS TerkelolaAWSManagedRulesATPRuleSet ke ACL web baru 
atau yang sudah ada dan konfigurasikan agar tidak mengubah perilaku ACL web saat ini. Untuk 
detail tentang aturan dan label untuk grup aturan ini, lihatAWS WAFKelompok aturan pencegahan 
pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 71).

• Saat Anda menambahkan grup aturan terkelola, edit dan lakukan hal berikut:
• Di panel konfigurasi grup aturan, berikan detail halaman login aplikasi Anda. Grup aturan ATP 

menggunakan informasi ini untuk memantau aktivitas login. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke ACL web Anda (p. 191).

• Di panel Aturan, buka dropdown Override all rule actions dan pilih Count. Dengan konfigurasi 
ini,AWS WAF mengevaluasi permintaan terhadap semua aturan dalam grup aturan dan hanya 
menghitung kecocokan yang dihasilkan, sambil tetap menambahkan label ke permintaan. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Tindakan aturan utama di grup aturan (p. 27).

Dengan penggantian ini, Anda dapat memantau potensi dampak aturan yang dikelola ATP untuk 
menentukan apakah Anda ingin menambahkan pengecualian, seperti pengecualian untuk kasus 
penggunaan internal.

• Posisikan grup aturan sehingga dievaluasi setelah aturan yang ada di web ACL, dengan setelan 
prioritas yang secara numerik lebih tinggi daripada aturan atau grup aturan yang sudah Anda 
gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memproses urutan aturan dan kelompok aturan dalam 
ACL web (p. 15).

Dengan cara ini, penanganan lalu lintas Anda saat ini tidak terganggu. Misalnya, jika Anda memiliki 
aturan yang mendeteksi lalu lintas berbahaya seperti injeksi SQL atau skrip lintas situs, mereka akan 
terus mendeteksi dan mencatat bahwa. Bergantian, jika Anda memiliki aturan yang memungkinkan 
lalu lintas non-berbahaya yang diketahui, mereka dapat terus mengizinkan lalu lintas itu, tanpa 
diblokir oleh grup aturan yang dikelola ATP. Anda mungkin memutuskan untuk menyesuaikan urutan 
pemrosesan selama aktivitas pengujian dan penyetelan Anda.

2. Aktifkan pengambilan sampel, pencatatan, dan metrik untuk ACL web

Jika diperlukan, konfigurasikan pencatatan log untuk ACL web, dan aktifkan pengambilan sampel dan 
CloudWatch metrik Amazon. Anda dapat menggunakan alat visibilitas ini untuk memantau interaksi 
grup aturan terkelola ATP dengan lalu lintas Anda.
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• Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi dan menggunakan logging, lihatMencatat lalu 
lintas ACL web (p. 227).

• Untuk informasi tentang CloudWatch metrik Amazon, lihatPemantauan CloudWatch dengan 
Amazon (p. 617).

• Untuk informasi tentang pengambilan sampel permintaan web, lihatMelihat contoh permintaan 
web (p. 255).

3. Mengaitkan ACL web dengan sumber daya

Jika ACL web belum dikaitkan dengan sumber daya pengujian, kaitkan itu. Untuk informasi, lihat
Mengaitkan atau melepaskan ACL web denganAWS sumber daya (p. 29).

4. Pantau kecocokan lalu lintas dan aturan ATP

Pastikan lalu lintas normal Anda mengalir dan aturan grup aturan terkelola ATP menambahkan 
label ke permintaan web yang cocok. Anda dapat melihat label di log dan melihat metrik ATP dan 
label dalam CloudWatch metrik Amazon. Di log, aturan yang telah Anda ganti untuk dihitung dalam 
grup aturan muncul diruleGroupList withaction set to count, dan denganoverriddenAction
menunjukkan tindakan aturan yang dikonfigurasi yang Anda overrode.

5. Menguji kemampuan pengecekan kredensi grup aturan

Lakukan upaya masuk dengan kredensyal yang disusupi pengujian dan periksa apakah grup aturan 
cocok dengan kredensi tersebut seperti yang diharapkan.

a. Masuk ke halaman login sumber daya Anda yang dilindungi menggunakan pasangan 
kredensiAWS WAF pengujian berikut:

• Pengguna:WAF_TEST_CREDENTIAL@wafexample.com
• Kata Sandi:WAF_TEST_CREDENTIAL_PASSWORD

Kredensyal pengujian ini dikategorikan sebagai kredensyal 
yang disusupi, dan grup aturan terkelola ATP akan 
menambahkanawswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised label ke 
permintaan masuk, yang dapat Anda lihat di log.

b. Di log ACL web Anda, cariawswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised
label dilabels bidang entri log untuk permintaan web login pengujian Anda. Untuk informasi 
tentang logging, lihatMencatat lalu lintas ACL web (p. 227).

Setelah Anda memverifikasi bahwa grup aturan menangkap kredensyal yang disusupi seperti yang 
diharapkan, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mengonfigurasi implementasinya sesuai 
kebutuhan untuk sumber daya yang dilindungi.

6. Untuk CloudFront distribusi, uji manajemen kegagalan masuk grup aturan

a. Jalankan pengujian untuk setiap kriteria respons kegagalan yang Anda konfigurasikan untuk grup 
aturan ATP. Tunggu setidaknya 10 menit di antara tes.

Untuk menguji kriteria kegagalan tunggal, identifikasi upaya login yang akan gagal dengan kriteria 
tersebut dalam respons. Kemudian, dari satu alamat IP klien, lakukan setidaknya 10 upaya login 
yang gagal dalam waktu kurang dari 10 menit.

Setelah 6 kegagalan pertama, aturan login gagal volumetrik harus mulai cocok dengan sisa upaya 
Anda, memberi label dan menghitungnya. Aturannya mungkin melewatkan satu atau dua pertama 
karena latensi.

b. Di log ACL web Anda, 
cariawswaf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:failed_login_response:high
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label dilabels bidang entri log untuk permintaan web login pengujian Anda. Untuk informasi 
tentang logging, lihatMencatat lalu lintas ACL web (p. 227).

Pengujian ini memverifikasi bahwa kriteria kegagalan Anda cocok dengan respons 
Anda dengan memeriksa apakah jumlah login yang gagal melampaui ambang batas 
aturanVolumetricIpFailedLoginResponseHigh. Setelah Anda mencapai ambang batas, jika 
Anda terus mengirim permintaan masuk dari alamat IP yang sama, aturan akan terus cocok hingga 
tingkat kegagalan turun di bawah ambang batas. Meskipun ambang batas terlampaui, aturan tersebut 
cocok dengan login yang berhasil atau gagal dari alamat IP.

7. Kustomisasi penanganan permintaan web ATP

Jika diperlukan, tambahkan aturan Anda sendiri yang secara eksplisit mengizinkan atau memblokir 
permintaan, untuk mengubah bagaimana aturan ATP akan menanganinya.

Misalnya, Anda dapat menggunakan label ATP untuk mengizinkan atau memblokir permintaan atau 
menyesuaikan penanganan permintaan. Anda dapat menambahkan aturan pencocokan label setelah 
grup aturan terkelola ATP untuk memfilter permintaan berlabel untuk penanganan yang ingin Anda 
terapkan. Setelah pengujian, simpan aturan ATP terkait dalam mode hitungan, dan pertahankan 
keputusan penanganan permintaan dalam aturan khusus Anda. Sebagai contoh, lihat ATP contoh: 
Penanganan kustom untuk hilang dan dikompromikan kredensyal (p. 198).

8. Hapus aturan pengujian dan aktifkan pengaturan grup aturan terkelola ATP

Tergantung pada situasi Anda, Anda mungkin telah memutuskan bahwa Anda ingin meninggalkan 
beberapa aturan ATP dalam mode hitungan. Untuk aturan yang ingin Anda jalankan sebagai 
dikonfigurasi di dalam grup aturan, nonaktifkan mode hitungan dalam konfigurasi grup aturan ACL 
web. Setelah selesai menguji, Anda juga dapat menghapus aturan pencocokan label pengujian.

9. Memantau dan menyetel

Untuk memastikan bahwa permintaan web ditangani sesuai keinginan, pantau lalu lintas Anda 
setelah Anda mengaktifkan fungsionalitas ATP yang ingin Anda gunakan. Sesuaikan perilaku sesuai 
kebutuhan dengan penggantian jumlah aturan pada grup aturan dan dengan aturan Anda sendiri.

Setelah Anda selesai menguji implementasi grup aturan ATP, sebaiknya Anda mengintegrasikan 
JavaScript SDKAWS WAF ATP ke halaman login browser Anda, untuk meningkatkan kemampuan deteksi. 
AWS WAFjuga menyediakan SDK seluler untuk mengintegrasikan perangkat iOS dan Android. Untuk 
informasi selengkapnya tentang SDKs integrasi, lihatAWS WAFintegrasi aplikasi klien (p. 200).

AWS WAFContoh pencegahan pengambilalihan akun (ATP) 
Kontrol Penipuan
Bagian ini menunjukkan contoh konfigurasi yang memenuhi kasus penggunaan umum untuk implementasi 
pencegahan pengambilalihan akun (ATP) KontrolAWS WAF Penipuan.

Setiap contoh memberikan deskripsi kasus penggunaan dan kemudian menunjukkan solusi dalam daftar 
JSON untuk aturan yang dikonfigurasi khusus.

Note

Anda dapat mengambil daftar JSON seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini melalui web konsol 
ACL JSON download atau aturan JSON editor, atau melaluigetWebACL operasi di API dan 
antarmuka baris perintah.

Topik
• Contoh ATP: Konfigurasi sederhana (p. 197)
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• ATP contoh: Penanganan kustom untuk hilang dan dikompromikan kredensyal (p. 198)

Contoh ATP: Konfigurasi sederhana

Daftar JSON berikut menunjukkan contoh ACL web dengan grup aturan pengelolaan pencegahan 
pengambilalihan akun (ATP) KontrolAWS WAF Penipuan. Perhatikan konfigurasi halaman login tambahan, 
yang memberi grup aturan informasi yang dibutuhkan untuk memantau dan mengelola permintaan masuk 
Anda. JSON ini menyertakan pengaturan web ACL yang dibuat secara otomatis, seperti namespace label 
dan URL integrasi aplikasi ACL web.

{ 
    "WebACL": { 
        "LabelNamespace": "awswaf:111122223333:webacl:ATPModuleACL:", 
        "Capacity": 50, 
        "Description": "This is a test web ACL for ATP.", 
        "Rules": [ 
            { 
                "Priority": 1, 
                "OverrideAction": { 
                    "None": {} 
                }, 
                "VisibilityConfig": { 
                    "SampledRequestsEnabled": true, 
                    "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                    "MetricName": "AccountTakeOverValidationRule" 
                }, 
                "Name": "DetectCompromisedUserCredentials", 
                "Statement": { 
                     "ManagedRuleGroupStatement": { 
                        "VendorName": "AWS", 
                        "Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet" 
                        "ManagedRuleGroupConfigs": [ 
                            { 
                                "UsernameField": { 
                                    "Identifier": "/form/username" 
                                } 
                            }, 
                            { 
                                "PasswordField": { 
                                    "Identifier": "/form/password" 
                                } 
                            }, 
                            { 
                                "PayloadType": "JSON" 
                            }, 
                            { 
                                "LoginPath": "/web/login" 
                            } 
                        ] 
                    }
                } 
            } 
        ], 
        "VisibilityConfig": { 
            "SampledRequestsEnabled": true, 
            "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
            "MetricName": "ATPValidationAcl" 
        }, 
        "DefaultAction": { 
            "Allow": {} 
        }, 
        "ManagedByFirewallManager": false, 
        "Id": "32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432", 
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        "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
ATPModuleACL/32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432", 
        "Name": "ATPModuleACL" 
    }, 
    "ApplicationIntegrationURL": "https://9z87abce34ea.us-
east-1.sdk.awswaf.com/9z87abce34ea/1234567a1b10/", 
    "LockToken": "6d0e6966-95c9-48b6-b51d-8e82e523b847"
}

ATP contoh: Penanganan kustom untuk hilang dan dikompromikan kredensyal

Secara default, pemeriksaan kredensyal yang dilakukan oleh grup aturanAWSManagedRulesATPRuleSet
menangani permintaan web sebagai berikut:

• Kehilangan kredensi - Label dan blokir permintaan.
• Kredensyal yang dikompromikan - Beri label permintaan tetapi jangan memblokir atau menghitungnya.

Untuk detail tentang kelompok aturan dan perilaku aturan, lihatAWS WAFKelompok aturan pencegahan 
pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan (p. 71).

Anda dapat menambahkan penanganan kustom untuk permintaan web yang memiliki kredensyal hilang 
atau disusupi dengan melakukan hal berikut:

• GantiMissingCredential aturan menjadiCount - Penggantian tindakan aturan ini menyebabkan 
aturan hanya menghitung dan memberi label permintaan yang cocok.

• Tambahkan aturan pencocokan label dengan penanganan kustom - Konfigurasikan aturan ini agar 
sesuai dengan kedua label ATP dan untuk melakukan penanganan kustom Anda. Misalnya, Anda dapat 
mengarahkan pelanggan ke halaman pendaftaran Anda.

Aturan berikut menunjukkan grup aturan terkelola ATP dari contoh sebelumnya, dengan 
tindakanMissingCredential aturan diganti untuk dihitung. Hal ini menyebabkan aturan untuk 
menerapkan label untuk permintaan yang cocok, dan kemudian hanya menghitung permintaan, bukan 
memblokir mereka.

"Rules": [ 
    { 
        "Priority": 1, 
        "OverrideAction": { 
            "None": {} 
        }, 
        "VisibilityConfig": { 
            "SampledRequestsEnabled": true, 
            "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
            "MetricName": "AccountTakeOverValidationRule" 
        }, 
        "Name": "DetectCompromisedUserCredentials", 
        "Statement": { 
            "ManagedRuleGroupStatement": { 
                "ManagedRuleGroupConfigs": [ 
                    { 
                        "UsernameField": { 
                           "Identifier": "/form/username" 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "PasswordField": { 
                            "Identifier": "/form/password" 
                        } 
                    }, 
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                    { 
                        "PayloadType": "JSON" 
                    }, 
                    { 
                        "LoginPath": "/web/login" 
                    } 
                ], 
                "VendorName": "AWS", 
                "Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
                "RuleActionOverrides": [ 
                  { 
                    "ActionToUse": { 
                      "Count": {} 
                    }, 
                    "Name": "MissingCredential" 
                  } 
                ],
                "ExcludedRules": [] 
            } 
        } 
    }
],

Dengan konfigurasi ini, ketika grup aturan ini mengevaluasi permintaan web apa pun yang memiliki 
kredensyal hilang atau disusupi, grup tersebut akan memberi label pada permintaan tersebut, namun tidak 
memblokirnya.

Aturan berikut memiliki prioritas numerik yang lebih tinggi daripada grup aturan sebelumnya, sehingga 
dievaluasi setelah evaluasi kelompok aturan. Aturan dikonfigurasi untuk mencocokkan salah satu label 
kredensyal dan mengirim respons khusus untuk permintaan yang cocok.

"Name": "redirectToSignup", 
      "Priority": 10, 
      "Statement": { 
        "OrStatement": { 
          "Statements": [ 
            { 
              "LabelMatchStatement": { 
                "Scope": "LABEL", 
                "Key": "awswaf:managed:aws:atp:signal:missing_credential" 
              } 
            }, 
            { 
              "LabelMatchStatement": { 
                "Scope": "LABEL", 
                "Key": "awswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised" 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      }, 
      "Action": { 
        "Block": { 
          "CustomResponse": { 
              your custom response settings 
          } 
        } 
      }, 
      "VisibilityConfig": { 
        "SampledRequestsEnabled": true, 
        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
        "MetricName": "redirectToSignup" 
      }

199



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Integrasi aplikasi klien

AWS WAFintegrasi aplikasi klien
Gunakan API integrasi aplikasiAWS WAF klien untuk memasangkan perlindungan sisi klien dengan 
perlindungan ACL webAWS sisi server Anda, untuk membantu memverifikasi bahwa aplikasi klien yang 
mengirim permintaan web ke sumber daya Anda yang dilindungi adalah klien yang dituju dan bahwa 
pengguna akhir Anda adalah manusia.

Gunakan integrasi klien untuk mengelola tantangan browser diam dan teka-teki CAPTCHA, dapatkan token 
dengan bukti keberhasilan browser dan respons pengguna akhir, dan untuk menyertakan token ini dalam 
permintaan ke titik akhir Anda yang dilindungi. Untuk informasi umum tentangAWS WAF token, lihatAWS 
WAFtoken permintaan web (p. 165).

Gabungkan integrasi klien Anda dengan perlindungan ACL web yang memerlukan token yang valid untuk 
akses ke sumber daya Anda. Anda dapat menggunakan grup aturan yang memeriksa dan memantau 
token tantangan, seperti yang tercantum di bagian berikutnya, diIntegrasi ancaman cerdas dan AturanAWS 
Terkelola (p. 201), dan Anda dapat menggunakan tindakanCAPTCHA danChallenge aturan untuk 
memeriksa, seperti yang dijelaskan diCAPTCHAdanChallenge tindakanAWS WAF (p. 220).

AWS WAFmenyediakan dua tingkat integrasi untuk JavaScript aplikasi, dan satu untuk aplikasi seluler:

• Integrasi ancaman cerdas - Verifikasi aplikasi klien dan berikan akuisisi dan manajemenAWS 
token. Ini mirip dengan fungsionalitas yang disediakan oleh tindakanAWS WAFChallenge 
aturan. Fungsionalitas ini sepenuhnya mengintegrasikan aplikasi klien Anda dengan grup 
aturanAWSManagedRulesATPRuleSet terkelola dan tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup 
aturanAWSManagedRulesBotControlRuleSet terkelola.

API integrasi ancaman cerdas menggunakan tantangan browserAWS WAF diam untuk membantu 
memastikan bahwa upaya masuk dan panggilan lain ke sumber daya Anda yang dilindungi hanya 
diperbolehkan setelah klien memperoleh token yang valid. API mengelola otorisasi token untuk sesi 
aplikasi klien Anda dan mengumpulkan informasi tentang klien untuk membantu menentukan apakah itu 
dioperasikan oleh bot atau oleh manusia.

Note

Ini tersedia untuk JavaScript dan untuk aplikasi seluler Android dan iOS.
• Integrasi CAPTCHA - Verifikasi pengguna akhir dengan teka-teki CAPTCHA yang disesuaikan yang 

Anda kelola dalam aplikasi Anda. Ini mirip dengan fungsionalitas yang disediakan oleh tindakanAWS 
WAFCAPTCHA aturan, tetapi dengan kontrol tambahan atas penempatan dan perilaku teka-teki.

Integrasi ini memanfaatkan integrasi ancaman JavaScript cerdas untuk menjalankan tantangan diam dan 
memberikanAWS WAF token ke halaman pelanggan.

Note

Ini tersedia untuk JavaScript aplikasi.

Topik
• Integrasi ancaman cerdas dan AturanAWS Terkelola (p. 201)
• Mengakses API integrasi (p. 201)
• AWS WAF JavaScript integrasi (p. 202)
• AWS WAFintegrasi aplikasi seluler (p. 213)
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Integrasi ancaman cerdas dan AturanAWS Terkelola
API integrasi ancaman cerdas bekerja dengan ACL web yang menggunakan grup aturanAWS terkelola 
kontrol penipuan atau tingkat yang ditargetkan dari grup aturanAWS terkelola Kontrol Bot. API integrasi 
memungkinkan fungsionalitas penuh dari grup aturan terkelola lanjutan ini.

• AWS WAFKelompok aturan terkelola pencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol 
PenipuanAWSManagedRulesATPRuleSet.

Pengambilalihan akun adalah aktivitas ilegal online di mana penyerang mendapatkan akses tidak sah ke 
akun seseorang. Grup aturan terkelola ATP menyediakan aturan untuk memblokir, memberi label, dan 
mengelola permintaan yang mungkin merupakan bagian dari upaya pengambilalihan akun berbahaya. 
API memungkinkan verifikasi klien yang disetel dengan baik dan agregasi perilaku yang digunakan 
aturan ATP untuk memisahkan lalu lintas klien yang valid dari lalu lintas berbahaya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFKelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun 
(ATP) Kontrol Penipuan (p. 71) dan AWS WAFPencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol 
Penipuan (p. 188).

• Tingkat perlindungan tertarget dari grup aturan terkelola KontrolAWS WAF 
BotAWSManagedRulesBotControlRuleSet.

Bot dijalankan dari yang mengidentifikasi diri dan berguna, seperti kebanyakan mesin pencari dan 
perayap, hingga bot berbahaya yang beroperasi terhadap situs web Anda dan tidak mengidentifikasi diri. 
Grup aturan terkelola Bot Control menyediakan aturan untuk memantau, memberi label, dan mengelola 
aktivitas bot di lalu lintas web Anda. Saat Anda menggunakan tingkat perlindungan yang ditargetkan dari 
grup aturan ini, aturan yang ditargetkan menggunakan informasi sesi klien yang disediakan API untuk 
mendeteksi bot berbahaya dengan lebih baik.

Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFGrup aturan Kontrol Bot (p. 62) dan AWS WAFKontrol 
Bot (p. 173).

Untuk menambahkan salah satu grup aturan terkelola ini ke ACL web Anda, lihat prosedurMenambahkan 
grup aturan terkelolaAWS WAF Bot Control ke ACL web Anda (p. 175) danMenambahkan grup aturan 
terkelola ATP ke ACL web Anda (p. 191).

Note

Grup aturan terkelola saat ini tidak memblokir permintaan yang kehilangan token. Untuk 
memblokir permintaan yang hilang token, setelah Anda menerapkan API integrasi aplikasi Anda, 
ikuti panduan diMemblokir permintaan yang tidak memiliki token yang valid (p. 170).

Mengakses API integrasi
API JavaScript integrasi umumnya tersedia, dan Anda dapat menggunakannya untuk browser Anda 
dan perangkat lain yang mengeksekusi JavaScript. Untuk aplikasi seluler Android dan iOS,AWS WAF 
menawarkan SDK integrasi ancaman cerdas khusus untuk Android versi 23 dan yang lebih baru dan iOS 
versi 13 dan yang lebih baru.

Untuk mengakses API integrasi melalui konsol

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Pilih Integrasi aplikasi di panel navigasi, lalu pilih tab yang Anda minati.

• Integrasi ancaman cerdas tersedia untuk JavaScript dan aplikasi seluler.

Tab berisi hal berikut ini:
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• Daftar ACL web yang diaktifkan untuk integrasi aplikasi ancaman cerdas. Daftar ini mencakup 
setiap ACL web yang menggunakan grup aturanAWSManagedRulesATPRuleSet terkelola atau 
tingkat perlindungan yang ditargetkan dari grup aturanAWSManagedRulesBotControlRuleSet
terkelola. Saat menerapkan API ancaman cerdas, Anda menggunakan URL integrasi untuk ACL 
web yang ingin Anda integrasikan.

• API yang dapat Anda akses. JavaScript API selalu tersedia. Untuk akses ke SDK seluler, hubungi 
sales di ContactAWS.

• Integrasi CAPTCHA tersedia untuk JavaScript aplikasi.

Tab berisi hal berikut ini:
• URL integrasi untuk digunakan dalam integrasi Anda.
• Kunci API yang telah Anda buat untuk domain aplikasi klien Anda. Penggunaan API CAPTCHA 

Anda memerlukan kunci API terenkripsi yang memberi klien hak untuk mengaksesAWS WAF 
CAPTCHA dari domain mereka. Untuk setiap klien yang Anda integrasikan, gunakan kunci API 
yang berisi domain klien. Untuk informasi lebih lanjut persyaratan ini dan tentang mengelola kunci 
ini, lihatMenghasilkan kunci API untuk CAPTCHA API (p. 212).

AWS WAF JavaScript integrasi
Anda dapat menggunakan API JavaScript integrasi untuk menerapkan integrasiAWS WAF aplikasi di 
browser Anda dan perangkat lain yang mengeksekusi JavaScript.

• API ancaman cerdas memungkinkan Anda mengelola otorisasi token melalui tantangan browser sisi klien 
yang diam, dan menyertakan token dalam permintaan yang Anda kirim ke sumber daya yang dilindungi.

• API integrasi CAPTCHA menambah API ancaman cerdas, dan memungkinkan Anda menyesuaikan 
penempatan dan karakteristik teka-teki CAPTCHA di aplikasi klien Anda. API ini memanfaatkan API 
ancaman cerdas untuk memperolehAWS WAF token untuk digunakan di halaman setelah pengguna 
akhir berhasil menyelesaikan teka-teki CAPTCHA.

Dengan menggunakan integrasi ini, Anda memastikan bahwa panggilan prosedur jarak jauh oleh klien 
Anda berisi token yang valid. Saat API integrasi ini ada di halaman aplikasi, Anda dapat menerapkan 
aturan mitigasi di ACL web Anda, seperti memblokir permintaan yang tidak mengandung token yang valid. 
Anda juga dapat menerapkan aturan yang memberlakukan penggunaan token yang diperoleh aplikasi klien 
Anda, dengan menggunakanChallenge atauCAPTCHA tindakan dalam aturan Anda.

Daftar berikut menunjukkan komponen dasar dari implementasi tipikal API ancaman cerdas di halaman 
aplikasi web.

<head>
<script type="text/javascript" src="Web ACL integration URL/challenge.js" defer></script>
</head>
<script>
const login_response = await AwsWafIntegration.fetch(login_url, { 
    method: 'POST', 
    headers: { 
      'Content-Type': 'application/json' 
    }, 
    body: login_body 
  });
</script>

API integrasi CAPTCHA memungkinkan Anda menyesuaikan pengalaman teka-teki CAPTCHA pengguna 
akhir Anda. Integrasi CAPTCHA memanfaatkan integrasi mitigasi ancaman JavaScript cerdas, untuk 
verifikasi browser dan manajemen token, dan menambahkan fungsi untuk mengonfigurasi dan merender 
teka-teki CAPTCHA.

202

http://aws.amazon.com/contact-us


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Integrasi aplikasi klien

Daftar berikut menunjukkan komponen dasar dari implementasi khas JavaScript API CAPTCHA di halaman 
aplikasi web.

<head> 
    <script type="text/javascript" src="<Integration URL>/jsapi.js" defer></script>
</head>

<script type="text/javascript"> 
    function showMyCaptcha() { 
        var container = document.querySelector("#my-captcha-container"); 
         
        AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, { 
            apiKey: "...API key goes here...", 
            onSuccess: captchaExampleSuccessFunction, 
            onError: captchaExampleErrorFunction, 
            ...other configuration parameters as needed... 
        }); 
    } 
     
    function captchaExampleSuccessFunction(wafToken) { 
        // Use WAF token to access protected resources 
        AwsWafIntegration.fetch("...WAF-protected URL...", { 
            method: "POST", 
            ... 
        }); 
    } 
     
    function captchaExampleErrorFunction(error) { 
        /* Do something with the error */ 
    }
</script>

<div id="my-captcha-box"> 
    <!-- The contents of this box will be replaced by the captcha widget -->
</div>

Topik
• Menyediakan domain untuk digunakan dalam token (p. 203)
• Menggunakan JavaScript API ancaman cerdas (p. 204)
• Menggunakan CAPTCHA JavaScript API (p. 207)

Menyediakan domain untuk digunakan dalam token

Secara default, saatAWS WAF membuat token, ia menggunakan domain host sumber daya yang terkait 
dengan ACL web. Anda dapat menyediakan domain tambahan untuk token yangAWS WAF dibuat untuk 
JavaScript API. Untuk melakukan ini, konfigurasikan variabel globalwindow.awsWafCookieDomainList, 
dengan satu atau lebih domain token.

SaatAWS WAF membuat token, ia menggunakan domain terpendek yang paling tepat dari kombinasi 
domainwindow.awsWafCookieDomainList dan domain host sumber daya yang terkait dengan ACL 
web.

Contoh pengaturan:

window.awsWafCookieDomainList = ['.aws.amazon.com']

window.awsWafCookieDomainList = ['.aws.amazon.com', 'abc.aws.amazon.com']
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Anda tidak dapat menggunakan akhiran publik dalam daftar ini. Misalnya, Anda tidak dapat 
menggunakanusa.gov atauco.uk sebagai domain token dalam daftar.

Domain yang Anda tentukan dalam daftar ini harus kompatibel dengan domain dan konfigurasi domain 
Anda yang lain:

• Domain harus menjadi domain yangAWS WAF akan menerima, berdasarkan domain host yang 
dilindungi dan daftar domain token yang dikonfigurasi untuk ACL web. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Mengkonfigurasi daftar domain token ACL web (p. 168).

• Jika Anda menggunakan JavaScript CAPTCHA API, setidaknya satu domain dalam kunci API CAPTCHA 
Anda harus cocok dengan salah satu domain token di dalamnyawindow.awsWafCookieDomainList. 
Untuk informasi lebih lanjut tentang kunci API, lihatMenghasilkan kunci API untuk CAPTCHA 
API (p. 212).

Jika Anda menggunakan grup aturanAWSManagedRulesATPRuleSet terkelola, Anda dapat 
mengonfigurasi domain yang cocok dengan yang ada di jalur masuk yang Anda berikan ke konfigurasi grup 
aturan. Untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi ini, lihat Menambahkan grup aturan terkelola ATP 
ke ACL web Anda (p. 191).

Menggunakan JavaScript API ancaman cerdas
API ancaman cerdas menyediakan operasi untuk menjalankan tantangan diam terhadap browser 
pengguna, dan untuk menanganiAWS WAF token yang memberikan bukti keberhasilan tantangan dan 
respons CAPTCHA.

Menerapkan JavaScript integrasi terlebih dahulu dalam lingkungan pengujian, kemudian dalam produksi. 
Untuk panduan pengkodean tambahan, lihat bagian yang mengikuti.

Untuk menggunakan API ancaman cerdas

1. Instal API

Jika Anda menggunakan API CAPTCHA, Anda dapat melewati langkah ini. Saat Anda menginstal 
CAPTCHA API, skrip secara otomatis menginstal API ancaman cerdas.

a. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

b. Pada panel navigasi, pilih Integrasi Aplikasi. Pada halaman Integrasi aplikasi, Anda dapat melihat 
opsi tab.

c. Pilih Integrasi ancaman cerdas
d. Di tab, pilih ACL web yang ingin Anda integrasikan. Daftar ACL web hanya mencakup ACL 

web yang menggunakan grup aturanAWSManagedRulesATPRuleSet terkelola atau tingkat 
perlindungan yang ditargetkan dari grup aturanAWSManagedRulesBotControlRuleSet
terkelola.

e. Buka panel JavaScript SDK, dan salin tag skrip untuk digunakan dalam integrasi Anda.
f. Dalam kode halaman aplikasi Anda, di<head> bagian, masukkan tag skrip yang Anda salin untuk 

ACL web. Inklusi ini menyebabkan aplikasi klien Anda secara otomatis mengambil token di latar 
belakang saat memuat halaman.

<head> 
    <script type="text/javascript" src="Web ACL integration URL/challenge.js” 
 defer></script>
<head>

<script>Daftar ini dikonfigurasi dengandefer atribut, tetapi Anda dapat mengubah 
pengaturanasync jika Anda menginginkan perilaku yang berbeda untuk halaman Anda.
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2. (Opsional) Tambahkan konfigurasi domain untuk token klien - Secara default, saatAWS WAF membuat 
token, ia menggunakan domain host sumber daya yang terkait dengan ACL web. Untuk menyediakan 
domain tambahan untuk JavaScript API, ikuti panduan diMenyediakan domain untuk digunakan dalam 
token (p. 203).

3. Kode integrasi ancaman cerdas Anda - Tulis kode Anda untuk memastikan bahwa pengambilan token 
selesai sebelum klien mengirimkan permintaannya ke titik akhir Anda yang dilindungi. Jika Anda sudah 
menggunakanfetch API untuk melakukan panggilan, Anda dapat menggantifetch wrapperAWS 
WAF integrasi. Jika Anda tidak menggunakanfetch API, Anda dapat menggunakangetToken
operasiAWS WAF integrasi sebagai gantinya. Untuk panduan pengkodean, lihat bagian berikut:

4. Tambahkan verifikasi token di ACL web Anda — Tambahkan setidaknya satu aturan ke ACL web Anda 
yang memeriksa token tantangan yang valid dalam permintaan web yang dikirim klien Anda. Anda 
dapat menggunakan grup aturan yang memeriksa dan memantau token tantangan, seperti level target 
grup aturan terkelola Kontrol Bot, dan Anda dapat menggunakan tindakanChallenge aturan untuk 
memeriksa, seperti yang dijelaskan dalamCAPTCHAdanChallenge tindakanAWS WAF (p. 220).

Penambahan ACL web memverifikasi bahwa permintaan ke titik akhir Anda yang dilindungi 
menyertakan token yang telah Anda peroleh dalam integrasi klien Anda. Permintaan yang 
menyertakan token yang valid dan belum kedaluwarsa lolosChallenge inspeksi dan tidak mengirimkan 
tantangan diam lainnya kepada klien Anda.

5. (Opsional) Memblokir permintaan yang hilang token - Jika Anda menggunakan API dengan grup 
aturan terkelola ATP atau aturan yang ditargetkan dari grup aturan Kontrol Bot, aturan ini tidak 
memblokir permintaan yang kehilangan token. Untuk memblokir permintaan yang hilang token, ikuti 
panduan diMemblokir permintaan yang tidak memiliki token yang valid (p. 170).

Topik
• Spesifikasi API ancaman cerdas (p. 205)
• Cara menggunakanfetch pembungkus integrasi (p. 205)
• Cara menggunakan integrasigetToken (p. 206)

Spesifikasi API ancaman cerdas

Bagian ini mencantumkan spesifikasi untuk metode dan properti JavaScript API mitigasi ancaman cerdas. 
Gunakan API ini untuk ancaman cerdas dan integrasi CAPTCHA.

AwsWafIntegration.fetch()

Mengirimkanfetch permintaan HTTP ke server menggunakan implementasiAWS WAF integrasi.
AwsWafIntegration.getToken()

MengambilAWS WAF token yang disimpan dan menyimpannya dalam cookie pada halaman saat ini 
dengan namaaws-waf-token, dan nilai yang ditetapkan ke nilai token.

Jika Anda juga menggunakan integrasi CAPTCHA, lihat spesifikasi untuk itu diSpesifikasi API 
CAPTCHA (p. 208).

Cara menggunakanfetch pembungkus integrasi

Anda dapat menggunakanAWS WAFfetch wrapper dengan mengubahfetch panggilan normal Anda 
kefetch API di bawahAwsWafIntegration namespace. AWS WAFPembungkus mendukung semua 
opsi yang sama dengan panggilan JavaScript fetch API standar dan menambahkan penanganan token 
untuk integrasi. Pendekatan ini umumnya cara paling sederhana untuk mengintegrasikan aplikasi Anda.

Sebelum implementasi wrapper
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Contoh berikut daftar menunjukkan kode standar sebelum menerapkanAwsWafIntegrationfetch
wrapper.

const login_response = await fetch(login_url, { 
     method: 'POST', 
     headers: { 
       'Content-Type': 'application/json' 
     }, 
     body: login_body 
   });

Setelah implementasi wrapper

Daftar berikut menunjukkan kode yang sama dengan implementasiAwsWafIntegrationfetch wrapper.

const login_response = await AwsWafIntegration.fetch(login_url, { 
     method: 'POST', 
     headers: { 
       'Content-Type': 'application/json' 
     }, 
     body: login_body 
   });

Cara menggunakan integrasigetToken

AWS WAFmengharuskan permintaan Anda ke endpoint yang dilindungi untuk menyertakan cookie yang 
dinamaiaws-waf-token dengan nilai token Anda saat ini.

getTokenOperasi adalah panggilan API asinkron yang mengambilAWS WAF token dan menyimpannya 
dalam cookie pada halaman saat ini dengan namaaws-waf-token, dan nilai yang ditetapkan ke nilai 
token. Anda dapat menggunakan cookie token ini sesuai kebutuhan di halaman Anda.

Ketika Anda menelepongetToken, itu melakukan hal berikut:

• Jika token yang belum kedaluwarsa sudah tersedia, panggilan akan segera mengembalikannya.
• Jika tidak, panggilan akan mengambil token baru dari penyedia token, menunggu hingga 2 detik hingga 

alur kerja akuisisi token selesai sebelum waktu habis. Jika waktu operasi habis, itu melempar kesalahan, 
yang kode panggilan Anda harus menangani.

getTokenOperasi memiliki operasi yang menyertainyahasToken, yang menunjukkan apakahaws-waf-
token cookie saat ini memegang token yang belum kedaluwarsa.

getTokenImplementasi dasar

Contoh berikut daftar menunjukkan kode standar untuk mengimplementasikangetToken operasi dengan 
permintaan login.

const login_response = await AwsWafIntegration.getToken() 
     .catch(e => { 
         // Implement error handling logic for your use case 
     }) 
     // The getToken call returns the token, and doesn't typically require special handling 
     .then(token => { 
         return loginToMyPage() 
     }) 
  
 async function loginToMyPage() { 
     // Your existing login code 
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 }

Kirim formulir hanya setelah token tersedia darigetToken

Daftar berikut menunjukkan cara mendaftarkan pendengar acara untuk mencegat pengiriman formulir 
sampai token yang valid tersedia untuk digunakan.

<body> 
   <h1>Login</h1> 
   <p></p> 
   <form id="login-form" action="/web/login" method="POST" enctype="application/x-www-form-
urlencoded"> 
     <label for="input_username">USERNAME</label> 
     <input type="text" name="input_username" id="input_username"><br> 
     <label for="input_password">PASSWORD</label> 
     <input type="password" name="input_password" id="input_password"><br> 
     <button type="submit">Submit<button> 
   </form> 
  
 <script> 
   const form = document.querySelector("#login-form"); 
  
   // Register an event listener to intercept form submissions 
   form.addEventListener("submit", (e) => { 
       // Submit the form only after a token is available  
       if (!AwsWafIntegration.hasToken()) { 
           e.preventDefault(); 
           AwsWafIntegration.getToken().then(() => { 
               e.target.submit(); 
           }, (reason) => { console.log("Error:"+reason) }); 
         } 
     }); 
 </script> 
 </body>

Menggunakan CAPTCHA JavaScript API

CAPTCHA JavaScript API memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi teka-teki CAPTCHA dan 
menempatkannya di mana Anda inginkan dalam aplikasi klien Anda. API ini memanfaatkan fitur JavaScript 
API ancaman cerdas untuk memperoleh dan menggunakanAWS WAF token setelah pengguna akhir 
berhasil menyelesaikan teka-teki CAPTCHA.

Menerapkan JavaScript integrasi terlebih dahulu dalam lingkungan pengujian, kemudian dalam produksi. 
Untuk panduan pengkodean tambahan, lihat bagian yang mengikuti.

Untuk menggunakan API integrasi CAPTCHA

1. Instal API

a. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

b. Pada panel navigasi, pilih Integrasi Aplikasi. Pada halaman Integrasi aplikasi, Anda dapat melihat 
opsi tab.

c. Pilih integrasi CAPTCHA.
d. Salin tag skrip JavaScript integrasi yang terdaftar untuk digunakan dalam integrasi Anda.
e. Dalam kode halaman aplikasi Anda, di<head> bagian, masukkan tag skrip yang Anda salin. 

Inklusi ini membuat teka-teki CAPTCHA tersedia untuk konfigurasi dan penggunaan.

<head> 
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    <script type="text/javascript" src="integrationURL/jsapi.js" defer></script>
</head>

<script>Daftar ini dikonfigurasi dengandefer atribut, tetapi Anda dapat mengubah 
pengaturanasync jika Anda menginginkan perilaku yang berbeda untuk halaman Anda.

Skrip CAPTCHA juga secara otomatis memuat skrip integrasi ancaman cerdas jika belum ada. 
Skrip integrasi ancaman cerdas menyebabkan aplikasi klien Anda secara otomatis mengambil 
token di latar belakang pada pemuatan halaman, dan menyediakan fungsionalitas manajemen 
token lain yang Anda butuhkan untuk penggunaan API CAPTCHA.

2. (Opsional) Tambahkan konfigurasi domain untuk token klien - Secara default, saatAWS WAF membuat 
token, ia menggunakan domain host sumber daya yang terkait dengan ACL web. Untuk menyediakan 
domain tambahan untuk JavaScript API, ikuti panduan diMenyediakan domain untuk digunakan dalam 
token (p. 203).

3. Dapatkan kunci API terenkripsi untuk klien - API CAPTCHA memerlukan kunci API terenkripsi 
yang berisi daftar domain klien yang valid. AWS WAFmenggunakan kunci ini untuk memverifikasi 
bahwa domain klien yang Anda gunakan dengan integrasi disetujui untuk menggunakanAWS WAF 
CAPTCHA. Untuk membuat kunci API Anda, ikuti panduan diMenghasilkan kunci API untuk CAPTCHA 
API (p. 212).

4. Kode implementasi widget CAPTCHA Anda - Menerapkan panggilanrenderCaptcha() API 
di halaman Anda, di lokasi di mana Anda ingin menggunakannya. Untuk informasi tentang 
mengonfigurasi dan menggunakan fungsi ini, lihat bagian berikut,Spesifikasi API CAPTCHA (p. 208)
danCara membuat teka-teki CAPTCHA (p. 211).

Implementasi CAPTCHA terintegrasi dengan API integrasi ancaman cerdas untuk manajemen token 
dan untuk menjalankan panggilan pengambilan yang menggunakanAWS WAF token. Untuk panduan 
tentang penggunaan API ini, lihatMenggunakan JavaScript API ancaman cerdas (p. 204).

5. Tambahkan verifikasi token di ACL web Anda - Tambahkan setidaknya satu aturan ke ACL web 
Anda yang memeriksa token CAPTCHA yang valid di permintaan web yang dikirim klien Anda. 
Anda dapat menggunakan tindakanCAPTCHA aturan untuk memeriksa, seperti yang dijelaskan 
dalamCAPTCHAdanChallenge tindakanAWS WAF (p. 220).

Penambahan ACL web memverifikasi bahwa permintaan yang masuk ke titik akhir Anda yang 
dilindungi menyertakan token yang telah Anda peroleh dalam integrasi klien Anda. Permintaan 
yang menyertakan token CAPTCHA yang valid dan belum kedaluwarsa lulus pemeriksaan 
tindakanCAPTCHA aturan dan tidak menampilkan teka-teki CAPTCHA lain kepada pengguna akhir 
Anda.

Topik
• Spesifikasi API CAPTCHA (p. 208)
• Cara membuat teka-teki CAPTCHA (p. 211)
• Menghasilkan kunci API untuk CAPTCHA API (p. 212)

Spesifikasi API CAPTCHA

Bagian ini mencantumkan spesifikasi untuk metode dan properti JavaScript API CAPTCHA. Gunakan 
CAPTCHA JavaScript API untuk menjalankan teka-teki CAPTCHA kustom dalam aplikasi klien Anda.

API ini dibangun di atas API ancaman cerdas, yang Anda gunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola 
akuisisi dan penggunaanAWS WAF token. LihatSpesifikasi API ancaman cerdas (p. 205).

AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, configuration)

Menyajikan teka-tekiAWS WAF CAPTCHA kepada pengguna akhir dan, setelah sukses, memperbarui 
token klien dengan validasi CAPTCHA. Ini hanya tersedia dengan integrasi CAPTCHA. Gunakan 
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panggilan ini bersama dengan API ancaman cerdas untuk mengelola pengambilan token dan untuk 
memberikan token dalamfetch panggilan Anda. Lihat API ancaman cerdas diSpesifikasi API 
ancaman cerdas (p. 205).

Berbeda dengan pengantara CAPTCHA yangAWS WAF mengirim, teka-teki CAPTCHA yang diberikan 
oleh metode ini menampilkan teka-teki segera, tanpa layar judul awal.
container

ElementObjek untuk elemen wadah target pada halaman. Ini biasanya diambil dengan 
menelepondocument.getElementById() ataudocument.querySelector().

Wajib: Ya

Tipe: Element
konfigurasi

Objek yang berisi pengaturan konfigurasi CAPTCHA, sebagai berikut:
apiKey

Kunci API terenkripsi yang memungkinkan izin untuk domain klien. GunakanAWS WAF 
konsol untuk membuat kunci API untuk domain klien Anda. Anda dapat menggunakan satu 
tombol hingga lima domain. Untuk informasi, lihat Menghasilkan kunci API untuk CAPTCHA 
API (p. 212).

Wajib: Ya

Tipe: string
onSuccess: (wafToken: string) => void;

Dipanggil denganAWS WAF token yang valid ketika pengguna akhir berhasil menyelesaikan 
teka-teki CAPTCHA. Gunakan token dalam permintaan yang Anda kirim ke titik akhir yang 
Anda lindungi dengan ACLAWS WAF web. Token memberikan bukti dan stempel waktu 
penyelesaian teka-teki terbaru yang berhasil.

Wajib: Ya
onError?: (error: CaptchaError) => void;

Disebut dengan objek kesalahan ketika terjadi kesalahan selama operasi CAPTCHA.

Wajib: Tidak

CaptchaErrordefinisi kelas -onError Pawang memasok jenis kesalahan dengan definisi 
kelas berikut.

CaptchaError extends Error { 
    kind: "internal_error" | "network_error" | "token_error" | "client_error"; 
    statusCode?: number;
}

• kind- Jenis kesalahan dikembalikan.
• statusCode- Kode status HTTP, jika tersedia. Ini digunakan olehnetwork_error jika 

kesalahan disebabkan oleh kesalahan HTTP.
onLoad?: () => void;

Disebut ketika beban teka-teki CAPTCHA baru.
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Wajib: Tidak
onPuzzleTimeout?: () => void;

Disebut ketika teka-teki CAPTCHA tidak selesai sebelum kedaluwarsa.

Wajib: Tidak
onPuzzleCorrect?: () => void;

Disebut ketika jawaban yang benar disediakan untuk teka-teki CAPTCHA.

Wajib: Tidak
onPuzzleIncorrect?: () => void;

Disebut ketika jawaban yang salah disediakan untuk teka-teki CAPTCHA.

Wajib: Tidak
defaultLocale

Lokal default yang digunakan untuk teka-teki CAPTCHA. Instruksi tertulis untuk teka-teki 
CAPTCHA tersedia dalam bahasa Arab (ar-SA), bahasa Mandarin sederhana (zh-CN), 
Belanda (NL-nl), Inggris (en-US), Prancis (fr-FR), Jerman (de-DE), Italia (IT-IT), Jepang (Ja-
jp), Portugis Brasil (PT-BR), Spanyol (es-ES), dan Turki (Tr-Tr). Untuk mengubah default, 
berikan bahasa internasional dan kode lokal, misalnya,ar-SA.

Default: Bahasa yang saat ini digunakan di browser pengguna akhir

Wajib: Tidak

Tipe: string
disableLanguageSelector

Jika diatur ketrue, teka-teki CAPTCHA menyembunyikan pemilih bahasa.

Default: false

Wajib: Tidak

Tipe: boolean
dynamicWidth

Jika diatur ketrue, teka-teki CAPTCHA berubah lebar untuk kompatibilitas dengan lebar 
jendela browser.

Default: false

Wajib: Tidak

Tipe: boolean
skipTitle

Jika diatur ketrue, teka-teki CAPTCHA tidak menampilkan judul judul teka-teki Pecahkan 
teka-teki.

Default: false

Wajib: Tidak

210



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Integrasi aplikasi klien

Tipe: boolean

Cara membuat teka-teki CAPTCHA

Anda dapat menggunakanAWS WAFrenderCaptcha panggilan di mana Anda ingin di antarmuka 
klien Anda. Panggilan mengambil teka-teki CAPTCHA dariAWS WAF, membuat itu, dan mengirimkan 
hasilnyaAWS WAF untuk verifikasi. Saat Anda melakukan panggilan, Anda menyediakan konfigurasi 
rendering teka-teki dan callback yang ingin Anda jalankan saat pengguna akhir menyelesaikan teka-teki. 
Untuk detail selengkapnya tentang opsi, lihat bagian sebelumnya,Spesifikasi API CAPTCHA (p. 208).

Gunakan panggilan ini bersama dengan fungsionalitas manajemen token dari API integrasi ancaman 
cerdas. Panggilan ini memberi klien Anda token yang memverifikasi keberhasilan penyelesaian teka-teki 
CAPTCHA. Gunakan API integrasi ancaman cerdas untuk mengelola token dan untuk memberikan token 
dalam panggilan klien Anda ke titik akhir yang dilindungi dengan ACLAWS WAF web. Untuk informasi 
tentang API ancaman cerdas, lihatMenggunakan JavaScript API ancaman cerdas (p. 204).

Contoh implementasi

Contoh berikut daftar menunjukkan implementasi CAPTCHA standar, termasuk penempatan URLAWS 
WAF integrasi di<head> bagian.

Daftar ini mengonfigurasirenderCaptcha fungsi dengan callback sukses yang 
menggunakanAwsWafIntegration.fetch pembungkus API integrasi ancaman cerdas. Untuk informasi 
tentang fungsi ini, lihatCara menggunakanfetch pembungkus integrasi (p. 205).

<head> 
    <script type="text/javascript" src="<Integration URL>/jsapi.js" defer></script>
</head>

<script type="text/javascript"> 
    function showMyCaptcha() { 
        var container = document.querySelector("#my-captcha-container"); 
         
        AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, { 
            apiKey: "...API key goes here...", 
            onSuccess: captchaExampleSuccessFunction, 
            onError: captchaExampleErrorFunction, 
            ...other configuration parameters as needed... 
        }); 
    } 
     
    function captchaExampleSuccessFunction(wafToken) { 
        // Captcha completed. wafToken contains a valid WAF token. Store it for 
        // use later or call AwsWafIntegration.fetch() to use it easily. 
        // It will expire after a time, so calling AwsWafIntegration.getToken() 
        // again is advised if the token is needed later on, outside of using the 
        // fetch wrapper. 
         
        // Use WAF token to access protected resources 
        AwsWafIntegration.fetch("...WAF-protected URL...", { 
            method: "POST", 
            headers: { 
                "Content-Type": "application/json", 
            }, 
            body: "{ ... }" /* body content */ 
        }); 
    } 
     
    function captchaExampleErrorFunction(error) { 
        /* Do something with the error */ 
    }
</script>
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<div id="my-captcha-box"> 
    <!-- The contents of this box will be replaced by the captcha widget -->
</div>

Contoh pengaturan konfigurasi

Contoh berikut daftar menunjukkanrenderCaptcha dengan pengaturan non-default untuk lebar dan judul 
pilihan.

        AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, { 
            apiKey: "...API key goes here...", 
            onSuccess: captchaExampleSuccessFunction, 
            onError: captchaExampleErrorFunction, 
            dynamicWidth: true,  
            skipTitle: true 
        });

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi konfigurasi, lihatSpesifikasi API CAPTCHA (p. 208).

Menghasilkan kunci API untuk CAPTCHA API

Untuk mengintegrasikanAWS WAF CAPTCHA ke dalam aplikasi klien dengan JavaScript API, Anda 
memerlukan tag integrasi JavaScript API dan kunci API terenkripsi untuk domain klien tempat Anda ingin 
menjalankan teka-teki CAPTCHA Anda. Untuk mendapatkan URL integrasi dan menghasilkan serta 
mengambil kunci API, Anda dapat menggunakan halaman integrasi AplikasiAWS WAF konsol atau REST 
API di createApiKey dan ListApiKeys. Halaman ini menjelaskan cara menggunakan konsol.

Integrasi aplikasi CAPTCHA untuk JavaScript menggunakan kunci API terenkripsi untuk memverifikasi 
bahwa domain aplikasi klien memiliki izin untuk menggunakan APIAWS WAF CAPTCHA. Ketika Anda 
memanggil CAPTCHA API dari JavaScript klien Anda, Anda menyertakan kunci API dengan daftar domain 
yang menyertakan domain untuk klien saat ini. Anda dapat menyertakan hingga 5 domain dalam satu kunci 
terenkripsi.

Persyaratan kunci API

Kunci API yang Anda gunakan dalam integrasi CAPTCHA harus berisi domain yang berlaku untuk klien 
tempat Anda menggunakan kunci tersebut.

• Jika Anda menentukanwindow.awsWafCookieDomainList dalam integrasi ancaman cerdas klien 
Anda, maka setidaknya satu domain dalam kunci API Anda harus cocok dengan salah satu domain token 
di dalamnyawindow.awsWafCookieDomainList. Untuk informasi, lihat Menyediakan domain untuk 
digunakan dalam token (p. 203).

• Jika tidak, domain saat ini harus terkandung dalam kunci API. Domain saat ini adalah domain yang dapat 
Anda lihat di bilah alamat browser.

Domain yang Anda gunakan haruslah domain yangAWS WAF akan diterima, berdasarkan domain host 
yang dilindungi dan daftar domain token yang dikonfigurasi untuk ACL web. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Mengkonfigurasi daftar domain token ACL web (p. 168).

Untuk membuat kunci API untuk domain klien Anda

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Pada panel navigasi, pilih Integrasi Aplikasi.
3. Pilih tab Integrasi CAPTCHA. Tab ini menyediakan tag JavaScript integrasi CAPTCHA, yang dapat 

Anda gunakan dalam integrasi Anda, dan daftar kunci API.
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4. Di panel kunci API, pilih tombol Generate. Dialog generasi kunci muncul.
5. Masukkan domain klien yang ingin Anda sertakan dalam kunci. Anda dapat memasukkan hingga 5. 

Setelah selesai, pilih kunci Generate. Antarmuka kembali ke tab integrasi CAPTCHA, di mana kunci 
baru Anda terdaftar.

6. (Opsional) Salin kunci yang baru dibuat untuk digunakan dalam integrasi Anda.

Setelah dibuat, kunci API tidak dapat diubah. Jika Anda perlu membuat perubahan pada kunci, buat kunci 
baru dan gunakan itu sebagai gantinya.

AWS WAFintegrasi aplikasi seluler
Anda dapat menggunakan SDKAWS WAF seluler untuk mengimplementasikan SDK integrasi 
ancamanAWS WAF cerdas untuk aplikasi seluler Android dan iOS. Dengan SDK seluler, Anda dapat 
mengelola otorisasi token, dan menyertakan token dalam permintaan yang Anda kirim ke sumber daya 
yang dilindungi. Dengan menggunakan SDK, Anda memastikan bahwa panggilan prosedur jarak jauh 
oleh klien Anda ini berisi token yang valid. Selain itu, ketika integrasi ini diterapkan pada halaman aplikasi 
Anda, Anda dapat menerapkan aturan mitigasi di ACL web Anda, seperti memblokir permintaan yang tidak 
mengandung token yang valid.

Untuk akses ke SDK seluler, hubungi sales di ContactAWS.

Note

SDKAWS WAF seluler berfungsi dengan Android versi 23 dan yang lebih baru dan iOS versi 13 
dan yang lebih baru.

Note

SDKAWS WAF seluler tidak tersedia untuk kustomisasi CAPTCHA.

Pendekatan dasar untuk menggunakan SDK adalah untuk membuat penyedia token menggunakan objek 
konfigurasi, kemudian menggunakan penyedia token untuk mengambil token dariAWS WAF. Secara 
default, penyedia token menyertakan token yang diambil dalam permintaan web Anda ke sumber daya 
yang dilindungi.

Berikut ini adalah daftar sebagian implementasi SDK, yang menunjukkan komponen utama. Untuk contoh 
lebih detail, lihat Menulis kode Anda untuk SDKAWS WAF seluler (p. 218).

iOS

let url: URL = URL(string: "Web ACL integration URL")! 
 let configuration = WAFConfiguration(applicationIntegrationUrl: url, domainName: 
 "Domain name") 
 let tokenProvider = WAFTokenProvider(configuration) 
 let token = tokenProvider.getToken()
 

Android

URL applicationIntegrationURL = new URL("Web ACL integration URL"); 
 String domainName = "Domain name"; 
 WAFConfiguration configuration = 
 WAFConfiguration.builder().applicationIntegrationURL(applicationIntegrationURL).domainName(domainName).build(); 
 WAFTokenProvider tokenProvider = new WAFTokenProvider(Application context, 
 configuration); 
 WAFToken token = tokenProvider.getToken();
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Menginstal SDKAWS WAF seluler

Untuk akses ke SDK seluler, hubungi sales di ContactAWS.

Terapkan SDK seluler terlebih dahulu di lingkungan pengujian, lalu di produksi.

Untuk menginstal SDKAWS WAF seluler

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Pada panel navigasi, pilih Integrasi Aplikasi.
3. Di tab Integrasi ancaman cerdas, lakukan hal berikut:

a. Di panel Web ACL yang diaktifkan untuk integrasi aplikasi, cari ACL web yang Anda integrasikan. 
Salin dan simpan URL integrasi ACL web untuk digunakan dalam implementasi Anda. Anda juga 
dapat memperoleh URL ini melalui panggilan APIGetWebACL.

b. Pilih jenis dan versi perangkat seluler, lalu pilih Unduh. Anda dapat memilih versi apa pun yang 
Anda suka, tetapi kami menyarankan menggunakan versi terakhir. AWS WAFmengunduhzip file 
untuk perangkat Anda ke lokasi unduhan standar Anda.

4. Di lingkungan pengembangan aplikasi, unzip file ke lokasi kerja pilihan Anda. Di direktori tingkat atas 
file zip, cari dan buka fileREADME. Ikuti petunjuk dalamREADME file untuk menginstal SDKAWS WAF 
seluler untuk digunakan dalam kode aplikasi seluler Anda.

5. Program aplikasi Anda sesuai dengan panduan di bagian berikut.

Spesifikasi SDKAWS WAF seluler

Bagian ini mencantumkan objek SDK, operasi, dan pengaturan konfigurasi untuk SDKAWS WAF seluler. 
Untuk informasi terperinci tentang cara kerja penyedia token dan operasi untuk berbagai kombinasi 
pengaturan konfigurasi, lihatCara kerja SDKAWS WAF seluler (p. 217).

WAFToken

MemegangAWS WAF token.
getValue()

MengambilString representasi dariWAFToken.
WAFTokenProvider

Mengelola token di aplikasi seluler Anda. Menerapkan ini menggunakanWAFConfiguration objek.
getToken()

Jika penyegaran latar belakang diaktifkan, ini mengembalikan token yang di-cache. Jika 
penyegaran latar belakang dinonaktifkan, ini membuat panggilan pemblokiran sinkronAWS WAF 
untuk mengambil token baru.

onTokenReady(WAFTokenResultCallback)

Menginstruksikan penyedia token untuk me-refresh token dan memanggil callback yang 
disediakan saat token aktif siap. Penyedia token akan memanggil callback Anda di thread latar 
belakang saat token di-cache dan siap. Panggil ini saat aplikasi Anda pertama kali dimuat dan 
juga ketika kembali ke status aktif. Untuk informasi lebih lanjut tentang kembali ke keadaan aktif, 
lihatthe section called “Mengambil token setelah aplikasi tidak aktif” (p. 218).

Untuk aplikasi Android atau iOS, Anda dapat mengaturWAFTokenResultCallback
ke operasi yang Anda inginkan agar penyedia token dipanggil saat token yang diminta 
sudah siap. Implementasi AndaWAFTokenResultCallback harus mengambil 
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parameterWAFToken,SdkError. Untuk aplikasi iOS, Anda dapat membuat fungsi inline secara 
bergantian.

WAFConfiguration

Memegang konfigurasi untuk pelaksanaanWAFTokenProvider. Ketika Anda menerapkan ini, Anda 
memberikan URL integrasi ACL web Anda, nama domain yang akan digunakan dalam token, dan 
pengaturan non-default yang Anda inginkan penyedia token untuk digunakan.

Daftar berikut menentukan pengaturan konfigurasi yang dapat Anda kelola dalamWAFConfiguration
objek.
applicationIntegrationUrl

URL integrasi aplikasi. Dapatkan ini dariAWS WAF konsol atau melalui panggilangetWebACL API.

Wajib: Ya

Jenis: URL khusus aplikasi. Untuk iOS, lihat URL iOS. Untuk Android, lihat URL java.net.
backgroundRefreshEnabled

Menunjukkan apakah Anda ingin penyedia token menyegarkan token di latar belakang. Jika 
Anda menyetel ini, penyedia token menyegarkan token Anda di latar belakang sesuai dengan 
pengaturan konfigurasi yang mengatur aktivitas penyegaran token otomatis.

Wajib: Tidak

Tipe: Boolean

Nilai default: TRUE
domainName

Domain untuk digunakan dalam token, yang digunakan dalam akuisisi token dan penyimpanan 
cookie. Misalnya, example.com atau aws.amazon.com. Ini biasanya domain host sumber daya 
Anda yang terkait dengan ACL web, di mana Anda akan mengirim permintaan web. Untuk grup 
aturan terkelola ATPAWSManagedRulesATPRuleSet, ini biasanya akan menjadi domain tunggal 
yang cocok dengan domain di jalur login yang Anda berikan ke konfigurasi grup aturan.

Sufiks publik tidak diizinkan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakanusa.gov atauco.uk
sebagai domain token.

Domain harus menjadi salah satu yangAWS WAF akan menerima, berdasarkan domain host yang 
dilindungi dan daftar domain token ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi 
daftar domain token ACL web (p. 168).

Wajib: Ya

Tipe: String
maxErrorTokenRefreshDelayMsec

Waktu maksimum dalam milidetik untuk menunggu sebelum mengulangi penyegaran token 
setelah upaya gagal. Nilai ini digunakan setelah pengambilan token gagal dan telah dicoba 
ulangmaxRetryCount kali.

Wajib: Tidak

Tipe: Integer

Nilai default:5000 (5 detik)
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Nilai minimum yang diizinkan:1 (1 milidetik)

Nilai maksimum yang diizinkan:30000 (30 detik)
maxRetryCount

Jumlah maksimum percobaan ulang untuk melakukan dengan backoff eksponensial ketika token 
diminta.

Wajib: Tidak

Tipe: Integer

Nilai default: Jika penyegaran latar belakang diaktifkan,5. Jika tidak, 3.

Nilai minimum yang diizinkan:0

Nilai maksimum yang diizinkan:10
setTokenCookie

Menunjukkan apakah Anda ingin manajer cookie SDK menambahkan cookie token dalam 
permintaan Anda. Secara default, ini menambahkan cookie token ke semua permintaan. Manajer 
cookie menambahkan cookie token untuk setiap permintaan yang jalurnya berada di bawah jalur 
yang ditentukantokenCookiePath.

Wajib: Tidak

Tipe: Boolean

Nilai default: TRUE
tokenCookiePath

Digunakan saatsetTokenCookie iniTRUE. Menunjukkan jalur tingkat atas di mana Anda ingin 
manajer cookie SDK menambahkan cookie token. Manajer menambahkan cookie token ke semua 
permintaan yang Anda kirim ke jalur ini dan ke semua jalur anak.

Misalnya, jika Anda mengatur ini/web/login, maka manajer menyertakan cookie token untuk 
semua yang dikirim ke/web/login dan salah satu jalur anaknya, seperti/web/login/help. 
Ini tidak termasuk token untuk permintaan yang dikirim ke jalur lain, seperti/,/web, atau/web/
order.

Wajib: Tidak

Tipe: String

Nilai default: /
tokenRefreshDelaySec

Digunakan untuk penyegaran latar belakang. Jumlah waktu maksimum dalam detik antara token 
latar belakang menyegarkan.

Wajib: Tidak

Tipe: Integer

Nilai default:300 (5 menit)

Nilai minimum yang diizinkan:300 (5 menit)

Nilai maksimum yang diizinkan:600 (10 menit)

216



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Integrasi aplikasi klien

Cara kerja SDKAWS WAF seluler
SDK seluler memberi Anda penyedia token yang dapat dikonfigurasi yang dapat Anda gunakan untuk 
pengambilan dan penggunaan token. Penyedia token memverifikasi bahwa permintaan yang Anda izinkan 
berasal dari pelanggan yang sah. Ketika Anda mengirim permintaan keAWS sumber daya yang Anda 
lindungiAWS WAF, Anda menyertakan token dalam cookie, untuk memvalidasi permintaan. Anda dapat 
menangani cookie token secara manual atau meminta penyedia token melakukannya untuk Anda.

Bagian ini mencakup interaksi antara kelas, properti, dan metode yang disertakan dalam SDK seluler. 
Untuk spesifikasi SDK, lihatSpesifikasi SDKAWS WAF seluler (p. 214).

Pengambilan dan caching token

Saat membuat instance penyedia token di aplikasi seluler, Anda mengonfigurasi cara mengelola token 
dan pengambilan token. Pilihan utama Anda adalah cara mempertahankan token yang valid dan belum 
kedaluwarsa untuk digunakan dalam permintaan web aplikasi Anda:

• Penyegaran latar belakang diaktifkan - Ini adalah default. Penyedia token secara otomatis menyegarkan 
token di latar belakang dan menyimpannya. Dengan penyegaran latar belakang diaktifkan, saat Anda 
menelepongetToken(), operasi mengambil token yang di-cache.

Penyedia token melakukan penyegaran token pada interval yang dapat dikonfigurasi, sehingga token 
yang belum kedaluwarsa selalu tersedia di cache saat aplikasi aktif. Penyegaran latar belakang dijeda 
saat aplikasi Anda dalam keadaan tidak aktif. Untuk informasi tentang ini, lihatMengambil token setelah 
aplikasi tidak aktif (p. 218).

• Penyegaran latar belakang dinonaktifkan - Anda dapat menonaktifkan penyegaran token latar belakang, 
dan kemudian mengambil token hanya sesuai permintaan. Token yang diambil sesuai permintaan tidak 
di-cache, dan Anda dapat mengambil lebih dari satu jika Anda mau. Setiap token tidak tergantung pada 
yang lain yang Anda ambil, dan masing-masing memiliki stempel waktu sendiri yang digunakan untuk 
menghitung kedaluwarsa.

Anda memiliki pilihan berikut untuk pengambilan token saat refresh latar belakang dinonaktifkan:
• getToken()- Ketika Anda menelepongetToken() dengan latar belakang refresh dinonaktifkan, 

panggilan serentak mengambil token baru dariAWS WAF. Ini adalah panggilan yang berpotensi 
memblokir yang dapat memengaruhi respons aplikasi jika Anda memanggilnya di thread utama.

• onTokenReady(WAFTokenResultCallback)- Panggilan ini secara asinkron mengambil token baru 
dan kemudian memanggil callback hasil yang disediakan di thread latar belakang saat token siap.

Bagaimana penyedia token mencoba ulang pengambilan token yang gagal

Penyedia token secara otomatis mencoba ulang pengambilan token saat pengambilan gagal. Percobaan 
ulang awalnya dilakukan menggunakan backoff eksponensial dengan waktu tunggu coba ulang mulai 
100 ms. Untuk informasi tentang percobaan ulang eksponensial, lihat Coba ulang kesalahan dan backoff 
eksponensial diAWS.

Ketika jumlah percobaan ulang mencapai konfigurasimaxRetryCount, penyedia token berhenti mencoba 
atau beralih untuk mencoba setiapmaxErrorTokenRefreshDelayMsec milidetik, tergantung pada jenis 
pengambilan token:

• onTokenReady()- Penyedia token beralih ke menunggumaxErrorTokenRefreshDelayMsec
milidetik di antara upaya, dan terus mencoba mengambil token.

• Penyegaran latar belakang - Penyedia token beralih ke 
menunggumaxErrorTokenRefreshDelayMsec milidetik di antara upaya, dan terus mencoba 
mengambil token.

• getToken()Panggilan sesuai permintaan, saat penyegaran latar belakang dinonaktifkan - Penyedia 
token berhenti mencoba mengambil token dan mengembalikan nilai token sebelumnya, atau nilai null jika 
tidak ada token sebelumnya.
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Mengambil token setelah aplikasi tidak aktif

Penyegaran latar belakang hanya dilakukan saat aplikasi Anda dianggap aktif untuk jenis aplikasi Anda:

• iOS — Penyegaran latar belakang dilakukan saat aplikasi berada di latar depan.
• Android — Penyegaran latar belakang dilakukan saat aplikasi tidak ditutup, baik di latar depan maupun 

latar belakang.

Jika aplikasi Anda tetap dalam keadaan apa pun yang tidak mendukung penyegaran latar belakang lebih 
lama daritokenRefreshDelaySec detik yang dikonfigurasi, penyedia token akan menjeda refresh latar 
belakang. Misalnya, untuk aplikasi iOS, jikatokenRefreshDelaySec 300 dan aplikasi menutup atau 
masuk ke latar belakang selama lebih dari 300 detik, penyedia token berhenti menyegarkan token. Saat 
aplikasi kembali ke status aktif, penyedia token secara otomatis memulai ulang penyegaran latar belakang.

Saat aplikasi Anda kembali ke status aktif, hubungionTokenReady() agar Anda dapat diberi tahu 
saat penyedia token telah mengambil dan menyimpan token baru dalam cache. Jangan hanya 
menelepongetToken(), karena cache mungkin belum berisi token yang valid saat ini.

Menulis kode Anda untuk SDKAWS WAF seluler
Bagian ini memberikan contoh kode untuk menggunakan SDK seluler.

Menginisialisasi penyedia token dan mendapatkan token

Anda memulai instance penyedia token Anda menggunakan objek konfigurasi. Kemudian Anda dapat 
mengambil token menggunakan operasi yang tersedia. Berikut ini adalah komponen dasar dari kode yang 
diperlukan.

iOS

let url: URL = URL(string: "Web ACL integration URL")! 
 let configuration = WAFConfiguration(applicationIntegrationUrl: url, domainName: 
 "Domain name") 
 let tokenProvider = WAFTokenProvider(configuration) 
  
 //onTokenReady can be add as an observer for 
 UIApplication.willEnterForegroundNotification 
 self.tokenProvider.onTokenReady() { token, error in 
 if let token = token { 
 //token available 
 } 
  
 if let error = error { 
 //error occurred after exhausting all retries 
 } 
 } 
  
 //getToken() 
 let token = tokenProvider.getToken()

Android

String applicationIntegrationURL = "Web ACL integration URL"; 
 Or 
 URL applicationIntegrationURL = new URL("Web ACL integration URL"); 
  
 String domainName = "Domain name"; 
  
 WAFConfiguration configuration = 
 WAFConfiguration.builder().applicationIntegrationURL(applicationIntegrationURL).domainName(domainName).build(); 
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 WAFTokenProvider tokenProvider = new WAFTokenProvider(Application context, 
 configuration); 
  
 // implement a token result callback 
 WAFTokenResultCallback callback = (wafToken, error) -> { 
   if (wafToken != null) { 
     // token available 
   } else {   
     // error occurred in token refresh   
   } 
 }; 
  
 // Add this callback to application creation or activity creation where token will be 
 used 
 tokenProvider.onTokenReady(callback); 
  
 // Once you have token in token result callback 
 // if background refresh is enabled you can call getToken() from same tokenprovider 
 object 
 // if background refresh is disabled you can directly call getToken()(blocking call) 
 for new token 
 WAFToken token = tokenProvider.getToken();

Mengizinkan SDK menyediakan cookie token dalam permintaan HTTP Anda

JikasetTokenCookie yaTRUE, penyedia token menyertakan cookie token untuk Anda dalam 
permintaan web Anda ke semua lokasi di bawah jalur yang ditentukantokenCookiePath. Secara 
default,setTokenCookietokenCookiePath adalahTRUE dan/.

Anda dapat mempersempit cakupan permintaan yang menyertakan cookie token dengan menentukan 
jalur cookie token, misalnya,/web/login. Jika Anda melakukannya, periksa apakahAWS WAF aturan 
Anda tidak memeriksa token dalam permintaan yang Anda kirim ke jalur lain. Saat Anda menggunakan 
grupAWSManagedRulesATPRuleSet aturan, Anda mengonfigurasi jalur masuk, dan grup aturan 
memeriksa token dalam permintaan yang dikirim ke jalur tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke ACL web Anda (p. 191).

iOS

setTokenCookieKapanTRUE, penyedia token menyimpanAWS WAF token 
dalamHTTPCookieStorage.shared dan secara otomatis menyertakan cookie dalam permintaan ke 
domain yang Anda tentukanWAFConfiguration.

let request = URLRequest(url: URL(string: domainEndpointUrl)!) 
 //The token cookie is set automatically as cookie header 
 let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, urlResponse, error  in 
 }.resume()

Android

setTokenCookieKapanTRUE, penyedia token menyimpanAWS WAF token dalamCookieHandler
instance yang aplikasi bersama secara luas. Penyedia token secara otomatis menyertakan cookie 
dalam permintaan ke domain yang Anda tentukanWAFConfiguration.

URL url = new URL("Domain name"); 
 //The token cookie is set automatically as cookie header 
 HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) url.openConnection(); 
 connection.getResponseCode();

Jika Anda sudah memiliki instansCookieHandler default yang diinisialisasi, 
penyedia token akan menggunakannya untuk mengelola cookie. Jika tidak, penyedia 
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token akan menginisialisasiCookieManager instance baru denganAWS WAF 
tokenCookiePolicy.ACCEPT_ORIGINAL_SERVER dan kemudian menetapkan instance baru ini 
sebagai instance defaultCookieHandler.

Kode berikut menunjukkan cara SDK menginisialisasi pengelola cookie dan penangan cookie saat 
tidak tersedia di aplikasi Anda.

CookieManager cookieManager = (CookieManager) CookieHandler.getDefault(); 
 if (cookieManager == null) { 
     // Cookie manager is initialized with CookiePolicy.ACCEPT_ORIGINAL_SERVER 
     cookieManager = new CookieManager(); 
     CookieHandler.setDefault(cookieManager); 
 }

Secara manual menyediakan cookie token dalam permintaan HTTP Anda

Jika Anda mengatursetTokenCookieFALSE, maka Anda perlu menyediakan cookie token secara 
manual, sebagai header permintaan HTTP Cookie, dalam permintaan Anda ke titik akhir yang dilindungi. 
Kode berikut menunjukkan cara melakukannya.

iOS

var request = URLRequest(url: wafProtectedEndpoint) 
 request.setValue("aws-waf-token=token from token provider", forHTTPHeaderField: 
 "Cookie") 
 request.httpShouldHandleCookies = true 
 URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in }

Android

URL url = new URL("Domain name"); 
 HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) url.openConnection(); 
 String wafTokenCookie = "aws-waf-token=token from token provider"; 
 connection.setRequestProperty("Cookie", wafTokenCookie); 
 connection.getInputStream();

CAPTCHAdanChallenge tindakanAWS WAF
Anda dapat mengonfigurasiAWS WAF aturan untuk menjalankanCAPTCHA atauChallenge tindakan 
terhadap permintaan web yang sesuai dengan kriteria pemeriksaan aturan Anda. Anda juga dapat 
memprogram aplikasi JavaScript klien Anda untuk menjalankan teka-teki CAPTCHA dan tantangan 
browser secara lokal.

• CAPTCHAmembutuhkan pengguna akhir untuk memecahkan teka-teki CAPTCHA untuk membuktikan 
bahwa manusia mengirimkan permintaan.

TindakanCAPTCHA aturan mirip dengan teka-teki CAPTCHA di API integrasi aplikasi klien. Anda dapat 
menyesuaikan perilaku dan penempatan teka-teki saat Anda memprogramnya ke aplikasi klien Anda. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAFintegrasi aplikasi klien (p. 200).

• Challengemenjalankan tantangan diam yang mengharuskan sesi klien untuk memverifikasi bahwa itu 
adalah browser, dan bukan bot. Verifikasi berjalan di latar belakang tanpa melibatkan pengguna akhir. Ini 
adalah pilihan yang baik untuk memverifikasi klien yang Anda curigai tidak valid tanpa berdampak negatif 
pada pengalaman pengguna akhir dengan teka-teki CAPTCHA.

TindakanChallenge aturan mirip dengan tantangan yang dijalankan oleh API integrasi ancaman cerdas 
klien, yang dijelaskan diAWS WAFintegrasi aplikasi klien (p. 200).
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Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan ketika Anda menggunakanCAPTCHA atau 
tindakanChallenge aturan di salah satu aturan Anda atau sebagai tindakan aturan menimpa dalam 
kelompok aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

Setelah pengguna atau klien merespons dengan sukses, skrip yang menjalankan CAPTCHA atau 
tantangan secara otomatis mengirimkan kembali permintaan web asli dengan token yang diperbarui.

Untuk deskripsi setelan tindakan aturan, lihatAWS WAFtindakan aturan (p. 99).

Topik
• Apa itu teka-teki CAPTCHA? (p. 221)
• Bagaimana tindakanCAPTCHA danChallenge aturan bekerja (p. 223)
• Praktik terbaik untuk menggunakanCAPTCHA danChallenge tindakan (p. 225)

Apa itu teka-teki CAPTCHA?
AWS WAFmenyediakan fungsionalitas CAPTCHA standar yang menantang pengguna untuk 
mengonfirmasi bahwa mereka adalah manusia. CAPTCHA singkatan tes Completely Automated Public 
Turing untuk memberitahu Komputer dan Manusia Terpisah. Teka-teki CAPTCHA dirancang untuk 
memverifikasi bahwa manusia mengirim permintaan dan untuk mencegah aktivitas seperti pengikisan web, 
isian kredensi, dan spam.

Setiap teka-teki CAPTCHA mencakup seperangkat kontrol standar untuk pengguna akhir untuk meminta 
teka-teki baru, beralih antara teka-teki audio dan visual, mengakses instruksi tambahan, dan mengirimkan 
solusi teka-teki. Semua teka-teki mencakup dukungan untuk pembaca layar, kontrol keyboard, dan warna 
kontras.

Teka-teki visual yang khas memerlukan interaksi untuk menyelesaikan bagian tertentu dari gambar, seperti 
yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut.
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AWS WAFTeka-teki CAPTCHA dirancang untuk menjadi intuitif di beberapa wilayah geografis. Teka-teki 
default bergantung pada elemen visual dan berbagai bentuk interaksi komputer. AWS WAF CAPTCHA 
mencakup teka-teki berbasis audio alternatif untuk pengguna dengan gangguan penglihatan. Panduan ini 
disediakan dalam bahasa Inggris saja. Teka-teki memenuhi persyaratan Pedoman Aksesibilitas Konten 
Web (WCAG). Untuk informasi, lihat Ikhtisar Pedoman Aksesibilitas Konten Web (WCAG) di situs web 
World Wide Web Consortium (W3C).

Opsi puzzle audio memberikan kebisingan latar belakang yang dilapisi dengan instruksi dalam bahasa 
Inggris tentang teks yang harus diketik pengguna ke dalam kotak teks. Tangkapan layar berikut 
menunjukkan tampilan untuk pilihan puzzle audio.

Petunjuk tertulis untuk teka-teki tersedia dalam beberapa bahasa. Teka-teki CAPTCHA dimulai dengan 
bahasa browser klien, dan menyediakan opsi untuk mengubah bahasa melalui menu dropdown. Instruksi 
tertulis untuk teka-teki CAPTCHA tersedia dalam bahasa Arab (ar-SA), bahasa Mandarin sederhana (zh-
CN), Belanda (NL-nl), Inggris (en-US), Prancis (fr-FR), Jerman (de-DE), Italia (IT-IT), Jepang (Ja-jp), 
Portugis Brasil (PT-BR), Spanyol (es-ES), dan Turki (Tr-Tr). Di JavaScript klien, Anda dapat mengubah 
bahasa awal default jika Anda menerapkan API aplikasi klien CAPTCHA. Untuk informasi tentang opsi ini, 
lihatAWS WAF JavaScript integrasi (p. 202).

Teka-teki CAPTCHA dimaksudkan agar cukup mudah dan cepat bagi manusia untuk menyelesaikan 
dengan sukses dan sulit bagi komputer untuk menyelesaikan dengan sukses atau secara acak lengkap 
dengan tingkat keberhasilan yang berarti. CAPTCHA biasanya digunakan ketika suatuBlock tindakan akan 
menghentikan terlalu banyak permintaan yang sah, tetapi membiarkan semua lalu lintas melalui akan 
menghasilkan tingkat permintaan yang tidak diinginkan yang tidak dapat diterima, seperti dari bot.

CAPTCHA tidak bisa menyingkirkan semua permintaan yang tidak diinginkan. Banyak teka-teki CAPTCHA 
telah dipecahkan menggunakan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Dalam upaya untuk 
menghindari CAPTCHA, beberapa organisasi melengkapi teknik otomatis dengan intervensi manusia. 
Meskipun demikian, CAPTCHA terus menjadi alat yang berguna untuk mencegah lalu lintas bot yang 
kurang canggih dan untuk meningkatkan sumber daya yang diperlukan untuk operasi skala besar.

AWS WAFsecara acak menghasilkan teka-teki CAPTCHA dan berputar melalui mereka untuk memastikan 
bahwa pengguna disajikan dengan tantangan unik. AWS WAFsecara teratur menambahkan jenis dan gaya 
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teka-teki baru agar tetap efektif melawan teknik otomatisasi. Selain teka-teki, skripAWS WAF CAPTCHA 
mengumpulkan data tentang klien untuk memastikan bahwa tugas tersebut diselesaikan oleh manusia dan 
untuk mencegah serangan replay.

Bagaimana tindakanCAPTCHA danChallenge aturan bekerja
AWS WAFCAPTCHAdanChallenge merupakan tindakan aturan standar, sehingga relatif mudah 
diterapkan. Untuk menggunakan salah satu dari mereka, Anda membuat kriteria inspeksi untuk aturan 
Anda yang mengidentifikasi permintaan yang ingin Anda periksa, dan kemudian menentukan salah satu 
dari dua tindakan aturan. Untuk informasi umum tentang opsi tindakan aturan, lihatAWS WAFtindakan 
aturan (p. 99).

Selain menerapkan tantangan diam dan teka-teki CAPTCHA dari sisi server, Anda dapat mengintegrasikan 
tantangan diam dalam aplikasi klien Anda JavaScript dan iOS dan Android, dan Anda dapat membuat 
teka-teki CAPTCHA di JavaScript klien Anda. Integrasi ini memungkinkan Anda untuk memberikan 
pengguna akhir Anda dengan kinerja yang lebih baik dan pengalaman teka-teki CAPTCHA, dan mereka 
dapat mengurangi biaya yang terkait dengan penggunaan tindakan aturan dan kelompok aturan mitigasi 
ancaman cerdas, seperti Bot Control dan Device Farm. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, lihat
AWS WAFintegrasi aplikasi klien (p. 200). Untuk informasi harga, lihat Harga AWS WAF.

Topik
• CAPTCHAdan perilakuChallenge tindakan (p. 223)
• CAPTCHAdanChallenge tindakan dalam log dan metrik (p. 224)

CAPTCHAdan perilakuChallenge tindakan
Ketika permintaan web cocok dengan kriteria pemeriksaan aturan denganCAPTCHA atauChallenge 
tindakan,AWS WAF menentukan cara menangani permintaan sesuai dengan keadaan token dan 
konfigurasi waktu imunitasnya. AWS WAFjuga mempertimbangkan apakah permintaan dapat menangani 
teka-teki CAPTCHA atau tantangan skrip pengantara. Script dirancang untuk ditangani sebagai konten 
HTML, dan mereka hanya dapat ditangani dengan benar oleh klien yang mengharapkan konten HTML.

Note

Anda akan dikenakan biaya tambahan ketika Anda menggunakanCAPTCHA atau 
tindakanChallenge aturan di salah satu aturan Anda atau sebagai tindakan aturan menimpa dalam 
kelompok aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

Bagaimana tindakan menangani permintaan web

AWS WAFmenerapkanCAPTCHA atauChallenge tindakan untuk permintaan web sebagai berikut:

• Token yang valid -AWS WAF menangani hal ini mirip denganCount tindakan. AWS WAFmenerapkan 
label dan meminta penyesuaian yang telah Anda konfigurasi untuk tindakan aturan, dan kemudian terus 
mengevaluasi permintaan menggunakan aturan yang tersisa di web ACL.

• Token yang hilang, tidak valid, atau kedaluwarsa —AWS WAF menghentikan evaluasi ACL web atas 
permintaan dan memblokirnya untuk pergi ke tujuan yang dimaksudkan.

AWS WAFmenghasilkan respons yang dikirim kembali ke klien, sesuai dengan jenis tindakan aturan:
• Challenge-AWS WAF termasuk yang berikut dalam tanggapan:

• Headerx-amzn-waf-action dengan nilaichallenge.
• Kode status HTTP202 Request Accepted.
• Jika permintaan berisiAccept header dengan nilaitext/html, respon termasuk 

interstitialJavaScript halaman dengan script tantangan.
• CAPTCHA-AWS WAF termasuk yang berikut dalam tanggapan:

• Headerx-amzn-waf-action dengan nilaicaptcha.
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• Kode status HTTP405 Method Not Allowed.
• Jika permintaan berisiAccept header dengan nilaitext/html, respon termasuk 

interstitialJavaScript halaman dengan script CAPTCHA.

Untuk mengonfigurasi waktu kedaluwarsa token di ACL web atau tingkat aturan, lihatKedaluwarsa stempel 
waktu: waktu kekebalan token (p. 167).

Apa yang dilakukan interstisial

Ketika tantangan interstitial berjalan, setelah klien merespons dengan sukses, jika belum memiliki token, 
interstitial menginisialisasi satu untuk itu. Kemudian memperbarui token dengan tantangan memecahkan 
timestamp.

Ketika CAPTCHA interstitial berjalan, jika klien tidak memiliki token belum, CAPTCHA interstitial memanggil 
script tantangan pertama untuk menantang browser dan menginisialisasi token. Kemudian interstitial 
menjalankan teka-teki CAPTCHA-nya. Ketika pengguna akhir berhasil menyelesaikan teka-teki, interstitial 
memperbarui token dengan CAPTCHA memecahkan timestamp.

Dalam kedua kasus tersebut, setelah klien merespons dengan sukses dan skrip memperbarui token, skrip 
mengirimkan kembali permintaan web asli menggunakan token yang diperbarui.

Anda dapat mengkonfigurasi caraAWS WAF menangani token. Untuk informasi, lihat AWS WAFtoken 
permintaan web (p. 165).

CAPTCHAdanChallenge tindakan dalam log dan metrik
ChallengeTindakanCAPTCHA dan dapat non-terminating, sepertiCount, atau mengakhiri, sepertiBlock. 
Hasilnya tergantung pada apakah permintaan memiliki token yang valid dengan stempel waktu yang belum 
kedaluwarsa untuk tipe tindakan.

• Token yang valid - Saat tindakan menemukan token yang valid dan tidak memblokir permintaan,AWS 
WAF ambil metrik dan log sebagai berikut:
• Menambah metrik untuk salah satuCaptchaRequests danRequestsWithValidCaptchaToken

atauChallengeRequests danRequestsWithValidChallengeToken.
• Log pertandingan sebagainonTerminatingMatchingRules entri dengan tindakanCAPTCHA 

atauChallenge. Daftar berikut menunjukkan bagian log untuk jenis kecocokan ini denganCAPTCHA 
tindakan.

    "nonTerminatingMatchingRules": [ 
    { 
      "ruleId": "captcha-rule", 
      "action": "CAPTCHA", 
      "ruleMatchDetails": [], 
      "captchaResponse": { 
        "responseCode": 0, 
        "solveTimestamp": 1632420429 
      } 
    } 
  ]

• Token hilang, tidak valid, atau kedaluwarsa - Saat tindakan memblokir permintaan karena token yang 
hilang atau tidak valid,AWS WAF menangkap metrik dan log sebagai berikut:
• Menambah metrik untukCaptchaRequests atauChallengeRequests.
• Log pertandingan sebagaiCaptchaResponse entri dengan kode405 status HTTP atau 

sebagaiChallengeResponse entri dengan kode202 status HTTP. Log menunjukkan apakah 
permintaan hilang token atau memiliki cap waktu kedaluwarsa. Log juga menunjukkan apakahAWS 
WAF mengirim halaman pengantara CAPTCHA ke klien atau tantangan diam ke browser klien. Daftar 
berikut menunjukkan bagian log untuk jenis kecocokan ini denganCAPTCHA tindakan.
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    "terminatingRuleId": "captcha-rule", 
    "terminatingRuleType": "REGULAR", 
    "action": "CAPTCHA", 
    "terminatingRuleMatchDetails": [], 
    ... 
    "responseCodeSent": 405, 
    ... 
    "captchaResponse": { 
      "responseCode": 405, 
      "solveTimestamp": 0, 
      "failureReason": "TOKEN_MISSING" 
    }

Untuk informasi tentangAWS WAF log, lihatMencatat lalu lintas ACL web (p. 227).

Untuk informasi tentangAWS WAF metrik, lihatMetrik dan dimensi AWS WAF (p. 618).

Untuk informasi tentang opsi tindakan aturan, lihatAWS WAFtindakan aturan (p. 99).

Praktik terbaik untuk menggunakanCAPTCHA danChallenge 
tindakan
Ikuti panduan di bagian ini untuk merencanakan dan menerapkanAWS WAF CAPTCHA atau tantangan.

Rencanakan CAPTCHA Anda dan tantang implementasi

Tentukan di mana menempatkan teka-teki CAPTCHA atau tantangan diam berdasarkan penggunaan 
situs web Anda, sensitivitas data yang ingin Anda lindungi, dan jenis permintaan. Pilih permintaan di 
mana Anda akan menerapkan CAPTCHA sehingga Anda menyajikan teka-teki sesuai kebutuhan, tetapi 
hindari mempresentasikannya di tempat yang tidak berguna dan mungkin menurunkan pengalaman 
pengguna. GunakanChallenge tindakan untuk menjalankan tantangan diam yang berdampak lebih kecil 
pada pengguna akhir, tetapi tetap membantu memverifikasi bahwa permintaan tersebut berasal dari 
browser yang JavaScript diaktifkan.

Tentukan di mana untuk menjalankan teka-teki CAPTCHA dan tantangan diam pada klien Anda

Identifikasi permintaan yang Anda tidak ingin terkena dampak CAPTCHA, misalnya, permintaan CSS 
atau gambar. Gunakan CAPTCHA hanya bila diperlukan. Misalnya, jika Anda berencana untuk memiliki 
cek CAPTCHA saat login, dan pengguna selalu diambil langsung dari login ke layar lain, memerlukan 
pemeriksaan CAPTCHA di layar kedua mungkin tidak akan diperlukan dan mungkin menurunkan 
pengalaman pengguna akhir Anda.

Konfigurasikan AndaChallenge danCAPTCHA gunakan sehinggaAWS WAF hanya mengirimkan teka-
teki CAPTCHA dan tantangan diam dalam menanggapiGETtext/html permintaan. Anda tidak dapat 
menjalankan teka-teki atau tantangan dalam menanggapiPOST permintaan atau jenis permintaan lainnya, 
karena perilaku browser untuk permintaan lain dapat bervariasi dan mungkin tidak dapat menangani 
pengantara dengan benar.

Ini mungkin bagi klien untuk menerima HTML tetapi masih tidak dapat menangani CAPTCHA atau 
tantangan interstitial. Misalnya, widget pada halaman web dengan iFrame kecil mungkin menerima HTML 
tetapi tidak dapat menampilkan CAPTCHA atau memprosesnya. Hindari menempatkan tindakan aturan 
untuk jenis permintaan ini, sama seperti permintaan yang tidak menerima HTML.

GunakanCAPTCHA atauChallenge untuk memverifikasi akuisisi token sebelumnya

Anda dapat menggunakan tindakan aturan semata-mata untuk memverifikasi keberadaan token yang valid, 
di lokasi di mana pengguna yang sah harus selalu memilikinya. Dalam situasi ini, tidak masalah apakah 
permintaan dapat menangani pengantara.
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Misalnya, jika Anda menerapkan aplikasi JavaScript klien CAPTCHA API, dan menjalankan teka-teki 
CAPTCHA pada klien segera sebelum Anda mengirim permintaan pertama ke endpoint yang dilindungi, 
permintaan pertama Anda harus selalu menyertakan token yang valid untuk tantangan dan CAPTCHA. 
Untuk informasi tentang integrasi aplikasi JavaScript klien, lihatAWS WAF JavaScript integrasi (p. 202).

Untuk situasi ini, di ACL web Anda, Anda dapat menambahkan aturan yang cocok dengan panggilan 
pertama ini dan mengkonfigurasinya dengan tindakanChallenge atauCAPTCHA aturan. Ketika aturan 
cocok untuk pengguna akhir dan browser yang sah, tindakan akan menemukan token yang valid, dan oleh 
karena itu tidak akan memblokir permintaan atau mengirim tantangan atau teka-teki CAPTCHA sebagai 
tanggapan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja aturan, lihatCAPTCHAdan perilakuChallenge 
tindakan (p. 223).

Lindungi data sensitif non-HTML Anda denganCAPTCHA danChallenge

Anda dapat menggunakan CAPTCHA danChallenge perlindungan untuk data non-HTML sensitif, seperti 
API, dengan pendekatan berikut.

1. Identifikasi permintaan yang menerima respons HTML dan yang dijalankan di dekat permintaan untuk 
data sensitif dan non-HTML Anda.

2. TulisCAPTCHA atauChallenge aturan yang sesuai dengan permintaan HTML dan yang sesuai dengan 
permintaan untuk data sensitif Anda.

3. Tune pengaturan waktu AndaCAPTCHA danChallenge kekebalan sehingga, untuk interaksi pengguna 
normal, token yang diperoleh klien dari permintaan HTML tersedia dan belum kedaluwarsa dalam 
permintaan mereka untuk data sensitif Anda. Untuk informasi penyetelan, lihatKedaluwarsa stempel 
waktu: waktu kekebalan token (p. 167).

Ketika permintaan untuk data sensitif Anda cocok denganChallenge aturanCAPTCHA atau, itu tidak akan 
diblokir jika klien masih memiliki token yang valid dari teka-teki atau tantangan sebelumnya. Jika token 
tidak tersedia atau stempel waktu kedaluwarsa, permintaan untuk mengakses data sensitif Anda akan 
gagal. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja aturan, lihatCAPTCHAdan perilakuChallenge 
tindakan (p. 223).

Gunakan CAPTCHA danChallenge untuk menyesuaikan aturan Anda yang ada

Tinjau aturan yang ada, untuk melihat apakah Anda ingin mengubah atau menambahkannya. Berikut ini 
adalah beberapa skenario umum untuk dipertimbangkan.

• Jika Anda memiliki aturan berbasis tarif yang memblokir lalu lintas, tetapi Anda tetap mempertahankan 
batas tarif relatif tinggi untuk menghindari pemblokiran pengguna yang sah, pertimbangkan untuk 
menambahkan aturan berbasis tingkat kedua, sebelum aturan pemblokiran yang memiliki batas bawah 
danCAPTCHA atauChallenge tindakan. Aturan pemblokiran masih akan memblokir IP apa pun agar tidak 
mengirim permintaan dengan tarif yang terlalu tinggi, dan aturan baru akan memblokir sebagian besar 
lalu lintas otomatis pada tingkat yang lebih rendah. Untuk informasi tentang aturan berbasis tingkat, 
lihatPernyataan aturan berdasarkan tarif (p. 117).

• Jika Anda memiliki grup aturan terkelola yang memblokir permintaan, Anda dapat mengalihkan perilaku 
untuk beberapa atau semua aturan dariBlock keCAPTCHA atauChallenge. Untuk melakukannya, 
dalam konfigurasi grup aturan terkelola, ganti setelan tindakan aturan. Untuk informasi tentang 
mengesampingkan tindakan aturan, lihatAksi aturn mengesampingkan (p. 17).

Uji CAPTCHA Anda dan tantang implementasi sebelum Anda menerapkannya

Adapun semua fungsi baru, ikuti panduan dithe section called “Menguji dan menyetel perlindungan 
Anda” (p. 249).

Selama pengujian, tinjau persyaratan kedaluwarsa cap waktu token Anda dan atur konfigurasi waktu 
kekebalan ACL dan tingkat aturan Anda sehingga Anda mencapai keseimbangan yang baik antara 
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mengendalikan akses ke situs web Anda dan memberikan pengalaman yang baik bagi pelanggan Anda. 
Untuk informasi, lihat Kedaluwarsa stempel waktu: waktu kekebalan token (p. 167).

Mencatat lalu lintas ACL web
Anda dapat mengaktifkan logging untuk mendapatkan informasi rinci tentang lalu lintas yang dianalisis oleh 
ACL web Anda. Informasi yang dicatat mencakup waktuAWS WAF menerima permintaan web dariAWS 
sumber daya Anda, informasi terperinci tentang permintaan, dan detail tentang aturan yang sesuai dengan 
permintaan tersebut. Anda dapat mengirim log ke grup CloudWatch log Amazon Logs, bucket Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3), atau Amazon Kinesis Data Firehose.

Topik
• Harga untuk mencatat informasi lalu lintas ACL web (p. 227)
• Tujuan pencatatan log AWS WAF (p. 227)
• Mengelola pembuatan log untuk ACL (p. 235)
• Bidang log (p. 236)
• Contoh Log (p. 240)

Harga untuk mencatat informasi lalu lintas ACL web
Anda dikenai biaya untuk mencatat informasi lalu lintas ACL web sesuai dengan biaya yang terkait dengan 
setiap jenis tujuan log. Biaya ini selain biaya untuk menggunakanAWS WAF. Biaya Anda dapat bervariasi 
tergantung pada faktor-faktor seperti jenis tujuan yang Anda pilih dan jumlah data yang Anda log.

Berikut ini menyediakan link ke informasi harga untuk setiap jenis tujuan logging:

• CloudWatch Log - Biaya untuk pengiriman log vended. Lihat Harga Amazon CloudWatch Logs. Di bawah
Tingkat Berbayar, pilih tab Log, dan kemudian di bawah Log Vending, lihat informasi untuk Pengiriman 
ke CloudWatch Log.

• Bucket Amazon S3 — Biaya Amazon S3 adalah biaya gabungan untuk CloudWatch pengiriman log yang 
diberikan Log ke bucket Amazon S3 dan untuk menggunakan Amazon S3.
• Untuk Amazon S3, lihat Harga Amazon S3.
• Untuk pengiriman CloudWatch log vended Log ke Amazon S3, lihat Harga Amazon CloudWatch Logs. 

Di bawah Tingkat Berbayar, pilih tab Log, dan kemudian di bawah Log Vending, lihat informasi untuk
Pengiriman ke S3

• Kinesis Data Firehose — Lihat Harga Amazon Kinesis Data Firehose.

Untuk informasi tentang harga AWS WAF, lihat Harga AWS WAF.

Tujuan pencatatan log AWS WAF
Bagian ini menjelaskan tujuan logging yang dapat Anda pilih untukAWS WAF log Anda. Setiap bagian 
menyediakan panduan untuk membuat konfigurasi pencatatan log untuk jenis tujuan dan informasi 
tentang perilaku apa pun yang spesifik untuk jenis tujuan. Setelah membuat konfigurasi tujuan pencatatan 
log, Anda dapat memberikan spesifikasinya pada konfigurasi pencatatan log ACL web Anda untuk 
memulai pencatatan log ke tujuan pencatatan log ke tujuan pencatatan log ACL web Anda untuk memulai 
pencatatan log tujuan pencatatan log ACL web.

Topik
• CloudWatch Log Amazon (p. 228)
• Amazon Simple Storage Service (p. 229)
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• Amazon Kinesis Data Firehose (p. 234)

CloudWatch Log Amazon
Topik ini memberikan informasi untuk mengirim log lalu lintas ACL web Anda ke grup CloudWatch log log.

Note

Anda dikenakan biaya untuk login selain biaya untuk menggunakanAWS WAF. Untuk informasi, 
lihat Harga untuk mencatat informasi lalu lintas ACL web (p. 227).

Untuk mengirim log ke Amazon CloudWatch Logs, Anda membuat grup CloudWatch log Log. Saat Anda 
mengaktifkan loginAWS WAF, Anda memberikan ARN grup log. Setelah Anda mengaktifkan pencatatan 
untuk ACL web Anda,AWS WAF mengirimkan log ke grup log log di aliran log. CloudWatch

Saat Anda menggunakan CloudWatch Log, Anda dapat menjelajahi log untuk ACL web Anda diAWS WAF 
konsol. Di halaman ACL web Anda, pilih tab Logging wawasan. Opsi ini selain wawasan logging yang 
disediakan untuk CloudWatch Log melalui CloudWatch konsol.

Konfigurasikan grup log untuk log ACLAWS WAF web di Wilayah yang sama dengan ACL web dan 
gunakan akun yang sama seperti yang Anda gunakan untuk mengelola ACL web. Untuk informasi tentang 
cara mengonfigurasi grup CloudWatch Log, lihat Bekerja dengan Grup Log dan Pengaliran Log.

Kuota untuk grup log
Kuota maksimum default berikut berlaku untuk tunjangan spasi dan throughput untuk grup CloudWatch 
log Log. Jika persyaratan logging Anda terlalu tinggi untuk pengaturan ini, Anda akan melihat metrik 
pembatasanPutLogEvent untuk akun Anda. Jika Anda melihat indikasi pembatasan, Anda dapat meminta 
kenaikan batas dari keduanyaAWS WAF dan CloudWatch Log melalui konsol Service Quotas pada Service 
Quotas.

• Jumlah aliran log per web ACL - 35. Anda dapat meminta peningkatan untuk ini dariAWS WAF.
• Throughput per aliran log - 5 MB per detik. Pengaturan ini diperbaiki.
• Throughput untuk semua aliran log untuk akun — 1.500 MB per detik. Anda dapat meminta peningkatan 

untuk ini dari CloudWatch Log.

Penamaan grup log
Nama grup log Anda harus dimulai denganaws-waf-logs- dan dapat diakhiri dengan akhiran apa pun 
yang Anda suka, misalnya,aws-waf-logs-testLogGroup2.

Format ARN yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

arn:aws:logs:Region:account-id:log-group:aws-waf-logs-log-group-suffix

Aliran log memiliki format penamaan berikut:

Region_web-acl-name_log-stream-number

Nomor aliran log adalah bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama denganAWS WAF kuota untuk 
jumlah aliran log per web ACL, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kuota adalah 35 secara default.

Berikut ini menunjukkan contoh log stream untuk web ACLTestWebACL di Wilayahus-east-1.

us-east-1_TestWebACL_19
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Izin untuk mempublikasikan log ke CloudWatch Log
Mengkonfigurasi pencatatan lalu lintas ACL web untuk grup CloudWatch log log memerlukan pengaturan 
izin yang dijelaskan di bagian ini. Izin ditetapkan untuk Anda saat Anda menggunakan salah satu 
kebijakan terkelola aksesAWS WAF penuh,AWSWAFConsoleFullAccess atauAWSWAFFullAccess. 
Jika Anda ingin mengelola akses yang lebih baik ke pencatatan danAWS WAF sumber daya Anda, Anda 
dapat mengatur izin sendiri. Untuk informasi tentang mengelola izin, lihat Manajemen akses untukAWS 
sumber daya di Panduan Pengguna IAM. Untuk informasi tentang kebijakan yangAWS WAF dikelola, 
lihatKebijakan yang dikelola oleh AWS untuk AWS WAF (p. 276).

Izin ini memungkinkan Anda untuk mengubah konfigurasi pencatatan ACL web, untuk mengonfigurasi 
pengiriman CloudWatch log untuk Log, dan untuk mengambil informasi tentang grup log Anda. Izin ini 
harus dilampirkan ke pengguna yang Anda gunakan untuk mengelolaAWS WAF.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Action":[ 

            "wafv2:PutLoggingConfiguration", 
            "wafv2:DeleteLoggingConfiguration" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "*" 
         ], 
         "Effect":"Allow", 
         "Sid":"LoggingConfigurationAPI" 
      } 
      { 
         "Sid":"WebACLLoggingCWL", 
         "Action":[ 
            "logs:CreateLogDelivery", 
            "logs:DeleteLogDelivery", 
            "logs:PutResourcePolicy", 
            "logs:DescribeResourcePolicies", 
            "logs:DescribeLogGroups" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "*" 
         ], 
         "Effect":"Allow" 
      } 
   ]
}

Ketika tindakan diizinkan pada semuaAWS sumber daya, itu ditunjukkan dalam kebijakan 
dengan"Resource" pengaturan"*". Ini berarti bahwa tindakan diizinkan pada semuaAWS sumber daya
yang didukung setiap tindakan. Misalnya, tindakan hanyawafv2:PutLoggingConfiguration didukung 
untukwafv2 mencatat sumber daya konfigurasi.

Amazon Simple Storage Service
Topik ini menyediakan informasi untuk mengirim log lalu lintas ACL web Anda ke bucket Amazon S3.

Note

Anda dikenakan biaya untuk login selain biaya untuk menggunakanAWS WAF. Untuk informasi, 
lihat Harga untuk mencatat informasi lalu lintas ACL web (p. 227).

Untuk mengirim log lalu lintas ACL web Anda ke Amazon S3, Anda perlu menyiapkan bucket Amazon 
S3 untuk log. Saat Anda mengaktifkan loginAWS WAF, Anda memberikan bucket ARN. Untuk informasi 
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tentang membuat bucket logging Anda, lihat Membuat Bucket di Panduan Pengguna Amazon Simple 
Storage Service.

Note

AWS WAFmendukung enkripsi dengan bucket Amazon S3 untuk kunci Amazon S3 (SSE-S3) dan 
untukAWS Key Management Service (SSE-KMS)AWS KMS keys. AWS WAFtidak mendukung 
enkripsi untukAWS Key Management Service kunci yang dikelola olehAWS.

ACL web Anda menerbitkan berkas log mereka ke bucket Amazon S3 dengan interval 5 menit. Setiap file 
log berisi catatan log untuk lalu lintas yang dicatat dalam 5 menit sebelumnya.

Ukuran file maksimum untuk berkas log adalah 75 MB. File log mencapai batas ukuran file dalam periode 5 
menit, log berhenti menambahkan catatan padanya, menerbitkannya ke bucket Amazon S3, dan kemudian 
membuat file log baru.

Sebuah file log tunggal berisi entri interleaved dengan beberapa catatan. Untuk melihat semua file log 
untuk ACL web, cari entri yang digabungkan berdasarkan nama ACL web, Wilayah, dan ID akun Anda.

Persyaratan penamaan dan sintaks
Nama bucket Anda untukAWS WAF pencatatan harus dimulai denganaws-waf-logs- dan dapat diakhiri 
dengan akhiran apa pun yang Anda inginkan. Sebagai contoh, aws-waf-logs-DOC-EXAMPLE-BUCKET-
SUFFIX.

Lokasi Bucket

Lokasi kelompok menggunakan sintaks berikut:

s3://aws-waf-logs-DOC-EXAMPLE-BUCKET-SUFFIX/

ARN Bucket

Format bucket Amazon Resource Name (ARN) adalah sebagai berikut:

arn:aws:s3:::aws-waf-logs-DOC-EXAMPLE-BUCKET-SUFFIX

Lokasi bucket dengan awalan

Jika Anda menggunakan awalan dalam nama kunci objek untuk mengatur data yang Anda simpan di 
bucket, Anda dapat memberikan awalan dalam nama bucket logging Anda.

Note

Opsi ini tidak tersedia melalui konsol. GunakanAWS WAF API, CLI, atauAWS CloudFormation.

Untuk informasi tentang penggunaan prefiks di Amazon S3, lihat Mengatur objek menggunakan prefiks
dalam Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

Lokasi ember dengan awalan menggunakan sintaks berikut:

s3://aws-waf-logs-DOC-EXAMPLE-BUCKET-SUFFIX/DOC-EXAMPLE-KEY-NAME-PREFIX/

Folder bucket dan nama file

Di dalam bucket Anda, dan mengikuti awalan apa pun yang Anda berikan,AWS WAF log Anda ditulis di 
bawah struktur folder yang ditentukan oleh ID akun Anda, Wilayah, nama ACL web, dan tanggal dan waktu.

AWSLogs/account-id/WAFLogs/Region/web-acl-name/YYYY/MM/dd/HH/mm
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Di dalam folder, nama file log mengikuti format yang sama:

account-id_waflogs_Region_web-acl-name_timestamp_hash.log.gz

Spesifikasi waktu yang digunakan dalam struktur folder dan dalam nama file log mematuhi spesifikasi 
format stempel waktuYYYYMMddTHHmmZ.

Berikut ini menunjukkan contoh file log dalam bucket Amazon S3 untuk bucket bernamaDOC-EXAMPLE-
BUCKET. Akun AWSItu adalah11111111111. Web ACL adalahTEST-WEBACL dan Region adalahus-
east-1.

s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/AWSLogs/11111111111/WAFLogs/us-east-1/
TEST-WEBACL/2021/10/28/19/50/11111111111_waflogs_us-east-1_TEST-
WEBACL_20211028T1950Z_e0ca43b5.log.gz

Note

Nama bucket Anda untukAWS WAF pencatatan harus dimulai denganaws-waf-logs- dan dapat 
diakhiri dengan akhiran apa pun yang Anda inginkan.

Izin untuk mempublikasikan log ke Amazon S3
Mengkonfigurasi pencatatan lalu lintas ACL web untuk bucket Amazon S3 memerlukan pengaturan izin 
berikut. Izin ini ditetapkan untuk Anda saat Anda menggunakan salah satu kebijakan terkelola aksesAWS 
WAF penuh,AWSWAFConsoleFullAccess atauAWSWAFFullAccess. Jika Anda ingin mengelola akses 
yang lebih baik ke pencatatan danAWS WAF sumber daya Anda, Anda dapat mengatur izin ini sendiri. 
Untuk informasi tentang mengelola izin, lihat Manajemen akses untukAWS sumber daya di Panduan 
Pengguna IAM. Untuk informasi tentang kebijakan yangAWS WAF dikelola, lihatKebijakan yang dikelola 
oleh AWS untuk AWS WAF (p. 276).

Izin berikut memungkinkan Anda mengubah konfigurasi pencatatan ACL web dan mengonfigurasi 
pengiriman log ke bucket Amazon S3 Anda. Izin ini harus dilampirkan ke pengguna yang Anda gunakan 
untuk mengelolaAWS WAF.

Note

Ketika Anda menetapkan izin yang tercantum di bawah ini, Anda mungkin melihat kesalahan 
dalamAWS CloudTrail log Anda yang menunjukkan akses ditolak, tetapi izinnya benar untukAWS 
WAF pencatatan.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Action":[ 
            "wafv2:PutLoggingConfiguration", 
            "wafv2:DeleteLoggingConfiguration" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "*" 
         ], 
         "Effect":"Allow", 
         "Sid":"LoggingConfigurationAPI" 
      }, 
    {                                                                                       
                                                                           
       "Sid":"WebACLLogDelivery",                                                           
                                                                           
       "Action":[                                                                           
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          "logs:CreateLogDelivery",                                                         
                                                                           
          "logs:DeleteLogDelivery"                                                          
                                                                           
       ],                                                                                   
                                                                           
       "Resource": "*",                                                                     
                                                                           
       "Effect":"Allow"                                                                     
                                                                           
    },   
      { 
         "Sid":"WebACLLoggingS3", 
         "Action":[ 
            "s3:PutBucketPolicy", 
            "s3:GetBucketPolicy" 
         ], 
         "Resource": [ 
             "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket" 
         ], 
         "Effect":"Allow" 
      } 
   ]
}               

Ketika tindakan diizinkan pada semuaAWS sumber daya, itu ditunjukkan dalam kebijakan 
dengan"Resource" pengaturan"*". Ini berarti bahwa tindakan diizinkan pada semuaAWS sumber daya
yang didukung setiap tindakan. Misalnya, tindakan hanyawafv2:PutLoggingConfiguration didukung 
untukwafv2 mencatat sumber daya konfigurasi.

Objek dan bucket Amazon S3 secara default bersifat privat. Hanya pemilik bucket yang bisa mengakses 
bucket dan objek yang tersimpan di dalamnya. Pemilik bucket, bagaimanapun, dapat memberikan akses 
kepada sumber daya dan pengguna lain dengan menulis kebijakan akses.

Jika pengguna membuat log memiliki bucket, layanan secara otomatis melampirkan kebijakan berikut ke 
bucket untuk memberikan izin log untuk mempublikasikan log ke dalamnya:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AWSLogDeliveryWrite", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket/AWSLogs/account-id/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control", 
          "aws:SourceAccount": ["account-id"] 
        }, 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:region:account-id:*"] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com" 
      }, 
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      "Action": "s3:GetBucketAcl", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": ["account-id"] 
        }, 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:region:account-id:*"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Note

Nama bucket Anda untukAWS WAF pencatatan harus dimulai denganaws-waf-logs- dan dapat 
diakhiri dengan akhiran apa pun yang Anda inginkan.

Jika pengguna membuat log tidak memiliki bucket, atau tidak memilikiPutBucketPolicy
izinGetBucketPolicy dan untuk bucket, pembuatan log gagal. Dalam kasus ini, pemilik bucket harus 
secara manual menambahkan kebijakan sebelumnya ke bucket dan menentukanAkun AWS ID pembuat 
log. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana Cara Menambahkan Kebijakan Bucket S3? dalam
Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service. Jika bucket menerima log dari beberapa akun, 
tambahkanResource elemen entri ke pernyataanAWSLogDeliveryWrite kebijakan untuk setiap akun.

Misalnya, kebijakan bucket berikut memungkinkanAkun AWS111122223333 untuk mempublikasikan log 
ke bucket bernamaaws-waf-logs-doc-example:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "AWSLogDeliveryWrite20150319", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSLogDeliveryWrite", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "delivery.logs.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket/AWSLogs/111122223333/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control", 
                    "aws:SourceAccount": ["111122223333"] 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:*"] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "delivery.logs.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:GetBucketAcl", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                "aws:SourceAccount": ["111122223333"] 
                }, 
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                "ArnLike": { 
                "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:*"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Akses berkas berkas log Amazon S3
Selain kebijakan bucket yang diperlukan, Amazon S3 menggunakan daftar kontrol akses (ACL) untuk 
mengelola akses ke berkas log yang dibuat olehAWS WAF log. Secara default, pemilik bucket memiliki 
izin FULL_CONTROL pada setiap file berkas log. Pemilik pengiriman log, jika berbeda dari pemilik bucket, 
tidak memiliki izin. Akun pengiriman log memiliki izin READ dan WRITE. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Gambaran Umum Daftar Kontrol Akses (ACL) dalam Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

Berkas log dikompresi. Jika Anda membuka file menggunakan konsol Amazon S3, Amazon S3 
mendekompresi catatan log dan menampilkannya. Jika Anda mengunduh berkas log, Anda harus 
mendekompresi mereka untuk melihat catatan.

Amazon Kinesis Data Firehose
Bagian ini menyediakan informasi untuk mengirim log lalu lintas ACL web Anda ke Amazon Kinesis Data 
Firehose.

Note

Anda dikenakan biaya untuk login selain biaya untuk menggunakanAWS WAF. Untuk informasi, 
lihat Harga untuk mencatat informasi lalu lintas ACL web (p. 227).

Untuk mengirim log ke Amazon Kinesis Data Firehose, Anda mengirim log dari ACL web Anda ke Amazon 
Kinesis Data Firehose dengan tujuan penyimpanan yang dikonfigurasi. Setelah Anda mengaktifkan 
logging,AWS WAF kirimkan log ke tujuan penyimpanan Anda melalui titik akhir HTTPS Kinesis Data 
Firehose.

Untuk informasi tentang cara membuat Amazon Kinesis Data Firehose dan meninjau log yang disimpan, 
lihat Apa itu Amazon Kinesis Data Firehose? Untuk memahami izin yang diperlukan untuk konfigurasi 
Kinesis Data Firehose Anda, lihat Mengontrol Akses dengan Amazon Kinesis Data Firehose.

Anda harus memiliki izin berikut untuk berhasil mengaktifkan logging dengan Amazon Kinesis Data 
Firehose

• iam:CreateServiceLinkedRole
• firehose:ListDeliveryStreams
• wafv2:PutLoggingConfiguration

Untuk informasi tentang peran terkait layanan daniam:CreateServiceLinkedRole izin, 
lihatMenggunakan peran terkait layanan untuk AWS WAF (p. 281).

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat aliran pengiriman, lihat Membuat Amazon Kinesis 
Data Firehose Aliran Pengiriman.

Konfigurasikan aliran pengiriman Amazon Kinesis Data Firehose untuk ACL web Anda sebagai berikut.

• Buat menggunakan akun yang sama seperti yang Anda gunakan untuk mengelola ACL web.
• Buat di Wilayah yang sama dengan ACL web. Jika Anda menangkap log untuk Amazon CloudFront, 

membuat firehose di Wilayah US East (N. Virginia),us-east-1.
• Berikan data firehose nama yang dimulai dengan awalanaws-waf-logs-. Sebagai contoh, aws-waf-
logs-us-east-2-analytics.
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• Konfigurasikan untuk put langsung, yang memungkinkan aplikasi mengakses aliran pengiriman secara 
langsung. Di Amazon Kinesis Data Firehose console, untuk pengaturan Sumber aliran pengiriman, 
pilih Direct PUT atau sumber lainnya. Melalui API, atur properti delivery streamDeliveryStreamType
keDirectPut.

Note

Jangan gunakanKinesis stream sebagai sumber Anda.

SatuAWS WAF log setara dengan satu catatan Kinesis Data Firehose. Jika Anda biasanya menerima 
10.000 permintaan per detik dan mengaktifkan log lengkap, Anda harus memiliki setelan 10.000 record per 
detik di Kinesis Data Firehose. Jika Anda tidak mengkonfigurasi Kinesis Data Firehose dengan benar,AWS 
WAF tidak akan merekam semua log. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Amazon Kinesis Data 
Firehose.

Mengelola pembuatan log untuk ACL
Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan pencatatan untuk ACL web kapan saja.

Note

Anda dikenakan biaya untuk login selain biaya untuk menggunakanAWS WAF. Untuk informasi, 
lihat Harga untuk mencatat informasi lalu lintas ACL web (p. 227).

Dalam konfigurasi logging untuk ACL web Anda, Anda dapat menyesuaikan apa yangAWS WAF dikirim ke 
log.

• Field redaksi - Anda dapat menyunting beberapa bidang dari catatan log. Bidang yang disunting muncul 
sepertiREDACTED pada log. Misalnya, jika Anda menyunting bidang URI, bidang URI di log akan 
menjadiREDACTED. Untuk daftar bidang log, lihatBidang log (p. 236).

• Penyaringan log - Anda dapat menambahkan penyaringan untuk menentukan permintaan web mana 
yang disimpan di log dan mana yang dijatuhkan. Anda memfilter pengaturan yangAWS WAF berlaku 
selama evaluasi permintaan web. Anda dapat memfilter pada pengaturan berikut:
• Label yang memenuhi syarat - Label yang memenuhi syarat memiliki prefiks, ruang nama 

opsional, dan nama label. Prefiks mengidentifikasi grup aturan atau konteks ACL web aturan yang 
menambahkan label. Untuk informasi tentang label, lihatLabel pada permintaan web (p. 150).

• Tindakan aturan - Anda dapat memfilter setelan tindakan aturan normal apa pun dan juga pada 
opsiEXCLUDED_AS_COUNT penggantian lama untuk aturan grup aturan. Untuk informasi tentang 
pengaturan tindakan aturan, lihatAWS WAFtindakan aturan (p. 99). Untuk informasi tentang 
penggantian tindakan aturan saat ini dan lama untuk aturan grup aturan, lihatAksi menimpa dalam 
kelompok aturan (p. 17).
• Filter tindakan aturan normal berlaku untuk tindakan yang dikonfigurasi dalam aturan dan juga 

untuk tindakan yang dikonfigurasi menggunakan opsi saat ini untuk mengganti tindakan aturan grup 
aturan.

• FilterEXCLUDED_AS_COUNT log tumpang tindih dengan filter logCount tindakan.
EXCLUDED_AS_COUNTmenyaring opsi saat ini dan lama untuk mengesampingkan tindakan aturan 
grup aturanCount.

Untuk mengaktifkan logging untuk ACL web

Prosedur ini memerlukan tujuan logging yang dikonfigurasi. Untuk informasi tentang pilihan tujuan Anda 
dan persyaratan untuk masing-masing, lihatTujuan pencatatan log AWS WAF (p. 227).

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Di panel navigasi, pilih ACL Web.
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3. Pilih nama web ACL yang ingin Anda aktifkan logging. Konsol membawa Anda ke deskripsi ACL web, 
di mana Anda dapat mengeditnya.

4. Pada tab Logging, pilih Aktifkan logging.
5. Pilih jenis tujuan pencatatan, lalu pilih tujuan pencatatan yang Anda konfigurasikan. Anda harus 

memilih tujuan logging yang namanya dimulai denganaws-waf-logs-.
6. (Opsional) Jika Anda tidak ingin bidang tertentu dan nilai-nilai mereka termasuk dalam log, menyunting 

bidang-bidang tersebut. Pilih bidang yang akan disunting, lalu pilih Tambah. Ulangi seperlunya untuk 
menyunting bidang tambahan. Bidang yang disunting muncul sepertiREDACTED pada log. Misalnya, 
jika Anda menyunting bidang URI, bidang URI di log akan menjadiREDACTED.

7. (Opsional) Jika Anda tidak ingin mengirim semua permintaan ke log, tambahkan kriteria dan perilaku 
penyaringan Anda. Di bawah Log filter, untuk setiap filter yang ingin Anda terapkan, pilih Tambahkan 
filter, lalu pilih kriteria penyaringan dan tentukan apakah Anda ingin menyimpan atau menjatuhkan 
permintaan yang sesuai dengan kriteria. Setelah selesai menambahkan filter, jika diperlukan, ubah
perilaku pencatatan default.

8. Pilih Aktifkan logging.

Note

Ketika Anda berhasil mengaktifkan logging,AWS WAF akan membuat layanan terkait 
peran dengan izin yang diperlukan untuk menulis log ke tujuan logging. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Menggunakan peran terkait layanan untuk AWS WAF (p. 281).

Untuk menonaktifkan pembuatan log untuk ACL

1. Di panel navigasi, pilih ACL Web.
2. Pilih nama web ACL yang ingin Anda nonaktifkan logging. Konsol membawa Anda ke deskripsi ACL 

web, di mana Anda dapat mengeditnya.
3. Pada tab Logging, pilih Nonaktifkan logging.
4. Di kotak dialog, pilih Nonaktifkan pencatatan.

Bidang log
Daftar berikut menjelaskan bidang log yang mungkin.

tindakan

Tindakan yang diterapkan pada permintaan. AllowdanBlock mengakhiri tindakan aturan. Countadalah 
tindakan aturan non-terminating. CAPTCHAdanChallenge tidak diakhiri jika permintaan menyertakan 
token yang valid dan diakhiri jika tidak.

args

String kueri.
CaptCharesponse

Respon CAPTCHA terhadap permintaan, diisi ketikaCAPTCHA tindakan menghasilkan penghentian 
pemeriksaan permintaan web. CAPTCHATindakan mengakhiri pemeriksaan permintaan web ketika 
permintaan tidak menyertakan token atau token tidak valid atau kedaluwarsa. Bidang ini mencakup 
kode respons dan alasan kegagalan.

ChallengeResponse

Tanggapan tantangan terhadap permintaan, diisi ketikaChallenge tindakan menghasilkan penghentian 
pemeriksaan permintaan web. ChallengeTindakan mengakhiri pemeriksaan permintaan web ketika 
permintaan tidak menyertakan token atau token tidak valid atau kedaluwarsa. Bidang ini mencakup 
kode respons dan alasan kegagalan.
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clientIp

Alamat IP klien yang mengirim permintaan.
negeri

Negara sumber permintaan. JikaAWS WAF tidak dapat menentukan negara asal, ia menetapkan 
bidang ini untuk-.

excludedRules

Digunakan hanya untuk aturan grup aturan. Daftar aturan dalam grup aturan yang telah Anda 
kecualikan. Tindakan untuk aturan ini diatur keCount.

Jika Anda mengganti aturan untuk dihitung menggunakan opsi tindakan aturan ganti, kecocokan tidak 
tercantum di sini. Mereka terdaftar sebagai pasangan aksiaction danoverriddenAction.
exclusionType

Jenis yang menunjukkan bahwa aturan yang dikecualikan memiliki tindakanCount.
ruleId

ID aturan dalam grup aturan yang dikecualikan.
formatVersion

Versi format untuk log.
headers

Daftar header.
httpMethod

Metode HTTP dalam permintaan.
httpRequest

Metadata tentang permintaan.
httpSourceId

ID dari sumber daya terkait:
• Untuk CloudFront distribusi Amazon, ID adalah sintaks ARN:distribution-id

arn:partitioncloudfront::account-id:distribution/distribution-id
• Untuk Application Load Balancer, ID adalah sintaks ARN:load-balancer-id

arn:partition:elasticloadbalancing:region:account-id:loadbalancer/
app/load-balancer-name/load-balancer-id

• Untuk REST API Amazon API Gateway, ID adalah sintaks ARN:api-id

arn:partition:apigateway:region::/restapis/api-id/stages/stage-name
• UntukAWS AppSync GraphQL API, ID adalahGraphQLApiId sintaks ARN:

arn:partition:appsync:region:account-id:apis/GraphQLApiId
• Untuk kumpulan pengguna Amazon Cognito, ID adalahuser-pool-id sintaks ARN:

arn:partition:cognito-idp:region:account-id:userpool/user-pool-id
• UntukAWS App Runner layanan, ID adalahapprunner-service-id sintaks ARN:

arn:partition:apprunner:region:account-id:service/apprunner-service-
name/apprunner-service-id
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httpSourceName

Sumber permintaan. Nilai yang mungkin:CF untuk Amazon CloudFront,APIGW untuk Amazon API 
Gateway,ALB untuk Application Load Balancer,APPSYNC untukAWS AppSync,COGNITOIDP untuk 
Amazon Cognito,APPRUNNER untuk App Runner, danVERIFIED_ACCESS untuk Akses Terverifikasi.

httpVersion

Versi HTTP.
label

Label pada permintaan web. Label ini diterapkan oleh aturan yang digunakan untuk mengevaluasi 
permintaan. AWS WAFlog pertama 100 label.

limitKey

Menunjukkan sumber alamat IP yangAWS WAF harus digunakan untuk mengumpulkan permintaan 
pembatasan tarif oleh aturan berbasis tingkat. Nilai yang mungkin adalahIP, untuk asal permintaan 
webFORWARDED_IP, dan, untuk IP diteruskan dalam header dalam permintaan.

LimitValue

Alamat IP yang digunakan oleh aturan berbasis tarif untuk mengumpulkan permintaan pembatasan 
tarif. Jika permintaan berisi alamat IP yang tidak valid,limitvalue isINVALID.

maxRateAllowed

Jumlah maksimum permintaan, yang memiliki nilai identik di bidang yang ditentukan olehlimitKey, 
diizinkan dalam periode lima menit. Jika jumlah permintaan melebihi maxRateAllowed dan predikat 
lainnya yang ditentukan dalam aturan juga terpenuhi, AWS WAF memicu tindakan yang ditentukan 
untuk aturan ini.

nonTerminatingMatchingAturan

Daftar aturan non-terminating yang cocok dengan permintaan.
tindakan

Tindakan yangAWS WAF diterapkan pada permintaan. Hal ini menunjukkan baik count, 
CAPTCHA, atau tantangan. TheCAPTCHA danChallenge non-terminating ketika permintaan web 
berisi token yang valid.

OverriddenAction

Hanya digunakan untuk aturan grup aturan yang memiliki penggantian tindakan aturan di ACL 
web. Ini adalah tindakan yang dikonfigurasi oleh aturan grup aturan, dan bukan tindakan yang 
diterapkan pada permintaan. Tindakan yangAWS WAF diterapkan adalahaction nilainya.

ruleId

ID aturan yang cocok dengan permintaan dan non-terminating.
ruleMatchDetails

Informasi selengkapnya tentang aturan yang cocok dengan permintaan. Bidang ini hanya 
diisi untuk pernyataan aturan pencocokan injeksi SQL dan cross-site scripting (XSS). Aturan 
pencocokan mungkin memerlukan kecocokan untuk lebih dari satu kriteria pemeriksaan, jadi detail 
kecocokan ini disediakan sebagai larik kriteria kecocokan.

OversizeFields

Daftar bidang dalam permintaan web yang diperiksa oleh ACL web dan yang melebihi batasAWS WAF 
inspeksi. Jika bidang terlalu besar tetapi ACL web tidak memeriksanya, itu tidak akan tercantum di sini.

Daftar ini dapat berisi nol atau lebih dari nilai-nilai 
berikut:REQUEST_BODY,REQUEST_JSON_BODY,REQUEST_HEADERS, danREQUEST_COOKIES. Untuk 
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informasi selengkapnya tentang bidang kebesaran, lihatMenangani komponen permintaan web yang 
terlalu besar (p. 137).

rateBasedRuleId

ID aturan berbasis tarif yang bertindak atas permintaan. Jika ini telah menghentikan permintaan, 
IDrateBasedRuleId untuk sama dengan ID untukterminatingRuleId.

rateBasedRuleDaftar

Daftar aturan berbasis tingkat yang bertindak atas permintaan.
rateBasedRuleNama

Nama aturan berbasis tarif yang bertindak atas permintaan.
requestHeadersInserted

Daftar header dimasukkan untuk penanganan permintaan kustom.
requestId

ID dari permintaan, yang dihasilkan oleh layanan host yang mendasarinya. Untuk Application Load 
Balancer, ini adalah ID pelacakan. Untuk yang lainnya, ini adalah ID permintaan.

responseCodeSent

Kode respons dikirim dengan respons khusus.
ruleGroupId

ID dari grup aturan. Jika aturan memblokir permintaan, IDruleGroupID untuk sama dengan ID 
untukterminatingRuleId.

ruleGroupList

Daftar kelompok aturan yang bertindak atas permintaan ini, dengan informasi kecocokan.
terminatingRule

Aturan yang mengakhiri permintaan. Jika ini adalah nilai non-null, berisi bidang tambahan berikut.
tindakan

Tindakan yangAWS WAF diterapkan pada permintaan. Hal ini menunjukkan baik memungkinkan, 
blok, CAPTCHA, atau tantangan. ChallengeTindakanCAPTCHA dan berakhir ketika permintaan 
web tidak mengandung token yang valid.

OverriddenAction

Hanya digunakan untuk aturan grup aturan yang memiliki penggantian tindakan aturan di ACL 
web. Ini adalah tindakan yang dikonfigurasi oleh aturan grup aturan, dan bukan tindakan yang 
diterapkan pada permintaan. Tindakan yangAWS WAF diterapkan adalahaction nilainya.

ruleId

ID dari aturan yang cocok dengan permintaan.
ruleMatchDetails

Informasi selengkapnya tentang aturan yang cocok dengan permintaan. Bidang ini hanya 
diisi untuk pernyataan aturan pencocokan injeksi SQL dan cross-site scripting (XSS). Aturan 
pencocokan mungkin memerlukan kecocokan untuk lebih dari satu kriteria pemeriksaan, jadi detail 
kecocokan ini disediakan sebagai larik kriteria kecocokan.

terminatingRuleId

ID aturan yang mengakhiri permintaan. Jika tidak ada yang mengakhiri permintaan, nilainya 
adalahDefault_Action.
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terminatingRuleMatchDetail

Informasi terperinci tentang aturan pemutusan yang cocok dengan permintaan. Aturan terminating 
memiliki tindakan yang mengakhiri proses inspeksi terhadap permintaan web. Tindakan yang mungkin 
untuk aturan terminating meliputiAllow,Block,CAPTCHA, danChallenge. Selama pemeriksaan 
permintaan web, pada aturan pertama yang cocok dengan permintaan dan yang memiliki tindakan 
penghentian,AWS WAF menghentikan inspeksi dan menerapkan tindakan. Permintaan web mungkin 
berisi ancaman lain, selain yang dilaporkan dalam log untuk aturan penghentian yang cocok.

Ini hanya diisi untuk pernyataan aturan pencocokan injeksi SQL dan cross-site scripting (XSS). Aturan 
pencocokan mungkin memerlukan kecocokan untuk lebih dari satu kriteria pemeriksaan, sehingga 
detail kecocokan ini disediakan sebagai larik kriteria kecocokan.

terminatingRuleType

Jenis aturan yang mengakhiri permintaan. Nilai yang mungkin: RATE_BASED, REGULER, GROUP, 
dan MANAGED_RULE_GROUP.

timestamp

Stempel waktu dalam milidetik.
uri

URI dari permintaan.
webaclId

GUID dari ACL web.

Contoh Log
Example Keluaran log untuk aturan yang dipicu pada deteksi SQLi (terminating)

{ 
    "timestamp": 1576280412771, 
    "formatVersion": 1, 
    "webaclId": "arn:aws:wafv2:ap-southeast-2:111122223333:regional/webacl/
STMTest/1EXAMPLE-2ARN-3ARN-4ARN-123456EXAMPLE", 
    "terminatingRuleId": "STMTest_SQLi_XSS", 
    "terminatingRuleType": "REGULAR", 
    "action": "BLOCK", 
    "terminatingRuleMatchDetails": [ 
        { 
            "conditionType": "SQL_INJECTION", 
            "sensitivityLevel": "HIGH", 
            "location": "HEADER", 
            "matchedData": [ 
                "10", 
                "AND", 
                "1" 
            ] 
        } 
    ], 
    "httpSourceName": "-", 
    "httpSourceId": "-", 
    "ruleGroupList": [], 
    "rateBasedRuleList": [], 
    "nonTerminatingMatchingRules": [], 
    "httpRequest": { 
        "clientIp": "1.1.1.1", 
        "country": "AU", 
        "headers": [ 
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            { 
                "name": "Host", 
                "value": "localhost:1989" 
            }, 
            { 
                "name": "User-Agent", 
                "value": "curl/7.61.1" 
            }, 
            { 
                "name": "Accept", 
                "value": "*/*" 
            }, 
            { 
                "name": "x-stm-test", 
                "value": "10 AND 1=1" 
            } 
        ], 
        "uri": "/myUri", 
        "args": "", 
        "httpVersion": "HTTP/1.1", 
        "httpMethod": "GET", 
        "requestId": "rid" 
    }, 
    "labels": [ 
        { 
            "name": "value" 
        } 
    ]
}

Example Keluaran log untuk aturan yang dipicu pada deteksi SQLi (non-terminating)

{ 
    "timestamp":1592357192516 
    ,"formatVersion":1 
    ,"webaclId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/hello-
world/5933d6d9-9dde-js82-v8aw-9ck28nv9" 
    ,"terminatingRuleId":"Default_Action" 
    ,"terminatingRuleType":"REGULAR" 
    ,"action":"ALLOW" 
    ,"terminatingRuleMatchDetails":[] 
    ,"httpSourceName":"-" 
    ,"httpSourceId":"-" 
    ,"ruleGroupList":[] 
    ,"rateBasedRuleList":[] 
    ,"nonTerminatingMatchingRules": 
    [{ 
        "ruleId":"TestRule" 
        ,"action":"COUNT" 
        ,"ruleMatchDetails": 
        [{ 
            "conditionType":"SQL_INJECTION" 
            ,"sensitivityLevel": "HIGH" 
            ,"location":"HEADER" 
            ,"matchedData":[ 
                "10" 
                ,"and" 
                ,"1"] 
            }] 
    }] 
    ,"httpRequest":{ 
        "clientIp":"3.3.3.3" 
        ,"country":"US" 
        ,"headers":[ 
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            {"name":"Host","value":"localhost:1989"} 
            ,{"name":"User-Agent","value":"curl/7.61.1"} 
            ,{"name":"Accept","value":"*/*"} 
            ,{"name":"myHeader","myValue":"10 AND 1=1"} 
            ] 
            ,"uri":"/myUri","args":"" 
            ,"httpVersion":"HTTP/1.1" 
            ,"httpMethod":"GET" 
            ,"requestId":"rid" 
    }, 
    "labels": [ 
        { 
            "name": "value" 
        } 
    ]
}

Example Keluaran log untuk beberapa aturan yang dipicu di dalam grup aturan (Rulea-XSS adalah 
terminating dan Rule-B adalah non-terminating)

{ 
    "timestamp":1592361810888, 
    "formatVersion":1, 
    "webaclId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/hello-
world/5933d6d9-9dde-js82-v8aw-9ck28nv9" 
    ,"terminatingRuleId":"RG-Reference" 
    ,"terminatingRuleType":"GROUP" 
    ,"action":"BLOCK", 
    "terminatingRuleMatchDetails": 
    [{ 
        "conditionType":"XSS" 
        ,"location":"HEADER" 
        ,"matchedData":["<","frameset"] 
    }] 
    ,"httpSourceName":"-" 
    ,"httpSourceId":"-" 
    ,"ruleGroupList": 
    [{ 
        "ruleGroupId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/rulegroup/hello-world/
c05lb698-1f11-4m41-aef4-99a506d53f4b" 
        ,"terminatingRule":{ 
            "ruleId":"RuleA-XSS" 
            ,"action":"BLOCK" 
            ,"ruleMatchDetails":null 
            } 
        ,"nonTerminatingMatchingRules": 
        [{ 
            "ruleId":"RuleB-SQLi" 
            ,"action":"COUNT" 
            ,"ruleMatchDetails": 
            [{ 
                "conditionType":"SQL_INJECTION" 
                ,"sensitivityLevel": "LOW" 
                ,"location":"HEADER" 
                ,"matchedData":[ 
                    "10" 
                    ,"and" 
                    ,"1"] 
            }] 
        }] 
        ,"excludedRules":null 
    }] 
    ,"rateBasedRuleList":[] 
    ,"nonTerminatingMatchingRules":[] 
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    ,"httpRequest":{ 
        "clientIp":"3.3.3.3" 
        ,"country":"US" 
        ,"headers": 
        [ 
            {"name":"Host","value":"localhost:1989"} 
            ,{"name":"User-Agent","value":"curl/7.61.1"} 
            ,{"name":"Accept","value":"*/*"} 
            ,{"name":"myHeader1","value":"<frameset onload=alert(1)>"} 
            ,{"name":"myHeader2","value":"10 AND 1=1"} 
            ] 
        ,"uri":"/myUri" 
        ,"args":"" 
        ,"httpVersion":"HTTP/1.1" 
        ,"httpMethod":"GET" 
        ,"requestId":"rid" 
    }, 
    "labels": [ 
        { 
            "name": "value" 
        } 
    ]
}

Example Keluaran log untuk aturan yang dipicu untuk pemeriksaan badan permintaan dengan 
jenis konten JSON

AWS WAFsaat ini melaporkan lokasi untuk pemeriksaan tubuh JSON sebagaiUNKNOWN.

{ 
    "timestamp": 1576280412771, 
    "formatVersion": 1, 
    "webaclId": "arn:aws:wafv2:ap-southeast-2:123456789012:regional/webacl/test/111", 
    "terminatingRuleId": "STMTest_SQLi_XSS", 
    "terminatingRuleType": "REGULAR", 
    "action": "BLOCK", 
    "terminatingRuleMatchDetails": [ 
        { 
            "conditionType": "SQL_INJECTION", 
            "sensitivityLevel": "LOW", 
            "location": "UNKNOWN", 
            "matchedData": [ 
                "10", 
                "AND", 
                "1" 
            ] 
        } 
    ], 
    "httpSourceName": "ALB", 
    "httpSourceId": "alb", 
    "ruleGroupList": [], 
    "rateBasedRuleList": [], 
    "nonTerminatingMatchingRules": [], 
    "requestHeadersInserted":null, 
    "responseCodeSent":null, 
    "httpRequest": { 
        "clientIp": "1.1.1.1", 
        "country": "AU", 
        "headers": [], 
        "uri": "", 
        "args": "", 
        "httpVersion": "HTTP/1.1", 
        "httpMethod": "POST", 
        "requestId": "null" 
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    }, 
    "labels": [ 
        { 
            "name": "value" 
        } 
    ]
}

Example Keluaran log untuk aturan CAPTCHA terhadap permintaan web dengan token CAPTCHA 
yang valid dan belum kedaluwarsa

Daftar log berikut adalah untuk permintaan web yang cocok aturan denganCAPTCHA tindakan. Permintaan 
web memiliki token CAPTCHA yang valid dan belum kedaluwarsa, dan hanya dicatat sebagai pencocokan 
CAPTCHA olehAWS WAF, mirip dengan perilaku untukCount tindakan. Pertandingan CAPTCHA ini 
tercatat di bawahnonTerminatingMatchingRules.

{ 
  "timestamp": 1632420429309, 
  "formatVersion": 1, 
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:regional/webacl/captcha-web-
acl/585e38b5-afce-4d2a-b417-14fb08b66c67", 
  "terminatingRuleId": "Default_Action", 
  "terminatingRuleType": "REGULAR", 
  "action": "ALLOW", 
  "terminatingRuleMatchDetails": [], 
  "httpSourceName": "APIGW", 
  "httpSourceId": "123456789012:b34myvfw0b:pen-test", 
  "ruleGroupList": [], 
  "rateBasedRuleList": [], 
  "nonTerminatingMatchingRules": [ 
    { 
      "ruleId": "captcha-rule", 
      "action": "CAPTCHA", 
      "ruleMatchDetails": [], 
      "captchaResponse": { 
        "responseCode": 0, 
        "solveTimestamp": 1632420429 
      } 
    } 
  ], 
  "requestHeadersInserted": [ 
    { 
      "name": "x-amzn-waf-test-header-name", 
      "value": "test-header-value" 
    } 
  ], 
  "responseCodeSent": null, 
  "httpRequest": { 
    "clientIp": "72.21.198.65", 
    "country": "US", 
    "headers": [ 
      { 
        "name": "X-Forwarded-For", 
        "value": "72.21.198.65" 
      }, 
      { 
        "name": "X-Forwarded-Proto", 
        "value": "https" 
      }, 
      { 
        "name": "X-Forwarded-Port", 
        "value": "443" 
      }, 
      { 
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        "name": "Host", 
        "value": "b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com" 
      }, 
      { 
        "name": "X-Amzn-Trace-Id", 
        "value": "Root=1-614cc24d-5ad89a09181910c43917a888" 
      }, 
      { 
        "name": "cache-control", 
        "value": "max-age=0" 
      }, 
      { 
        "name": "sec-ch-ua", 
        "value": "\"Chromium\";v=\"94\", \"Google Chrome\";v=\"94\", \";Not A Brand\";v=
\"99\"" 
      }, 
      { 
        "name": "sec-ch-ua-mobile", 
        "value": "?0" 
      }, 
      { 
        "name": "sec-ch-ua-platform", 
        "value": "\"Windows\"" 
      }, 
      { 
        "name": "upgrade-insecure-requests", 
        "value": "1" 
      }, 
      { 
        "name": "user-agent", 
        "value": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
 Gecko) Chrome/94.0.4606.54 Safari/537.36" 
      }, 
      { 
        "name": "accept", 
        "value": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9" 
      }, 
      { 
        "name": "sec-fetch-site", 
        "value": "same-origin" 
      }, 
      { 
        "name": "sec-fetch-mode", 
        "value": "navigate" 
      }, 
      { 
        "name": "sec-fetch-user", 
        "value": "?1" 
      }, 
      { 
        "name": "sec-fetch-dest", 
        "value": "document" 
      }, 
      { 
        "name": "referer", 
        "value": "https://b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/pen-test/
pets" 
      }, 
      { 
        "name": "accept-encoding", 
        "value": "gzip, deflate, br" 
      }, 
      { 
        "name": "accept-language", 
        "value": "en-US,en;q=0.9" 
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      }, 
      { 
        "name": "cookie", 
        "value": "aws-waf-token=51c71352-41f5-4f6d-b676-
c24907bdf819:EQoAZ/J+AAQAAAAA:t9wvxbw042wva7E2Y6lgud/
bS6YG0CJKVAJqaRqDZ140ythKW0Zj9wKB2O8lSkYDRqf1yONcVBFo5u0eYi0tvT4rtQCXsu
+KanAardW8go4QSLw4yoED59lgV7oAhGyCalAzE7ra29j+RvvZPsQyoQuDCrtoY/TvQyMTXIXzGPDC/rKBbg==" 
      } 
    ], 
    "uri": "/pen-test/pets", 
    "args": "", 
    "httpVersion": "HTTP/1.1", 
    "httpMethod": "GET", 
    "requestId": "GINMHHUgoAMFxug=" 
  }
}

Example Keluaran log untuk aturan CAPTCHA terhadap permintaan web yang tidak memiliki token 
CAPTCHA

Daftar log berikut adalah untuk permintaan web yang cocok aturan denganCAPTCHA tindakan. Permintaan 
web tidak memiliki token CAPTCHA, dan diblokir olehAWS WAF.

{ 
  "timestamp": 1632420416512, 
  "formatVersion": 1, 
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:regional/webacl/captcha-web-
acl/585e38b5-afce-4d2a-b417-14fb08b66c67", 
  "terminatingRuleId": "captcha-rule", 
  "terminatingRuleType": "REGULAR", 
  "action": "CAPTCHA", 
  "terminatingRuleMatchDetails": [], 
  "httpSourceName": "APIGW", 
  "httpSourceId": "123456789012:b34myvfw0b:pen-test", 
  "ruleGroupList": [], 
  "rateBasedRuleList": [], 
  "nonTerminatingMatchingRules": [], 
  "requestHeadersInserted": null, 
  "responseCodeSent": 405, 
  "httpRequest": { 
    "clientIp": "72.21.198.65", 
    "country": "US", 
    "headers": [ 
      { 
        "name": "X-Forwarded-For", 
        "value": "72.21.198.65" 
      }, 
      { 
        "name": "X-Forwarded-Proto", 
        "value": "https" 
      }, 
      { 
        "name": "X-Forwarded-Port", 
        "value": "443" 
      }, 
      { 
        "name": "Host", 
        "value": "b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com" 
      }, 
      { 
        "name": "X-Amzn-Trace-Id", 
        "value": "Root=1-614cc240-18b57ff33c10e5c016b508c5" 
      }, 
      { 
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        "name": "sec-ch-ua", 
        "value": "\"Chromium\";v=\"94\", \"Google Chrome\";v=\"94\", \";Not A Brand\";v=
\"99\"" 
      }, 
      { 
        "name": "sec-ch-ua-mobile", 
        "value": "?0" 
      }, 
      { 
        "name": "sec-ch-ua-platform", 
        "value": "\"Windows\"" 
      }, 
      { 
        "name": "upgrade-insecure-requests", 
        "value": "1" 
      }, 
      { 
        "name": "user-agent", 
        "value": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
 Gecko) Chrome/94.0.4606.54 Safari/537.36" 
      }, 
      { 
        "name": "accept", 
        "value": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/
webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9" 
      }, 
      { 
        "name": "sec-fetch-site", 
        "value": "cross-site" 
      }, 
      { 
        "name": "sec-fetch-mode", 
        "value": "navigate" 
      }, 
      { 
        "name": "sec-fetch-user", 
        "value": "?1" 
      }, 
      { 
        "name": "sec-fetch-dest", 
        "value": "document" 
      }, 
      { 
        "name": "accept-encoding", 
        "value": "gzip, deflate, br" 
      }, 
      { 
        "name": "accept-language", 
        "value": "en-US,en;q=0.9" 
      } 
    ], 
    "uri": "/pen-test/pets", 
    "args": "", 
    "httpVersion": "HTTP/1.1", 
    "httpMethod": "GET", 
    "requestId": "GINKHEssoAMFsrg=" 
  }, 
  "captchaResponse": { 
    "responseCode": 405, 
    "solveTimestamp": 0, 
    "failureReason": "TOKEN_MISSING" 
  }
}
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Mencantumkan alamat IP yang dinilai dibatasi oleh 
aturan berbasis tarif

Aturan berbasis tingkat menerapkan tindakan aturannya untuk permintaan dari alamat IP yang ada dalam 
daftar kunci terkelola aturan dan yang cocok dengan pernyataan lingkup bawah aturan. Ketika aturan tidak 
memiliki pernyataan scope-down, itu berlaku tindakan untuk semua permintaan dari alamat IP yang ada 
dalam daftar. Aturan tersebut menerapkan tindakan aturannya untuk menilai membatasi permintaan yang 
cocok. Tindakan ini biasanyaBlock tetapi dapat berupa tindakan aturan yang valid kecuali untukAllow. 
Jumlah maksimum alamat IP yang dapat dinilai dibatasi oleh satu contoh aturan berbasis tingkat adalah 
10.000. Jika lebih dari 10.000 alamat melebihi batas tarif,AWS WAF batasi alamat dengan tarif tertinggi. 
Untuk informasi selengkapnya tentang aturan berbasis tingkat, lihatPernyataan aturan berdasarkan 
tarif (p. 117).

Anda dapat mengakses daftar alamat IP yang saat ini sedang dinilai dibatasi oleh aturan berbasis tarif 
dengan menggunakan CLI, API, atau SDK mana pun. Topik ini mencakup akses menggunakan CLI dan 
API. Konsol tidak menyediakan fungsionalitas ini saat ini.

UntukAWS WAF API, perintahnya adalah GetRateBasedStatementManagedKeys.

UntukAWS WAF CLI, perintahnya adalah get-rate-based-statement-managed-keys.

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk mengambil daftar alamat IP terbatas tingkat untuk aturan berbasis 
tingkat yang digunakan dalam ACL web pada CloudFront distribusi Amazon.

aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=CLOUDFRONT --region=us-east-1 --
web-acl-name=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-name=RuleName

Berikut ini menunjukkan sintaks untuk aplikasi regional, REST API Amazon API Gateway, Application Load 
Balancer, APIAWS AppSync GraphQL, kumpulan pengguna Amazon Cognito,AWS App Runner layanan, 
atau instans AksesAWS Terverifikasi..

aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=REGIONAL --region=region --web-acl-
name=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-name=RuleName

AWS WAFmemonitor permintaan web dan mengelola kunci secara independen untuk setiap kombinasi 
unik ACL web, grup aturan opsional, dan aturan berbasis tingkat. Misalnya, jika Anda menentukan aturan 
berbasis tingkat di dalam grup aturan, dan kemudian menggunakan grup aturan di ACL web,AWS WAF 
memantau permintaan web dan mengelola kunci untuk ACL web tersebut, pernyataan referensi grup 
aturan, dan contoh aturan berbasis tingkat. Jika Anda menggunakan grup aturan yang sama di ACL web 
kedua,AWS WAF monitor permintaan web dan mengelola kunci untuk penggunaan kedua ini sepenuhnya 
independen dari yang pertama.

Untuk aturan berbasis tingkat yang telah Anda tetapkan di dalam grup aturan, Anda harus memberikan 
nama pernyataan referensi grup aturan dalam permintaan Anda, selain nama ACL web dan nama aturan 
berbasis tingkat di dalam grup aturan. Berikut ini menunjukkan sintaks untuk aplikasi regional di mana 
aturan berbasis tingkat didefinisikan dalam kelompok aturan, dan kelompok aturan digunakan dalam ACL 
web.

aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=REGIONAL --region=region --web-
acl-name=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-group-rule-name=RuleGroupRuleName --rule-
name=RuleName
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Menguji dan menyetelAWS WAF perlindungan 
Anda

Kami menyarankan Anda menguji dan menyesuaikan perubahan apa pun pada ACLAWS WAF web Anda 
sebelum menerapkannya ke situs web atau lalu lintas aplikasi web Anda.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan implementasi ACL web Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan setel 
di lingkungan pementasan atau pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak 
pada lalu lintas Anda. Kemudian uji dan sesuaikan aturan dalam mode hitungan dengan lalu lintas 
produksi Anda sebelum mengaktifkannya.

Bagian ini memberikan panduan untuk menguji dan menyetel ACLAWS WAF web Anda, aturan, grup 
aturan, set IP, dan set pola regex.

Bagian ini juga menyediakan panduan umum untuk menguji penggunaan grup aturan yang dikelola oleh 
orang lain. Ini termasuk grup aturan AturanAWSAWS Marketplace Terkelola, grup aturan terkelola, dan 
grup aturan yang dibagikan dengan Anda oleh akun lain. Untuk grup aturan ini, ikuti juga panduan apa pun 
yang Anda dapatkan dari penyedia grup aturan.

• Untuk grup aturan AturanAWS Terkelola Kontrol Bot, lihat jugaMenguji dan menerapkan KontrolAWS 
WAF Bot (p. 177).

• Untuk grup aturan AturanAWS Terkelola pencegahan pengambilalihan akun, lihat jugaMenguji dan 
menerapkan ATP (p. 193).

Inkonsistensi sementara selama pembaruan

Saat Anda membuat atau mengubah ACL web atauAWS WAF sumber daya lainnya, perubahan 
membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya disimpan. Waktu 
propagasi dapat dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Berikut ini adalah contoh inkonsistensi sementara yang mungkin Anda perhatikan selama propagasi 
perubahan:

• Setelah Anda membuat ACL web, jika Anda mencoba mengaitkannya dengan sumber daya, Anda 
mungkin mendapatkan pengecualian yang menunjukkan bahwa ACL web tidak tersedia.

• Setelah Anda menambahkan grup aturan ke ACL web, aturan grup aturan baru mungkin berlaku di satu 
area di mana ACL web digunakan dan bukan di area lain.

• Setelah mengubah pengaturan tindakan aturan, Anda mungkin melihat tindakan lama di beberapa 
tempat dan tindakan baru di tempat lain.

• Setelah Anda menambahkan alamat IP ke set IP yang digunakan dalam aturan pemblokiran, alamat baru 
mungkin diblokir di satu area sementara masih diizinkan di area lain.

Menguji dan menyetel langkah-langkah tingkat tinggi
Bagian ini menyediakan daftar periksa langkah-langkah untuk menguji perubahan pada ACL web Anda, 
termasuk aturan atau grup aturan apa pun yang digunakannya.

Note

Untuk mengikuti panduan di bagian ini, Anda perlu memahami cara membuat dan mengelolaAWS 
WAF perlindungan seperti ACL web, aturan, dan grup aturan. Informasi itu tercakup dalam bagian 
sebelumnya dari panduan ini.

249



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Bersiap untuk pengujian

Untuk menguji dan menyetel ACL web Anda

Lakukan langkah-langkah ini terlebih dahulu di lingkungan pengujian, lalu dalam produksi.

1. Mempersiapkan pengujian

Siapkan lingkungan pemantauan Anda, alihkanAWS WAF perlindungan Anda ke mode penghitungan 
untuk pengujian, dan buat asosiasi sumber daya apa pun yang Anda butuhkan.

Lihat Bersiap untuk pengujian (p. 250).
2. Memantau dan menyetel lingkungan pengujian dan produksi

Pantau dan sesuaikanAWS WAF perlindungan Anda terlebih dahulu di lingkungan pengujian atau 
pementasan, lalu dalam produksi, hingga Anda puas dapat menangani lalu lintas sesuai kebutuhan 
Anda.

Lihat Pemantauan dan penyetelan (p. 252).
3. Aktifkan perlindungan Anda dalam produksi

Saat Anda puas dengan perlindungan pengujian Anda, alihkan ke mode produksi, bersihkan artefak 
pengujian yang tidak perlu, dan lanjutkan pemantauan.

Lihat Mengaktifkan perlindungan Anda dalam produksi (p. 256).

Setelah Anda selesai mengimplementasikan perubahan, lanjutkan pantau lalu lintas web dan perlindungan 
dalam produksi untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berfungsi sesuai keinginan Anda. Pola lalu 
lintas web dapat berubah seiring waktu, jadi Anda mungkin perlu menyesuaikan perlindungan sesekali.

Bersiap untuk pengujian
Bagian ini menjelaskan cara menyiapkan untuk menguji dan menyesuaikanAWS WAF perlindungan Anda.

Note

Untuk mengikuti panduan di bagian ini, Anda perlu memahami secara umum cara membuat 
dan mengelolaAWS WAF perlindungan seperti ACL web, aturan, dan grup aturan. Informasi itu 
tercakup dalam bagian sebelumnya dari panduan ini.

Untuk mempersiapkan pengujian

1. Aktifkan pencatatan ACL web, CloudWatch metrik Amazon, dan pengambilan sampel permintaan web 
untuk ACL web

Gunakan logging, metrik, dan sampling untuk memantau interaksi aturan ACL web dengan lalu lintas 
web Anda.

• Logging - Anda dapat mengkonfigurasiAWS WAF untuk mencatat permintaan web yang dievaluasi 
oleh ACL web. Anda dapat mengirim log ke CloudWatch log, bucket Amazon S3, atau Amazon 
Kinesis Data Firehose. Anda dapat menyunting bidang dan menerapkan penyaringan. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Mencatat lalu lintas ACL web (p. 227).

• CloudWatch Metrik Amazon — Dalam konfigurasi ACL web Anda, berikan spesifikasi metrik untuk 
semua yang ingin Anda pantau. Anda dapat melihat metrik melaluiAWS WAF dan CloudWatch 
konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemantauan CloudWatch dengan Amazon (p. 617).

• Pengambilan sampel permintaan web - Anda dapat melihat contoh semua permintaan web 
yang dievaluasi ACL web Anda. Untuk informasi tentang pengambilan sampel permintaan web, 
lihatMelihat contoh permintaan web (p. 255).
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2. Mengatur perlindungan Anda keCount mode

Dalam konfigurasi ACL web Anda, alihkan apa pun yang ingin Anda uji untuk menghitung mode. 
Hal ini menyebabkan perlindungan pengujian merekam kecocokan terhadap permintaan web tanpa 
mengubah cara menangani permintaan. Anda akan dapat melihat kecocokan dalam metrik, log, dan 
permintaan sampel, untuk memverifikasi kriteria kecocokan dan memahami apa efek yang mungkin 
terjadi pada lalu lintas web Anda. Aturan yang menambahkan label ke permintaan yang cocok akan 
menambahkan label terlepas dari tindakan aturan.

• Aturan yang didefinisikan di web ACL - Edit aturan di web ACL dan atur tindakannyaCount.
• Grup aturan - Dalam konfigurasi ACL web Anda, edit pernyataan aturan untuk grup 

aturan dan, di panel Aturan, buka dropdown Override all rule actions dan pilih Count. 
Jika Anda mengelola ACL web di JSON, tambahkan aturan keRuleActionOverrides
pengaturan dalam pernyataan referensi grup aturan, denganActionToUse diatur keCount. 
Daftar contoh berikut menunjukkan penggantian untuk dua aturan dalam grup aturan 
AturanAWSManagedRulesAnonymousIpListAWS Terkelola.

  "ManagedRuleGroupStatement": { 
    "VendorName": "AWS", 
    "Name": "AWSManagedRulesAnonymousIpList", 
      "RuleActionOverrides": [ 
        { 
          "ActionToUse": { 
            "Count": {} 
          }, 
          "Name": "AnonymousIPList" 
        }, 
        { 
          "ActionToUse": { 
            "Count": {} 
          }, 
          "Name": "HostingProviderIPList" 
        } 
      ], 
      "ExcludedRules": [] 
    } 
  },

Untuk informasi selengkapnya tentang penggantian tindakan aturan, lihatTindakan aturan utama di 
grup aturan (p. 27).

Untuk grup aturan Anda sendiri, jangan ubah tindakan aturan di grup aturan itu sendiri. Aturan 
grup aturan denganCount tindakan tidak menghasilkan metrik atau artefak lain yang Anda 
perlukan untuk pengujian. Selain itu, mengubah grup aturan memengaruhi semua ACL web yang 
menggunakannya, sedangkan perubahan di dalam konfigurasi ACL web hanya memengaruhi ACL 
web tunggal.

• Web ACL - Jika Anda menguji ACL web baru, atur tindakan default untuk ACL web untuk 
mengizinkan permintaan. Ini memungkinkan Anda mencoba ACL web tanpa memengaruhi lalu lintas 
dengan cara apa pun.

Secara umum, mode hitungan menghasilkan lebih banyak kecocokan daripada produksi. Ini karena 
aturan yang menghitung permintaan tidak menghentikan evaluasi permintaan oleh ACL web, jadi 
aturan yang berjalan nanti di web ACL mungkin juga cocok dengan permintaan. Saat Anda mengubah 
tindakan aturan ke pengaturan produksinya, aturan yang mengizinkan atau memblokir permintaan 
akan menghentikan evaluasi permintaan yang cocok. Akibatnya, permintaan yang cocok umumnya 
akan diperiksa oleh aturan yang lebih sedikit di web ACL. Untuk informasi lebih lanjut tentang efek 
tindakan aturan pada evaluasi keseluruhan permintaan web, lihatAWS WAFtindakan aturan (p. 99).
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Dengan pengaturan ini, perlindungan baru Anda tidak akan mengubah lalu lintas web, tetapi akan 
menghasilkan informasi kecocokan dalam metrik, log ACL web, dan sampel permintaan.

3. Mengaitkan ACL web dengan sumber daya

Jika ACL web belum dikaitkan dengan sumber daya, kaitkan itu.

Lihat Mengaitkan atau melepaskan ACL web denganAWS sumber daya (p. 29).

Anda sekarang siap untuk memantau dan menyetel ACL web Anda.

Pemantauan dan penyetelan
Bagian ini menjelaskan cara memantau dan menyesuaikanAWS WAF perlindungan Anda.

Note

Untuk mengikuti panduan di bagian ini, Anda perlu memahami secara umum cara membuat 
dan mengelolaAWS WAF perlindungan seperti ACL web, aturan, dan grup aturan. Informasi itu 
tercakup dalam bagian sebelumnya dari panduan ini.

Pantau lalu lintas web dan kecocokan aturan untuk memverifikasi perilaku ACL web. Jika Anda 
menemukan masalah, sesuaikan aturan Anda untuk memperbaiki dan kemudian pantau untuk 
memverifikasi penyesuaian.

Ulangi prosedur berikut sampai ACL web mengelola lalu lintas web Anda sesuai kebutuhan Anda.

Untuk memantau dan menyetel

1. Pantau kecocokan lalu lintas dan aturan

Pastikan lalu lintas mengalir dan aturan pengujian Anda menemukan permintaan yang cocok.

Cari informasi berikut untuk perlindungan yang Anda uji:

• Log - Dalam log, aturan pengujian yang cocok dengan permintaan web muncul sebagai berikut:
• Aturan di web ACL yang memilikiCount tindakan terdaftar 

sebagainonTerminatingMatchingRules.
• Kelompok aturan diidentifikasi diruleGroupId lapangan.
• Aturan grup aturan yang telah Anda tetapkanCount melalui konfigurasi ACL web 

munculruleGroupList di bawah salah satu dari dua cara, tergantung pada bagaimana dan 
kapan Anda mengkonfigurasiCount penggantian:
• Untuk tindakan aturan menimpa denganCount dipilih, pertandingan dicantumkan di 

bawahnonTerminatingMatchingRules,actionoverriddenAction isCount
dan adalah tindakan yang aturan dikonfigurasi untuk dalam kelompok aturan, yang 
biasanyaBlock. Pengganti tindakan aturan adalah opsi terbaru yang direkomendasikan untuk 
mengesampingkan tindakan aturan grup aturan, dan ini adalah satu-satunya opsi yang tersedia 
melalui wizard konsol.

• Untuk aturan yang dikecualikan, pertandingan tercantum di bawahexcludedRules. Ini adalah 
opsi lama yang digantikan oleh opsi override, dan tidak lagi tersedia melalui konsol. Web ACL 
yang Anda konfigurasikan melalui wizard konsol sebelum 27 Oktober 2022 mungkin masih 
menggunakannya, dan Anda juga masih dapat memilih opsi ini melalui API.

• Label yang aturan telah diterapkan pada permintaan tercantum diLabels bidang.

Untuk informasi selengkapnya tentang pencatatan konten, lihatBidang log (p. 236).
• Metrik - Metrik untuk aturan pengujian yang cocok dengan permintaan web muncul sebagai berikut:
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• Aturan di web ACL yang memilikiCount tindakan dicantumkan sebagaiCount metrik untuk ACL 
web.

• Untuk grup aturan, aturan yang telah Anda tetapkanCount melalui konfigurasi ACL web 
dicantumkan di bawah metrik grup aturan.

Note

AWS WAFtidak menghasilkan metrik untuk aturan yang dikonfigurasi denganCount
tindakan dalam konfigurasi grup aturan. Ini hanya menghasilkan metrik untuk aturan yang 
Anda gantiCount melalui konfigurasi ACL web dari pernyataan referensi grup aturan.

• Untuk grup aturan terkelola, aturan yang telah Anda tetapkanCount melalui konfigurasi ACL web 
dicantumkan di bawah metrik ACL web. Hanya pemilik grup aturan yang dapat melihat metrik grup 
aturan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang metrik, lihat Melihat metrik untuk ACL (p. 254).
• Permintaan web sampel - Permintaan sampel memberikan informasi untuk aturan pengujian yang 

cocok dengan permintaan web sebagai berikut:
• Informasi sampel mengidentifikasi aturan yang cocok dengan nama metrik untuk aturan di web 

ACL. Untuk grup aturan, metrik mengidentifikasi pernyataan referensi grup aturan.
• Untuk aturan di dalam grup aturan, sampel mencantumkan nama aturan yang 

cocokRuleWithinRuleGroup.

Untuk lebih lanjut tentang sampel permintaan, lihatMelihat contoh permintaan web (p. 255).
2. Mengkonfigurasi mitigasi untuk mengatasi positif palsu

Jika Anda menentukan bahwa aturan menghasilkan positif palsu, dengan mencocokkan permintaan 
web jika tidak seharusnya, opsi berikut dapat membantu Anda menyesuaikan perlindungan ACL web 
Anda untuk mengurangi.

Memperbaiki kriteria inspeksi aturan

Untuk aturan Anda sendiri, Anda sering hanya perlu menyesuaikan pengaturan yang Anda gunakan 
untuk memeriksa permintaan web. Contohnya termasuk mengubah spesifikasi dalam kumpulan 
pola regex, menyesuaikan transformasi teks yang Anda terapkan ke komponen permintaan sebelum 
diperiksa, atau beralih ke menggunakan alamat IP yang diteruskan. Lihat panduan untuk jenis aturan 
yang menyebabkan masalah, di bawahAWS WAFpernyataan aturan (p. 100).

Memperbaiki masalah yang lebih kompleks

Untuk kriteria pemeriksaan yang tidak Anda kontrol dan untuk beberapa aturan kompleks, Anda 
mungkin perlu membuat perubahan lain, seperti menambahkan aturan yang secara eksplisit 
mengizinkan atau memblokir permintaan atau yang menghilangkan permintaan dari evaluasi 
berdasarkan aturan yang bermasalah. Kelompok aturan terkelola biasanya membutuhkan jenis 
mitigasi ini, tetapi aturan lain juga bisa. Contohnya termasuk pernyataan aturan berbasis tingkat dan 
pernyataan aturan serangan injeksi SQL.

Apa yang Anda lakukan untuk mengurangi positif palsu bergantung pada kasus penggunaan Anda. 
Berikut ini adalah pendekatan umum:

• Tambahkan aturan mitigasi - Tambahkan aturan yang berjalan sebelum aturan baru dan yang 
secara eksplisit mengizinkan permintaan yang menyebabkan positif palsu. Untuk informasi tentang 
urutan evaluasi aturan di ACL web, lihatMemproses urutan aturan dan kelompok aturan dalam ACL 
web (p. 15).

Dengan pendekatan ini, permintaan yang diizinkan dikirim ke sumber daya yang dilindungi, sehingga 
mereka tidak pernah mencapai aturan baru untuk evaluasi. Jika aturan baru adalah grup aturan 
terkelola berbayar, pendekatan ini juga dapat membantu menahan biaya penggunaan grup aturan.
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• Tambahkan aturan logis dengan aturan mitigasi - Gunakan pernyataan aturan logis untuk 
menggabungkan aturan baru dengan aturan yang mengecualikan positif palsu. pernyataan aturan 
logis tercantum di bawahDaftar pernyataan aturan (p. 101).

Misalnya, Anda menambahkan pernyataan pencocokan serangan injeksi SQL yang menghasilkan 
positif palsu untuk kategori permintaan. Buat aturan yang cocok dengan permintaan tersebut, lalu 
gabungkan aturan menggunakan pernyataan aturan logis sehingga Anda hanya cocok dengan 
permintaan yang tidak sesuai dengan kriteria positif palsu dan cocok dengan kriteria serangan 
injeksi SQL.

• Tambahkan pernyataan scope-down - Untuk pernyataan berbasis tingkat dan pernyataan referensi 
grup aturan terkelola, kecualikan permintaan yang menghasilkan positif palsu dari evaluasi dengan 
menambahkan pernyataan scope-down di dalam pernyataan utama.

Permintaan yang tidak cocok dengan pernyataan scope-down tidak pernah mencapai grup aturan 
atau evaluasi berbasis tarif. Untuk informasi tentang pernyataan scope-down, lihatPernyataan 
lingkup-down (p. 134). Sebagai contoh, lihat Kecualikan rentang IP dari manajemen bot (p. 187).

• Tambahkan aturan pencocokan label — Untuk grup aturan yang menggunakan pelabelan, 
identifikasi label yang diterapkan aturan bermasalah pada permintaan. Tambahkan aturan 
pencocokan label, diposisikan untuk dijalankan setelah grup aturan, yang cocok dengan label yang 
diidentifikasi. Dalam aturan pencocokan label, Anda dapat memfilter permintaan yang ingin Anda 
izinkan dari permintaan yang ingin Anda blokir.

Jika Anda menggunakan pendekatan ini, setelah selesai melakukan pengujian, pertahankan aturan 
bermasalah dalam mode hitungan di grup aturan, dan pertahankan aturan pencocokan label khusus 
Anda. Untuk informasi tentang pernyataan pencocokan label, lihatPernyataan aturan pencocokan 
label (p. 113). Sebagai contoh, lihat Izinkan bot tertentu yang diblokir (p. 182) dan ATP contoh: 
Penanganan kustom untuk hilang dan dikompromikan kredensyal (p. 198).

• Ubah versi grup aturan terkelola — Untuk grup aturan terkelola berversi, ubah versi yang Anda 
gunakan. Misalnya, Anda dapat beralih kembali ke versi statis terakhir yang berhasil Anda gunakan.

Ini biasanya merupakan perbaikan sementara. Anda dapat mengubah versi lalu lintas produksi saat 
Anda terus menguji versi terbaru di lingkungan pengujian atau pementasan, atau saat menunggu 
versi yang lebih kompatibel dari penyedia. Untuk informasi tentang versi grup aturan terkelola, 
lihatGrup aturan terkelola (p. 31).

Ketika Anda puas bahwa aturan baru cocok permintaan yang Anda butuhkan, pindah ke tahap berikutnya 
pengujian Anda dan ulangi prosedur ini. Lakukan tahap akhir pengujian dan penyetelan di lingkungan 
produksi Anda.

Melihat metrik untuk ACL
Setelah Anda menghubungkan ACL web dengan satu atau lebihAWS sumber daya, Anda dapat melihat 
metrik yang dihasilkan untuk asosiasi dalam CloudWatch grafik Amazon.

Untuk informasi tentang CloudWatch metrik, lihat Panduan CloudWatch Pengguna Amazon. Untuk daftar 
metrik yangAWS WAF menyediakan, lihatMetrik dan dimensi AWS WAF (p. 618).

Untuk setiap aturan di ACL web dan untuk semua permintaan yang diteruskan sumber daya terkaitAWS 
WAF untuk ACL web, CloudWatch memungkinkan Anda melakukan hal berikut:

• Lihat data untuk jam sebelumnya atau tiga jam sebelumnya.
• Ubah interval antara titik data.
• Mengubah perhitungan yang CloudWatch melakukan pada data, seperti maksimum, minimum, rata-rata, 

atau jumlah.
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Note

AWS WAFdengan CloudFront adalah layanan global dan metrik yang tersedia hanya jika Anda 
memilih AS Timur (Virginia Utara) Wilayah diAWS Management Console. Jika Anda memilih 
wilayah lain, tidak adaAWS WAF metrik yang akan muncul di CloudWatch konsol.

Untuk melihat data untuk aturan di ACL web

1. Masuk keAWS Management Console dan buka CloudWatch konsol di https:// 
console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2. Jika perlu, ubah Wilayah ke Wilayah tempatAWS sumber daya Anda berada. Untuk CloudFront, pilih 
Wilayah US East (N. Virginia).

3. Di panel navigasi, di bawah Metrik, pilih Semua metrik, lalu cari di bawah tab JelajahiAWS::WAFv2.
4. Pilih kotak centang untuk ACL web yang ingin Anda lihat data.
5. Ubah pengaturan yang berlaku:

Statistik

Pilih perhitungan yang CloudWatch dilakukan pada data.
Rentang waktu

Pilih apakah Anda ingin melihat data untuk jam sebelumnya atau tiga jam sebelumnya.
Periode

Pilih interval antara titik data dalam grafik.
Aturan

Pilih aturan yang ingin Anda lihat data.

Perhatikan hal berikut:

• Jika baru saja mengaitkan ACL web denganAWS sumber daya, Anda mungkin perlu menunggu 
beberapa menit agar data muncul di grafik dan agar metrik ACL web muncul dalam daftar metrik 
yang tersedia.

• Jika Anda mengaitkan lebih dari satu sumber daya dengan ACL web, CloudWatch data akan 
menyertakan permintaan untuk semuanya.

• Anda dapat mengarahkan kursor ke titik data untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
• Grafik tidak menyegarkan diri secara otomatis. Untuk memperbarui tampilan, pilih ikon segarkan 

( ).

Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch metrik, lihatMonitoringAWS WAFAWS Firewall 
Manager,, danAWS Shield Advanced (p. 615).

Melihat contoh permintaan web
DiAWS WAF konsol, jika Anda mengaktifkan permintaan pengambilan sampel, Anda dapat melihat contoh 
permintaan yangAWS WAF telah diperiksa dan diizinkan atau diblokir. Untuk setiap permintaan sampel, 
Anda dapat melihat data terperinci tentang permintaan, seperti alamat IP asal dan header yang disertakan 
dalam permintaan. Anda juga dapat melihat aturan yang cocok dengan permintaan, dan pengaturan 
tindakan aturan.

Contoh permintaan berisi hingga 100 permintaan yang cocok dengan kriteria aturan di ACL web dan 100 
permintaan permintaan lainnya yang tidak cocok dengan aturan apa pun dan menerapkan tindakan default 
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ACL web. Permintaan dalam sampel berasal dari semua sumber daya yang dilindungi yang telah menerima 
permintaan untuk konten Anda dalam tiga jam sebelumnya.

Ketika permintaan web cocok dengan semua kriteria dalam aturan dan tindakan untuk aturan itu adalah
Count,AWS WAF terus memeriksa permintaan web menggunakan aturan berikutnya di web ACL. Karena 
itu, permintaan web dapat muncul beberapa kali dalam daftar permintaan sampel.

Untuk melihat contoh permintaan web yang diteruskan sumber daya yang dilindungiAWS WAF 
untuk diperiksa

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Di panel navigasi, pilih ACL Web.
3. Pilih nama web ACL yang ingin Anda lihat permintaan. Konsol membawa Anda ke deskripsi ACL web, 

di mana Anda dapat mengeditnya.
4. Di tab Ikhtisar, tabel permintaan sampel menampilkan nilai berikut untuk setiap permintaan:

Nama metrik

Nama CloudWatch metrik untuk aturan di web ACL yang cocok dengan permintaan. Jika 
permintaan web tidak cocok dengan aturan apa pun di web ACL, nilai ini adalah Default.

IP sumber

Baik alamat IP asal permintaan atau, jika penampil menggunakan proksi HTTP atau Application 
Load Balancer untuk mengirim permintaan, alamat IP dari perantara atau Application Load 
Balancer.

URI

Bagian dari URL yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya,/images/daily-ad.jpg.
Aturan di dalam grup aturanku

Jika nama metrik mengidentifikasi pernyataan referensi grup aturan, ini mengidentifikasi aturan di 
dalam grup aturan yang cocok dengan permintaan.

Action

Menunjukkan apakah tindakan untuk aturan yang sesuai adalah Izinkan, Blokir, atau Hitung.
Waktu

Waktu yangAWS WAF menerima permintaan dari sumber daya yang dilindungi.
5. Untuk menampilkan informasi tambahan tentang komponen permintaan web, pilih nama URI di baris 

permintaan.

Mengaktifkan perlindungan Anda dalam produksi
Ketika Anda telah menyelesaikan tahap akhir pengujian dan penyetelan di lingkungan produksi Anda, 
aktifkan perlindungan Anda dalam mode produksi.

Risiko lalu lintas produksi

Sebelum Anda menerapkan implementasi ACL web Anda untuk lalu lintas produksi, uji dan setel di 
lingkungan pengujian hingga Anda merasa nyaman dengan potensi dampak pada lalu lintas Anda. 
Juga uji dan setel dalam mode hitungan dengan lalu lintas produksi Anda sebelum mengaktifkan 
perlindungan Anda untuk lalu lintas produksi.
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Note

Untuk mengikuti panduan di bagian ini, Anda perlu memahami secara umum cara membuat 
dan mengelolaAWS WAF perlindungan seperti ACL web, aturan, dan grup aturan. Informasi itu 
tercakup dalam bagian sebelumnya dari panduan ini.

Lakukan langkah-langkah ini terlebih dahulu di lingkungan pengujian Anda, lalu dalam produksi.

AktifkanAWS WAF perlindungan Anda dalam produksi

1. Beralih ke perlindungan produksi Anda

Perbarui ACL web Anda dan alihkan pengaturan Anda untuk produksi.

a. Hapus aturan pengujian apa pun yang tidak Anda perlukan

Jika Anda menambahkan aturan pengujian yang tidak Anda butuhkan dalam produksi, hapus 
aturan tersebut. Jika Anda menggunakan aturan pencocokan label untuk memfilter hasil aturan 
grup aturan terkelola, pastikan untuk membiarkannya di tempatnya.

b. Beralih ke tindakan produksi

Ubah pengaturan tindakan untuk aturan baru Anda ke pengaturan produksi yang dimaksudkan.

• Aturan yang didefinisikan dalam web ACL — Mengedit aturan di web ACL dan mengubah 
tindakan mereka dariCount tindakan produksi mereka.

• Grup aturan - Dalam konfigurasi ACL web Anda dari grup aturan, alihkan aturan untuk 
menggunakan tindakannya sendiri atau biarkanCount tindakan diganti, sesuai dengan hasil 
aktivitas pengujian dan penyetelan Anda. Jika Anda menggunakan aturan pencocokan label 
untuk memfilter hasil aturan grup aturan, pastikan untuk meninggalkan penggantian untuk 
aturan tersebut.

Untuk beralih menggunakan tindakan aturan, dalam konfigurasi ACL web Anda, edit pernyataan 
aturan untuk grup aturan dan hapusCount penggantian untuk aturan. Jika Anda mengelola 
ACL web di JSON, dalam pernyataan referensi grup aturan, hapus entri untuk aturan 
dariRuleActionOverrides daftar.

• Web ACL - Jika Anda mengubah tindakan default ACL web untuk pengujian Anda, alihkan ke 
pengaturan produksinya.

Dengan pengaturan ini, perlindungan baru Anda akan mengelola lalu lintas web seperti yang Anda 
inginkan.

Saat Anda menyimpan ACL web Anda, sumber daya yang terkait dengannya akan menggunakan 
pengaturan produksi Anda.

2. Memantau dan menyetel

Untuk memastikan bahwa permintaan web ditangani sesuai keinginan, pantau lalu lintas Anda 
dengan cermat setelah Anda mengaktifkan fungsionalitas baru. Anda akan memantau metrik dan log 
untuk tindakan aturan produksi Anda, bukan tindakan hitungan yang Anda pantau dalam pekerjaan 
penyetelan Anda. Terus pantau dan sesuaikan perilaku sesuai kebutuhan untuk beradaptasi dengan 
perubahan lalu lintas web Anda.
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CaraAWS WAF bekerja dengan CloudFront fitur 
Amazon

Ketika Anda membuat web ACL, Anda dapat menentukan satu atau lebih CloudFront distribusi yangAWS 
WAF ingin Anda periksa. AWS WAFmulai memeriksa dan mengelola permintaan web untuk distribusi 
tersebut berdasarkan kriteria yang Anda identifikasi di ACL web. CloudFront menyediakan beberapa 
fitur yang meningkatkanAWS WAF fungsionalitas. Bab ini menjelaskan beberapa cara yang dapat Anda 
konfigurasikanCloudFront untuk membuat CloudFront danAWS WAF bekerja lebih baik bersama.

Topik
• MenggunakanAWS WAF dengan halaman kesalahan CloudFront kustom (p. 258)
• MenggunakanAWS WAF dengan CloudFront untuk aplikasi yang berjalan di server HTTP Anda 

sendiri (p. 259)
• Memilih metode HTTP yang CloudFront merespons (p. 259)

MenggunakanAWS WAF dengan halaman kesalahan 
CloudFront kustom
Secara default, ketikaAWS WAF memblokir permintaan web berdasarkan kriteria yang Anda tentukan, ia 
mengembalikan kode status HTTP403 (Forbidden) ke CloudFront, dan CloudFront mengembalikan 
kode status tersebut ke penampil. Penampil kemudian menampilkan pesan default yang diformat secara 
singkat dan jarang serupa dengan yang berikut:

Forbidden: You don't have permission to access /myfilename.html on this server.

Anda dapat mengganti perilaku ini di aturan ACLAWS WAF web Anda dengan menentukan respons 
khusus. Untuk informasi selengkapnya tentang menyesuaikan perilaku respons menggunakanAWS WAF 
aturan, lihatRespons khusus untukBlock tindakan (p. 147).

Note

Tanggapan yang Anda sesuaikan menggunakanAWS WAF aturan lebih diutamakan daripada 
spesifikasi respons yang Anda tentukan di halaman kesalahan CloudFront khusus.

Jika Anda lebih memilih menampilkan pesan kesalahan kustom melalui CloudFront, mungkin 
menggunakan format yang sama seperti halaman lainnya di situs web Anda, Anda dapat mengonfigurasi 
untuk kembali CloudFront ke penampil sebuah objek (misalnya, file HTML) yang berisi pesan kesalahan 
kustom Anda.

Note

CloudFront tidak dapat membedakan antara kode status HTTP 403 yang dikembalikan oleh asal 
Anda dan yang dikembalikan olehAWS WAF ketika permintaan diblokir. Ini berarti bahwa Anda 
tidak dapat mengembalikan halaman kesalahan kustom yang berbeda berdasarkan penyebab 
yang berbeda dari kode status HTTP 403.

Untuk informasi selengkapnya tentang halaman kesalahan CloudFront khusus, lihat Membuat respons 
kesalahan khusus di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.
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MenggunakanAWS WAF dengan CloudFront untuk 
aplikasi yang berjalan di server HTTP Anda sendiri
Saat Anda menggunakannyaAWS WAF CloudFront, Anda dapat melindungi aplikasi yang berjalan di 
server web HTTP apa pun, baik itu server web yang berjalan di Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) atau server web yang Anda kelola secara pribadi. Anda juga dapat mengkonfigurasi CloudFront untuk 
memerlukan HTTPS antara CloudFront dan server web Anda sendiri, serta antara pemirsa dan CloudFront.

Membutuhkan HTTPS antara CloudFront dan server web Anda sendiri

Untuk memerlukan HTTPS antara CloudFront dan server web Anda sendiri, Anda dapat menggunakan fitur 
asal CloudFront kustom dan mengkonfigurasi Kebijakan Protokol Asal dan pengaturan Nama Domain Asal
untuk asal tertentu. Dalam CloudFront konfigurasi, Anda dapat menentukan nama DNS server bersama 
dengan port dan protokol yang CloudFront ingin Anda gunakan ketika mengambil objek dari asal Anda. 
Anda juga harus memastikan bahwa sertifikat SSL/TLS di server asal khusus Anda cocok dengan nama 
domain asal yang telah Anda konfigurasikan. Saat Anda menggunakan server web HTTP Anda sendiri di 
luarAWS, Anda harus menggunakan sertifikat yang ditandatangani oleh otoritas sertifikat pihak ketiga (CA) 
tepercaya, misalnya, Comodo DigiCert, atau Symantec. Untuk informasi selengkapnya tentang mewajibkan 
HTTPS untuk komunikasi antara CloudFront dan server web Anda sendiri, lihat topik yang Membutuhkan 
HTTPS untuk Komunikasi Antara CloudFront dan Asal Kustom Anda di Panduan CloudFront Pengembang 
Amazon.

Membutuhkan HTTPS antara pemirsa dan CloudFront

Untuk meminta HTTPS di antara penampil CloudFront, Anda dapat mengubah Kebijakan Protokol 
Penampil untuk satu atau beberapa perilaku cache dalam CloudFront distribusi Anda. Untuk informasi 
selengkapnya tentang penggunaan HTTPS antar penonton dan CloudFront, lihat topik yang Membutuhkan 
HTTPS untuk Komunikasi Antar CloudFront Pemirsa dan di Panduan CloudFront Pengembang 
Amazon. Anda juga dapat membawa sertifikat SSL Anda sendiri sehingga penonton dapat terhubung ke 
CloudFront distribusi Anda melalui HTTPS menggunakan nama domain Anda sendiri, misalnya https://
www.mysite.com. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik Mengonfigurasi Nama Domain Alternatif dan 
HTTPS di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Memilih metode HTTP yang CloudFront merespons
Saat membuat distribusi CloudFront web Amazon, Anda memilih metode HTTP yang ingin CloudFront 
Anda proses dan meneruskan ke sumber Anda. Anda dapat memilih dari opsi berikut:

• GET,HEAD — Anda dapat menggunakan CloudFront hanya untuk mendapatkan objek dari asal Anda atau 
untuk mendapatkan header objek.

• GET,HEAD,OPTIONS — Anda CloudFront hanya dapat menggunakan untuk mendapatkan objek dari asal 
Anda, mendapatkan header objek, atau mengambil daftar opsi yang didukung server asal Anda.

• GET,HEAD,OPTIONS,PUT,POST,PATCH,DELETE - Anda dapat menggunakan CloudFront untuk 
mendapatkan, menambah, memperbarui, dan menghapus objek, dan untuk mendapatkan header objek. 
Selain itu, Anda dapat melakukanPOST operasi lain seperti mengirimkan data dari formulir web.

Anda juga dapat menggunakan pernyataan aturanAWS WAF pencocokan byte untuk mengizinkan atau 
memblokir permintaan berdasarkan metode HTTP, seperti yang dijelaskan dalamString pernyataan aturan 
pertandingan (p. 123). Jika Anda ingin menggunakan kombinasi metode yang CloudFront mendukung, 
sepertiGET danHEAD, maka Anda tidak perlu mengkonfigurasiAWS WAF untuk memblokir permintaan 
yang menggunakan metode lain. Jika Anda ingin mengizinkan kombinasi metode yang CloudFront tidak 
mendukung, seperti,, danGETHEADPOST, Anda dapat mengonfigurasi CloudFront untuk merespons semua 
metode, lalu gunakanAWS WAF untuk memblokir permintaan yang menggunakan metode lain.
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Untuk informasi selengkapnya tentang memilih metode yang CloudFront merespons, lihat Metode HTTP 
yang Diizinkan dalam topik Nilai yang Anda Tentukan Saat Membuat atau Memperbarui Distribusi Web di
Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

Keamanan dalam penggunaanAWS WAF layanan 
Anda

Keamanan cloud di AWS merupakan prioritas tertinggi. Sebagai pelanggan AWS, Anda akan mendapatkan 
manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi 
yang paling sensitif terhadap keamanan.

Note

Bagian ini memberikan panduanAWS keamanan standar untuk penggunaanAWS WAF layanan 
danAWS sumber dayanya, seperti ACLAWS WAF web dan grup aturan.
Untuk informasi tentang melindungiAWS sumber daya Anda menggunakanAWS WAF, lihatAWS 
WAF panduan lainnya.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara AWS dan Anda. Model tanggung jawab bersama
menggambarkan ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

• Keamanan dari cloud – AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan 
layanan AWS di Cloud AWS Cloud. AWS juga menyediakan layanan yang dapat Anda gunakan dengan 
aman. Keefektifan keamanan kami diuji dan diverifikasi secara berkala oleh auditor pihak ketiga sebagai 
bagian dari Program kepatuhan AWS. Untuk mempelajari program kepatuhan yang berlaku di AWS 
WAF, lihat Cakupan Layanan Menurut Program Kepatuhan AWS.

• Keamanan di cloud – Tanggung jawab Anda ditentukan menurut layanan AWS yang Anda gunakan. 
Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan organisasi 
Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama ketika 
menggunakan AWS WAF. Topik berikut akan menunjukkan kepada Anda cara membuat konfigurasi AWS 
WAF untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan 
layanan AWS lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya AWS WAF Anda.

Topik
• Perlindungan data di AWS WAF (p. 260)
• Identity and access management untuk AWS WAF (p. 261)
• Pencatatan dan pemantauan di AWS WAF (p. 284)
• Validasi kepatuhan untuk AWS WAF (p. 285)
• Ketahanan di AWS WAF (p. 286)
• Keamanan infrastruktur di AWS WAF (p. 286)

Perlindungan data di AWS WAF
Model tanggung jawab bersama AWS diterapkan untuk perlindungan data AWS WAF. Sebagaimana 
dijelaskan dalam model ini, AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang 
menjalankan semua AWS Cloud. Anda harus bertanggung jawab untuk memelihara kendali terhadap 
konten yang di-hosting pada infrastruktur ini. Konten ini meliputi konfigurasi keamanan dan tugas-tugas 
pengelolaan untuk berbagai layanan Layanan AWS yang Anda gunakan. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang privasi data, lihat FAQ tentang Privasi Data. Untuk informasi tentang perlindungan data di Eropa, 
lihat postingan blog Model Tanggung Jawab Bersama AWS dan GDPR di Blog Keamanan AWS.
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Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan agar Anda melindungiAkun AWS kredensyal dan 
mengatur pengguna individu denganAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
atauAWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara tersebut, setiap pengguna hanya diberi 
izin yang diperlukan untuk memenuhi tugas pekerjaan mereka. Kami juga merekomendasikan agar Anda 
mengamankan data Anda dengan cara-cara berikut:

• Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
• Gunakan SSL/TLS untuk melakukan komunikasi dengan sumber daya AWS. Kami membutuhkan TLS 

1.2 dan merekomendasikan TLS 1.3.
• Siapkan API dan log aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail.
• Gunakan solusiAWS enkripsi, bersama semua kontrol keamanan standar di dalamnyaLayanan AWS.
• Gunakan layanan keamanan terkelola lanjutan seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan 

mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
• Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-2 ketika mengakses AWS melalui 

antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Untuk informasi lebih lanjut tentang titik 
akhir FIPS yang tersedia, lihat Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS) 140-2.

Kami sangat menyarankan agar Anda tidak memasukkan informasi rahasia atau sensitif, seperti alamat 
email pelanggan Anda, ke dalam tanda atau kolom teks teks teks bebas seperti kolom Nama. Ini termasuk 
saat Anda bekerja denganAWS WAF atau lainnyaLayanan AWS menggunakan konsol, APIAWS CLI, 
atauAWS SDK. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang teks formulir bebas yang 
digunakan untuk nama dapat digunakan untuk penagihan atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL 
ke server eksternal, sebaiknya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di URL untuk memvalidasi 
permintaan Anda ke server tersebut.

AWS WAFentitas—seperti ACL web, grup aturan, dan set IP—dienkripsi saat diam, kecuali di Wilayah 
tertentu di mana enkripsi tidak tersedia, termasuk China (Beijing) dan China (Ningxia). Kunci enkripsi unik 
digunakan untuk setiap Wilayah.

MenghapusAWS WAF sumber daya
Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buatAWS WAF. Lihat panduan untuk setiap jenis sumber 
daya di bagian berikut.

• Menghapus ACL web (p. 30)
• Menghapus grup aturann (p. 97)
• Menghapus set IP (p. 141)
• Menghapus set pola regex (p. 144)

Identity and access management untuk AWS WAF
AWS Identity and Access Management(IAM) adalahLayanan AWS yang membantu administrator 
mengontrol akses keAWS sumber daya secara aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat
terautentikasi (masuk) dan berwenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya AWS WAF. IAM 
adalahLayanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik
• Penonton (p. 262)
• Autentikasi menggunakan identitas (p. 262)
• Mengelola akses menggunakan kebijakan (p. 264)
• Cara kerja AWS WAF dengan IAM (p. 266)
• Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF (p. 272)
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• Kebijakan yang dikelola oleh AWS untuk AWS WAF (p. 276)
• Pemecahan masalah identitas dan akses AWS WAF (p. 280)
• Menggunakan peran terkait layanan untuk AWS WAF (p. 281)

Penonton
Cara menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan 
yang Anda lakukan di AWS WAF.

Pengguna layanan – Jika Anda menggunakan layanan AWS WAF untuk melakukan tugas Anda, 
administrator Anda akan memberikan kredensial dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan 
lebih banyak fitur AWS WAF untuk melakukan pekerjaan, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. 
Memahami cara mengelola akses dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda. 
Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di AWS WAF, lihat Pemecahan masalah identitas dan akses AWS 
WAF (p. 280).

Administrator layanan – Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya AWS WAF di perusahaan Anda, 
Anda mungkin memiliki akses penuh ke AWS WAF. Tugas Anda adalah menentukanAWS WAF fitur dan 
sumber daya mana yang dapat diakses pengguna layanan Anda. Anda kemudian harus mengirimkan 
permintaan ke administrator IAM Anda untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di 
halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara perusahaan 
Anda dapat menggunakan IAM dengan AWS WAF, lihat Cara kerja AWS WAF dengan IAM (p. 266).

Administrator IAM – Jika Anda adalah administrator IAM, Anda mungkin ingin belajar dengan lebih 
detail tentang cara Anda menulis kebijakan untuk mengelola akses ke AWS WAF. Untuk melihat contoh 
kebijakan berbasis identitas AWS WAF yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat Contoh kebijakan berbasis 
identitas untuk AWS WAF (p. 272).

Autentikasi menggunakan identitas
Autentikasi adalah cara Anda untuk masuk ke AWS menggunakan kredensial identitas Anda. Anda 
harus memiliki autentikasi (masuk keAWS) sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan IAM 
role.Pengguna root akun AWS

Anda dapat masukAWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensyal yang disediakan 
melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna (IAM 
Identity Center), otentikasi sign-on tunggal perusahaan Anda, dan kredensi Google atau Facebook Anda 
adalah contoh identitas gabungan dari perusahaan Anda. Ketika Anda masuk sebagai identitas federasi, 
administrator Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda 
mengaksesAWS dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Tergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk keAWS Management Console atau portalAWS 
akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masukAWS, lihat Cara masuk keAkun AWS dalam
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

Jika Anda mengaksesAWS pemrograman,AWS menyediakan perangkat pengembangan perangkat 
lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara 
kriptografis menggunakan kredensyal Anda. Jika Anda tidak menggunakanAWS peralatan, Anda harus 
menandatangani permintaan sendiri. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan metode yang 
disarankan untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat proses penandatanganan Signature Version 4
di halaman Referensi Umum AWS.

Apapun metode autentikasi yang Anda gunakan, Anda mungkin diminta untuk memberikan informasi 
kerahasiaan tambahan. Misalnya, AWS menyarankan supaya Anda menggunakan autentikasi multi-faktor 
(MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Otentikasi 
multi-faktor dalam PanduanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna dan
Menggunakan autentikasi multi-faktor (MFA)AWS di dalam Panduan Pengguna IAM.
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Pengguna root Akun AWS

Saat membuat akunAkun AWS, Anda memulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses penuh 
ke semuaLayanan AWS dan sumber daya dalam akun tersebut. Identitas ini disebut pengguna root Akun 
AWS dan diakses dengan cara masuk menggunakan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan 
saat membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk 
tugas sehari-hari. Lindungi kredensi pengguna root Anda dan gunakan kredensi pengguna root Anda 
dan gunakan tugas yang hanya dapat dilakukan oleh pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang 
mengharuskan Anda masuk sebagai pengguna utama, lihat Tugas yang memerlukan kredenial pengguna 
utama di PanduanAWS Account Management Referensi.

Identitas Federasi

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses 
administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengaksesLayanan AWS 
dengan menggunakan kredensyal sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web,
direktori Pusat Identitas, atau pengguna mana pun yang mengaksesLayanan AWS dengan menggunakan 
kredensyal yang disediakan melalui sumber identitas.AWS Directory Service Ketika identitas federasi 
mengaksesAkun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensyal sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On). Anda dapat membuat pengguna dan grup di IAM Identity Center, atau Anda dapat 
terhubung dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk 
digunakan di semua aplikasiAkun AWS dan Anda. Untuk informasi tentang IAM Identity Center, lihat Apa 
itu IAM Identity Center? dalam AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)User Guide.

Pengguna dan grup IAM

Pengguna IAM adalah identitas dalam akun Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus untuk satu orang 
atau aplikasi. Jika memungkinkan, sebaiknya mengandalkan kredensyal sementara alih-alih membuat 
pengguna IAM yang memiliki kredensi jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika 
Anda memiliki kasus penggunaan khusus yang memerlukan kredensyal jangka panjang dengan pengguna 
IAM, kami sarankan Anda memutar kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutar kunci akses 
secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensyal jangka panjang dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Grup IAM adalah identitas yang menentukan kumpulan dari para pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk 
sebagai kelompok. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin untuk beberapa pengguna 
sekaligus. Grup membuat izin lebih mudah dikelola untuk set besar pengguna. Misalnya, Anda dapat 
memiliki grup yang diberi nama IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola 
sumber daya IAM.

Para pengguna berbeda dari peran. Seorang pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau 
aplikasi, tetapi peran ini dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. 
Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. 
Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Kapan harus membuat pengguna IAM (bukan peran) dalam
Panduan Pengguna IAM.

IAM role

IAM role adalah identitas dalam akun Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan 
pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Anda dapat menggunakan IAM role untuk 
sementara di dalam AWS Management Console dengan cara berganti peran. Anda dapat mengambil 
peran dengan cara memanggil operasi API AWS CLI atau AWS atau menggunakan URL khusus. Untuk 
informasi selengkapnya tentang metode penggunaan peran, lihat Menggunakan IAM roles dalam Panduan 
Pengguna IAM.
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IAM role dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

• Akses pengguna gabungan — Untuk menetapkan izin ke identitas gabungan, Anda membuat peran 
dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas gabungan mengotentikasi, identitas tersebut 
terhubung dengan peran dan diberikan izin yang didefinisikan oleh peran. Untuk informasi tentang peran 
untuk federasi, lihat Membuat peran untuk Penyedia Identitas pihak ketiga dalam Panduan Pengguna 
IAM. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda mengkonfigurasi set izin. Untuk mengontrol 
apa yang dapat diakses identitas Anda setelah mengautentikasi, IAM Identity Center menghubungkan 
izin yang ditetapkan ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat Kumpulan izin di
PanduanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna.

• Izin pengguna IAM sementara — Pengguna IAM atau peran dapat menjalankan IAM role untuk 
sementara mengambil izin yang berbeda untuk tugas tertentu IAM.

• Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan IAM role agar seseorang (principal tepercaya) di akun 
lain diizinkan untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan 
akses lintas akun. Namun, pada beberapaLayanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara 
langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proksi). Untuk mempelajari perbedaan 
antara kebijakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat Perbedaan 
antara IAM role dan kebijakan berbasis sumber daya dalam Panduan Pengguna IAM.

• Akses lintas layanan — Beberapa fiturLayanan AWS menggunakan fitur lainnyaLayanan AWS. Sebagai 
conoth, ketika Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan 
aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Layanan mungkin melakukan ini 
menggunakan izin panggilan principal, menggunakan peran layanan, atau peran tertaut layanan.
• Izin prinsipal – Saat Anda menggunakan pengguna IAM atau IAM role untuk melakukan tindakan 

di AWS, Anda dianggap sebagai principal. Kebijakan memberikan izin kepada principal. Saat Anda 
menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu 
tindakan lain di layanan yang berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan 
kedua tindakan tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu tindakan memerlukan tindakan dependen 
tambahan dalam kebijakan, lihat Tindakan, sumber daya, dan kunci ketentuan untukAWS WAF V2
dalam Referensi Otorisasi Layanan.

• Peran layanan – Peran layanan adalah IAM role yang diambil oleh layanan untuk melakukan tindakan 
atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan 
dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat peran untuk mendelegasikan izin 
keLayanan AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

• Peran tertaut-layanan — Peran tertaut-layanan adalah jenis peran layanan yang tertaut 
denganLayanan AWS. Layanan dapat menggunakan peran untuk melakukan tindakan atas 
nama Anda. Peran terkait layanan muncul di AndaAkun AWS dan dimiliki oleh layanan tersebut. 
Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

• Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 – Anda dapat menggunakan IAM role untuk mengelola kredensial 
sementara untuk aplikasi yang berjalan pada instans EC2, dan membuat permintaan API AWS CLI atau 
AWS. Menyimpan access key di dalam instans EC2 lebih disarankan. Untuk menugaskan sebuah peran 
AWS ke instans EC2 dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda dapat membuat sebuah 
profil instans yang dilampirkan ke instans. Profil instans berisi peran dan memungkinkan program yang 
berjalan di instans EC2 untuk mendapatkan kredensial sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menggunakan IAM role untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di instans Amazon EC2 dalam
Panduan Pengguna IAM.

Untuk mempelajari kapan waktunya menggunakan IAM role atau pengguna IAM, lihat Kapan harus 
membuat IAM role (bukan pengguna) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan
Anda mengontrol akses diAWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya keAWS identitas atau 
sumber daya. Kebijakan adalah objek di,AWS yang saat terkait dengan identitas atau sumber daya akan 
mendefinisikan izin yang dimilikinya. AWSmengevaluasi kebijakan ini saat penanggung jawab (pengguna, 
pengguna akar, atau sesi peran) mengajukan permintaan. Izin dalam kebijakan dapat menentukan 
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permintaan yang diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan di AWS sebagai dokumen 
JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat Gambaran 
Umum kebijakan JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Secara bawaan, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada para pengguna 
untuk melakukan tindakan pada sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat 
kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat 
mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk 
pengoperasiannya. Misalnya, Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan iam:GetRole. 
Pengguna dengan kebijakan tersebut dapat memperoleh informasi peran dari API AWS Management 
Console, the AWS CLI, or the AWS.

Kebijakan berbasis identitas
Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, 
seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol tipe tindakan yang dapat 
dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan dalam syarat. Untuk mempelajari cara 
membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan 
terkelola. Kebijakan inline disematkan secara langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan 
terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran 
dalam akun Akun AWS Anda. Kebijakan terkelola meliputi kebijakan yang dikelola AWS dan kebijakan 
yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola atau kebijakan inline, 
lihat Memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya
Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber 
daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan tepercaya IAM role dan kebijakan bucket
Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan 
dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya yang 
dilampiri kebijakan tersebut, kebijakan menetapkan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal 
tertentu di sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan principal dalam 
kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat meliputi akun, pengguna, peran, pengguna federasi, 
atauLayanan AWS.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak 
dapat menggunakan kebijakan yang dikelola AWS dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACL)
Daftar kontrol akses (ACL) mengendalikan principal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang 
memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, 
meskipun tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung ACL. Untuk 
mempelajari ACL selengkapnya, lihat Gambaran umum daftar kontrol akses (ACL) dalam Panduan 
Developer Amazon Simple Storage Service.

Tipe kebijakan lainnya
AWS mendukung tipe kebijakan tambahan, yang kurang umum. Tipe kebijakan ini dapat mengatur izin 
maksimum yang diberikan kepada Anda oleh tipe kebijakan yang lebih umum.
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• Batasan izin – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat 
diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM (pengguna atau IAM role). Anda dapat 
menetapkan batas izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan kebijakan berbasis 
identitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau 
peran dalam bidang Principal tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu 
kebijakan ini dapat membatalkan izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat Batasan 
izin untuk entitas IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

• Kebijakan Kontrol Layanan (SCPs) – SCP adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum 
untuk sebuah organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah 
layanan untuk mengelompokkan dan mengelola beberapa akun Akun AWS secara terpusat yang 
dimiliki oleh bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur di sebuah organisasi, maka Anda dapat 
menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCP) ke salah satu atau ke semua akun Anda. SCP membatasi 
izin untuk entitas dalam akun anggota, termasuk setiap Pengguna root akun AWS. Untuk informasi 
selengkapnya tentang Organizations dan SCP, lihat Cara kerja SCP dalam Panduan Pengguna AWS 
Organizations.

• Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter saat 
Anda membuat sesi sementara secara terprogram bagi peran atau pengguna gabungan. Izin sesi yang 
dihasilkan adalah persimpangan kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. 
Izin juga dapat berasal dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu 
kebijakan ini membatalkan izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan sesi dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Berbagai tipe kebijakan

Ketika beberapa tipe kebijakan berlaku untuk sebuah permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk 
dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan untuk mengizinkan permintaan ketika beberapa tipe 
kebijakan dilibatkan, lihat Logika evaluasi kebijakan dalam Panduan Pengguna IAM.

Cara kerja AWS WAF dengan IAM
Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke AWS WAF, Anda harus memahami fitur IAM 
yang tersedia untuk digunakan dengan AWS WAF.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan AWS WAF

Fitur IAM Dukungan AWS WAF

Kebijakan berbasis identitas (p. 267) Ya

Kebijakan berbasis sumber daya (p. 267) Tidak

Tindakan kebijakan (p. 267) Ya

Sumber daya kebijakan (p. 268) Ya

Kunci kondisi kebijakan (khusus layanan) (p. 269) Ya

ACL (p. 270) Tidak

ABAC (tanda dalam kebijakan) (p. 270) Sebagian

Kredendensi sementara (p. 271) Ya

Izin utama (p. 271) Ya

Peran layanan (p. 271) Ya
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Fitur IAM Dukungan AWS WAF

Peran terkait layanan (p. 271) Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara AWS WAF dan layanan AWS lain bekerja dengan 
sebagian besar fitur IAM, lihat Layanan AWS yang bekerja dengan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF

Hanya mendukung kebijakan berbasis identitas Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, 
seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol tipe tindakan yang dapat 
dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan dalam syarat. Untuk mempelajari cara 
membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan tindakan dan sumber daya yang 
diizinkan atau ditolak, serta kondisi di mana tindakan tersebut diperbolehkan atau ditolak. Anda tidak 
dapat menentukan pelaku utama dalam kebijakan berbasis identitas karena itu berlaku untuk pengguna 
atau peran yang dilampiri kebijakan. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam 
kebijakan JSON, lihat Referensi elemen kebijakan IAM JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat contoh AWS WAF kebijakan berbasis identitas, lihat Contoh kebijakan berbasis identitas 
untuk AWS WAF (p. 272).

Kebijakan berbasis sumber daya dalam AWS WAF

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber 
daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan tepercaya IAM role dan kebijakan bucket
Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan 
dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya yang 
dilampiri kebijakan tersebut, kebijakan menetapkan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal 
tertentu di sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan principal dalam 
kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat meliputi akun, pengguna, peran, pengguna federasi, 
atauLayanan AWS.

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan seluruh akun atau entitas IAM di akun lain 
sebagai prinsipal di kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal lintas akun ke kebijakan 
berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika pelaku utama 
dan sumber daya berada di Akun AWS yang berbeda, Administrator IAM di akun tepercaya juga harus 
memberikan izin kepada entitas pelaku utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. 
Izin diberikan dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas ke entitas. Namun, jika kebijakan berbasis 
sumber daya memberikan akses ke prinsipal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis 
identitas tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Perbedaan IAM role dengan kebijakan berbasis 
sumber daya dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk AWS WAF

Mendukung tindakan kebijakan Ya
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Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Elemen Action dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan-tindakan yang dapat Anda gunakan untuk 
mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama 
yang sama sebagai operasi API AWS terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya 
dengan izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan 
beberapa tindakan dalam kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin guna melakukan operasi yang terkait.

Untuk melihat daftar tindakan, lihatAWS WAF Tindakan yang ditentukan olehAWS WAF V2 di Referensi 
Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di AWS WAF menggunakan prefiks berikut sebelum tindakan:

wafv2

Untuk menetapkan beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan dengan koma.

"Action": [ 
      "wafv2:action1", 
      "wafv2:action2" 
         ]

Anda dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Misalnya, untuk menentukan 
semua tindakanAWS WAF yang dimulai denganList, sertakan tindakan berikut:

"Action": "wafv2:List*"

Untuk melihat contoh AWS WAF kebijakan berbasis identitas, lihat Contoh kebijakan berbasis identitas 
untuk AWS WAF (p. 272).

Sumber daya kebijakan untuk AWS WAF

Mendukung sumber daya kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Elemen kebijakan JSON Resource menentukan objek atau objek-objek yang menjadi target penerapan 
tindakan. Pernyataan harus mencakup elemen Resource atau NotResource. Sebagai praktik terbaik, 
tentukan sumber daya menggunakan Amazon Resource Name (ARN). Anda dapat melakukan ini untuk 
tindakan yang mendukung tipe sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan 
karakter wildcart (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku bagi semua sumber daya.

"Resource": "*"

Untuk melihat daftar jenisAWS WAF sumber daya dan ARN-nya, lihat Sumber daya yang ditentukan 
olehAWS WAF V2 dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan yang dapat 
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menentukan ARN setiap sumber daya, lihat Tindakan yang ditentukan olehAWS WAF V2. Untuk 
mengizinkan atau menolak akses ke subsetAWS WAF sumber daya, sertakan ARN sumber daya 
dalamresource elemen kebijakan Anda.

ARN sumberAWS WAFwafv2 daya memiliki format berikut:

arn:partition:wafv2:region:account-id:scope/resource-type/resource-name/resource-id

Untuk informasi umum tentang spesifikasi ARN, lihat Amazon Resource Name (ARN) diReferensi Umum 
Amazon Web.

Berikut ini mencantumkan persyaratan yang khusus untuk ARNwafv2 sumber daya:

• region: UntukAWS WAF sumber daya yang Anda gunakan untuk melindungi CloudFront distribusi 
Amazon, setel ini keus-east-1. Jika tidak, atur ini ke Wilayah yang Anda gunakan dengan sumber 
daya regional yang dilindungi.

• scope: Tetapkan cakupanglobal untuk digunakan dengan CloudFront distribusi Amazon 
atauregional untuk digunakan dengan salah satu sumber daya regional yangAWS WAF mendukung. 
Sumber daya regional adalah REST API Amazon API Gateway, Application Load Balancer, API 
GraphQL, kumpulan pengguna Amazon Cognito,AWS App Runner layanan, dan instans AksesAWS 
Terverifikasi.AWS AppSync

• resource-type: Tentukan salah satu nilai berikut:webacl,rulegroup,ipset,regexpatternset, 
ataumanagedruleset.

• resource-name: Tentukan nama yang Anda berikanAWS WAF sumber daya, atau tentukan wildcard 
(*) untuk menunjukkan semua sumber daya yang memenuhi spesifikasi lainnya di ARN. Anda harus 
menentukan nama sumber daya dan ID sumber daya atau menentukan wildcard untuk keduanya.

• resource-id: Tentukan IDAWS WAF sumber daya, atau tentukan wildcard (*) untuk menunjukkan 
semua sumber daya yang memenuhi spesifikasi lainnya di ARN. Anda harus menentukan nama sumber 
daya dan ID sumber daya atau menentukan wildcard untuk keduanya.

Misalnya, ARN berikut menetapkan semua ACL web dengan cakupan regional untuk akun111122223333
di Wilayahus-west-1:

arn:aws:wafv2:us-west-1:111122223333:regional/webacl/*/*

ARN berikut menetapkan grup aturan bernamaMyIPManagementRuleGroup dengan cakupan global 
untuk akun111122223333 di Wilayahus-east-1:

arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:global/rulegroup/MyIPManagementRuleGroup/1111aaaa-
bbbb-cccc-dddd-example-id

Untuk melihat contoh AWS WAF kebijakan berbasis identitas, lihat Contoh kebijakan berbasis identitas 
untuk AWS WAF (p. 272).

Kunci syarat kebijakan untuk AWS WAF

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus 
layanan

Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses 
ke hal apa. Yaitu, prinsipal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan menurut
persyaratan apa.
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Elemen Condition (atau Condition blok) memungkinkan Anda menentukan syarat di mana suatu 
pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang 
menggunakan operator syarat, seperti sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan syarat dalam 
kebijakan dengan nilai dalam permintaan.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam pernyataan, atau beberapa kunci dalam satu 
elemen Condition, AWS akan mengevaluasinya denga menggunakan operasi logika AND. Jika Anda 
menetapkan beberapa nilai untuk kunci syarat tunggal, AWS akan mengevaluasi syarat tersebut dengan 
menggunakan operasi logika OR. Semua persyaratan harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan syarat. Sebagai contoh, Anda 
dapat memberikan izin pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika ditandai dengan nama 
pengguna IAM mereka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Elemen kebijakan IAM: variabel dan tag dalam
Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci syarat global dan kunci syarat khusus layanan. Untuk melihat semua kunci syarat 
global AWS, lihat Kunci konteks syarat global AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunciAWS WAF kondisi, lihat Kunci syarat untukAWS WAF V2 di Referensi Otorisasi 
Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan dengan kunci syarat 
tertentu, lihat Tindakan yang ditentukan olehAWS WAF V2.

Untuk melihat contoh AWS WAF kebijakan berbasis identitas, lihat Contoh kebijakan berbasis identitas 
untuk AWS WAF (p. 272).

ACL diAWS WAF

Mendukung ACL Tidak

Access control list (ACL) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki 
izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun tidak 
menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC denganAWS WAF

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan) Sebagian

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang mendefinisikan izin berdasarkan 
atribut. Di AWS, atribut ini disebut tanda. Anda dapat melampirkan tanda ke entitas IAM (pengguna atau 
peran) dan ke banyak sumber daya AWS. Penandaan entitas dan sumber daya adalah langkah pertama 
dari ABAC. Kemudian Anda merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda pelaku 
utama cocok dengan tanda di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat membantu di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan membantu dalam situasi 
ketika manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengontrol akses berdasarkan tandanya, Anda memberikan informasi tanda di elemen syarat
kebijakan dengan menggunakan kunci syarat aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-
name, atau aws:TagKeys.

Jika layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, maka nilainya adalah Ya
untuk layanan. Jika layanan mendukung ketiga kunci kondisi hanya untuk beberapa jenis sumber daya, 
maka nilainya adalah Partial.
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Untuk informasi lebih lanjut tentang ABAC, lihat Apa itu ABAC? dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk 
melihat tutorial dengan langkah-langkah untuk menyiapkan ABAC, lihat Menggunakan kontrol akses 
berbasis atribut (ABAC) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensial sementara dengan AWS WAF

Mendukung penggunaan kredensial sementara Ya

BeberapaLayanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensi sementara. Untuk 
informasi tambahan, termasuk yangLayanan AWS bekerja dengan kredensional sementara, lihat informasi
Layanan AWStersebut bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM.

Anda menggunakan kredensial sementara jika Anda masuk ke AWS Management Console menggunakan 
metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, saat Anda mengakses AWS dengan 
menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut akan membuat kredensial 
sementara secara otomatis. Anda juga secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk 
ke konsol sebagai pengguna dan kemudian beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang beralih 
peran, lihat Beralih ke peran (konsol) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat secara manual membuat kredensial sementara menggunakan AWS CLI atau API AWS. Anda 
kemudian dapat menggunakan kredensial sementara tersebut untuk mengakses AWS. AWS menyarankan 
agar Anda membuat kredensial sementara secara dinamis alih-alih menggunakan access key jangka 
panjang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kredensial keamanan sementara di IAM.

Izin pelaku utama lintas layanan untuk AWS WAF

Mendukung izin pelaku utama Ya

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan di AWS, Anda dianggap 
sebagai pelaku utama. Kebijakan memberikan izin kepada prinsipal. Saat Anda menggunakan beberapa 
layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu tindakan lain di layanan yang 
berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk 
mengetahui apakah suatu tindakan memerlukan tindakan dependen tambahan dalam kebijakan, lihat
Tindakan, sumber daya, dan kunci ketentuan untukAWS WAF V2 dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Peran layanan untuk AWS WAF

Mendukung peran layanan Ya

Peran layanan adalah IAM role yang diambil oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. 
Administrator IAM dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Membuat peran untuk mendelegasikan izin keLayanan AWS dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas AWS WAF. Edit peran layanan 
hanya jika AWS WAF memberikan bimbingan untuk melakukannya.

Peran yang terhubung dengan layanan untuk AWS WAF

Mendukung peran yang terhubung dengan layanan Ya
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Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang tertaut denganLayanan AWS. Layanan dapat 
menggunakan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di 
AndaAkun AWS dan dimiliki oleh layanan tersebut. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat 
mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang membuat atau mengelola peran terkait layanan AWS WAF, lihat Menggunakan peran 
terkait layanan untuk AWS WAF (p. 281).

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF
Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasiAWS WAF 
sumber daya. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakanAWS Management 
Console,AWS Command Line Interface (AWS CLI), atauAWS API. Untuk memberikan izin kepada para 
pengguna untuk melakukan tindakan pada sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat 
membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan 
pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen 
kebijakan JSON ini, lihat Membuat kebijakan IAM di Panduan Pengguna IAM.

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan olehAWS WAF, termasuk format 
ARN untuk setiap jenis sumber daya, lihat Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untukAWS WAF V2 di
Referensi Otorisasi Layanan.

Topik
• Praktik terbaik kebijakan (p. 272)
• Menggunakan konsol AWS WAF (p. 273)
• Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri (p. 273)
• Memberikan akses hanya-baca keAWS WAF, CloudFront, dan CloudWatch (p. 274)
• Memberikan akses penuh keAWS WAF, CloudFront, dan CloudWatch (p. 274)
• Berikan akses ke satuAkun AWS (p. 275)
• Memberikan akses ke ACL web tertentu dan grup aturan (p. 275)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau 
menghapusAWS WAF sumber daya di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda terkena biaya. 
Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

• Memulai kebijakanAWS terkelola dan beralih ke izin paling sedikit hak istimewa — Untuk mulai 
memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakanAWS terkelola yang 
memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di AndaAkun AWS. Kami 
menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelolaAWS 
pelanggan yang spesifik untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat
kebijakanAWSAWS terkelola atau kebijakan terkelola untuk fungsi pekerjaan di Panduan Pengguna IAM.

• Terapkan izin hak akses terkecil — Saat Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan 
izin yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Anda melakukan ini dengan menentukan tindakan yang 
dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, juga dikenal sebagai izin paling tidak 
memiliki hak istimewa. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan IAM untuk menerapkan izin, 
lihat Kebijakan dan izin di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

• Gunakan ketentuan dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut — Anda dapat 
menambahkan kondisi pada kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. 
Misalnya, Anda dapat menulis ketentuan kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus 
dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan kondisi untuk memberikan akses ke tindakan 
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layanan jika digunakan melalui spesifikLayanan AWS, sepertiAWS CloudFormation. Untuk informasi 
lebih lanjut, lihat Elemen kebijakan IAM JSON: Syarat dalam Panduan Pengguna IAM.

• Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang 
aman dan fungsional - IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga 
kebijakan mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer 
menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk 
membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat
validasi kebijakan IAM Access Analyzer di Panduan Pengguna IAM.

• Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) — Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan 
pengguna IAM atau pengguna root di AndaAkun AWS, aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. 
Untuk mewajibkan MFA saat operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA ke kebijakan Anda. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi akses API yang dilindungi MFA di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat praktik terbaik keamanan di IAM
dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan konsol AWS WAF
Untuk mengakses konsol AWS WAF tersebut, Anda harus memiliki rangkaian izin minimum. Izin ini harus 
mengizinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya AWS WAF di akun Akun 
AWS Anda. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat dari izin minimum yang 
diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk entitas (pengguna atau peran) 
dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu meloloskan izin konsol minimum untuk pengguna yang hanya melakukan panggilan ke 
AWS CLI atau API AWS. Alih-alih, izinkan akses hanya ke tindakan yang cocok dengan operasi API yang 
ingin mereka lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran dapat menggunakanAWS WAF konsol, 
lampirkan setidaknya kebijakanAWS WAFAWSWAFConsoleReadOnlyAccessAWS terkelola 
ke entitas. Untuk informasi tentang kebijakan terkelola ini, lihatAWSkebijakan terkelola: 
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess (p. 277). Untuk informasi selengkapnya tentang melampirkan 
kebijakan terkelola ke pengguna, lihat Menambahkan izin ke pengguna IAM User Guide.

Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri
Contoh ini menunjukkan cara Anda dapat membuat kebijakan yang mengizinkan para pengguna IAM 
untuk melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini 
mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan pada konsol atau secara terprogram menggunakan API AWS 
CLI atau AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Memberikan akses hanya-baca keAWS WAF, CloudFront, dan CloudWatch
Kebijakan berikut memberi pengguna akses hanya-baca keAWS WAF sumber daya, distribusi CloudFront 
web Amazon, dan CloudWatch metrik Amazon. Ini berguna bagi pengguna yang memerlukan izin untuk 
melihat pengaturan dalamAWS WAF kondisi, aturan, dan ACL web untuk melihat distribusi mana yang 
terkait dengan ACL web, dan untuk memantau metrik dan contoh permintaan di CloudWatch. Pengguna ini 
tidak dapat membuat, memperbarui, atau menghapusAWS WAF sumber daya.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Action": [ 
            "wafv2:Get*", 
            "wafv2:List*", 
            "cloudfront:GetDistribution", 
            "cloudfront:GetDistributionConfig", 
            "cloudfront:ListDistributions", 
            "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId", 
            "cloudwatch:ListMetrics", 
            "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
            "ec2:DescribeRegions" 
         ], 
         "Effect": "Allow", 
         "Resource": "*" 
      } 
   ]
}

Memberikan akses penuh keAWS WAF, CloudFront, dan CloudWatch
Kebijakan berikut memungkinkan pengguna melakukanAWS WAF operasi apa pun, melakukan operasi 
apa pun pada distribusi CloudFront web, dan memantau metrik dan contoh permintaan di CloudWatch. Ini 
berguna bagi pengguna yang merupakanAWS WAF administrator.

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Action": [ 
            "wafv2:*", 
            "cloudfront:CreateDistribution", 
            "cloudfront:GetDistribution", 
            "cloudfront:GetDistributionConfig", 
            "cloudfront:UpdateDistribution", 
            "cloudfront:ListDistributions", 
            "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId", 
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            "cloudfront:DeleteDistribution", 
            "cloudwatch:ListMetrics", 
            "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
            "ec2:DescribeRegions" 
         ], 
         "Effect": "Allow", 
         "Resource": "*" 
      } 
   ]
}

Kami sangat menyarankan Anda untuk mengonfigurasi Multi-Factor Authentication (MFA) untuk pengguna 
yang memiliki izin administratif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Perangkat Multi-Factor 
Authentication (MFA) denganAWS dalam Panduan Pengguna IAM.

Berikan akses ke satuAkun AWS

Kebijakan ini memberikan izin berikut ke akun 444455556666:

• Akses penuh ke semuaAWS WAF operasi dan sumber daya.
• Baca dan perbarui akses ke semua CloudFront distribusi, yang memungkinkan Anda mengaitkan ACL 

dan CloudFront distribusi web.
• Baca akses ke semua CloudWatch metrik dan statistik metrik, sehingga Anda dapat melihat CloudWatch 

data dan contoh permintaan diAWS WAF konsol.

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "wafv2:*" 
         ], 
         "Resource": [ 
            "arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "cloudfront:GetDistribution", 
            "cloudfront:GetDistributionConfig", 
            "cloudfront:ListDistributions", 
            "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId", 
            "cloudfront:UpdateDistribution", 
            "cloudwatch:ListMetrics", 
            "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
            "ec2:DescribeRegions" 
         ], 
         "Resource": [ 
            "*" 
         ] 
      } 
   ]
}

Memberikan akses ke ACL web tertentu dan grup aturan

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna melakukanAWS WAF operasi apa pun di ACL web tertentu 
dan grup aturan tertentu di akun444455556666.
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{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "wafv2:*" 
         ], 
         "Resource": [ 
        "arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:regional/webacl/test123/112233d7c-86b2-458b-
af83-51c51example", 
        "arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:regional/rulegroup/
test123rulegroup/555555555-6666-1234-abcd-00d11example" 
         ] 
      } 
   ]
}

Kebijakan yang dikelola oleh AWS untuk AWS WAF
Untuk menambahkan izin ke pengguna, grup, dan peran, lebih mudah untuk menggunakan kebijakan 
terkelola AWS daripada menulis kebijakan sendiri. Dibutuhkan waktu dan keahlian untuk membuat 
kebijakan terkelola pelanggan IAM yang hanya menyediakan izin sesuai kebutuhan tim Anda. Untuk mulai 
dengan cepat, Anda dapat menggunakan kebijakan-kebijakan terkelola AWS kami. Kebijakan ini mencakup 
kasus penggunaan umum dan tersedia di akun Akun AWS Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang 
kebijakan terkelola AWS, lihat kebijakan terkelola AWS di Panduan Pengguna IAM.

Layanan AWSmempertahankan dan memperbarui kebijakanAWS terkelola. Anda tidak dapat mengubah 
izin yang ada dalam kebijakan-kebijakan yang dikelola AWS. Layanan terkadang menambahkan izin 
tambahan ke kebijakan yang dikelola AWS untuk mendukung fitur-fitur baru. Jenis pembaruan ini akan 
memengaruhi semua identitas (pengguna, grup, dan peran) di mana kebijakan tersebut dilampirkan. 
Layanan kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan yang dikelola AWS saat ada fitur baru yang 
diluncurkan atau saat ada operasi baru yang tersedia. Layanan tidak menghapus izin yang ada di kebijakan 
yang dikelola AWS, sehingga pembaruan-pembaruan yang terjadi pada kebijakan tidak akan membuat izin 
yang ada rusak.

Selain itu, AWS mendukung kebijakan-kebijakan terkelola untuk fungsi tugas yang mencakup beberapa 
layanan. Misalnya, kebijakanViewOnlyAccessAWS terkelola menyediakan akses hanya baca ke 
banyakLayanan AWS dan sumber daya. Saat layanan meluncurkan fitur baru, AWS menambahkan izin 
hanya-baca untuk operasi dan sumber daya yang baru. Untuk melihat daftar dan deskripsi dari kebijakan-
kebijakan fungsi tugas, lihat kebijakan terkelola AWS untuk fungsi tugas di Panduan Pengguna IAM.

AWSkebijakan terkelola: AWSWAFReadOnlyAccess
Kebijakan ini memberikan izin baca saja yang mengizinkan pengguna untuk mengaksesAWS WAF sumber 
daya tetapi tidak memodifikasi mereka. Anda dapat melampirkan kebijakan ini ke identitas IAM. AWS 
WAFjuga melampirkan kebijakan ini ke peran layanan yangAWS WAF mengizinkan melakukan tindakan 
atas nama Anda.

Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat AWSWAFReadOnlyAccessdi konsol IAM.

AWSkebijakan terkelola: AWSWAFFullAccess
Kebijakan ini juga memberikan akses penuh keAWS WAF sumber daya. Anda dapat melampirkan 
kebijakan ini ke identitas IAM. AWS WAFjuga melampirkan kebijakan ini ke peran layanan yangAWS WAF 
mengizinkan melakukan tindakan atas nama Anda.

Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat AWSWAFFullAccessdi konsol IAM.
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AWSkebijakan terkelola: AWSWAFConsoleReadOnlyAccess
Kebijakan ini memberikan izin hanya-baca keAWS WAF konsol, yang mencakup sumber daya untukAWS 
WAF dan untuk layanan terintegrasi, seperti Amazon, Amazon API Gateway CloudFront, Application 
Load Balancer, Amazon CognitoAWS AppSync,AWS App Runner, danAWS Verified Access. Anda dapat 
melampirkan kebijakan ini ke identitas IAM. AWS WAFjuga melampirkan kebijakan ini ke peran layanan 
yangAWS WAF mengizinkan melakukan tindakan atas nama Anda.

Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat AWSWAFConsoleReadOnlyAccessdi konsol IAM.

AWSkebijakan terkelola: AWSWAFConsoleFullAccess
Kebijakan ini memberikan akses penuh keAWS WAF konsol, yang mencakup sumber daya untukAWS 
WAF dan untuk layanan terintegrasi, seperti Amazon, Amazon API Gateway CloudFront, Application 
Load Balancer,AWS AppSync Amazon Cognito,AWS App Runner, danAWS Verified Access. Anda dapat 
melampirkan kebijakan ini ke identitas IAM. AWS WAFjuga melampirkan kebijakan ini ke peran layanan 
yangAWS WAF mengizinkan melakukan tindakan atas nama Anda.

Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat AWSWAFConsoleFullAccessdi konsol IAM.

AWS WAF memperbarui pada kebijakan terkelola AWS

Lihat detail tentang pembaruan terhadap kebijakan terkelola AWS untuk AWS WAF sejak layanan ini mulai 
melacak perubahan-perubahan tersebut. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, 
berlangganan umpan RSS di halaman riwayatAWS WAF dokumen diRiwayat dokumen (p. 642).

Kebijakan Deskripsi perubahan Tanggal

AWSWAFFullAccess

Kebijakan ini 
memungkinkanAWS WAF untuk 
mengelolaAWS sumber daya 
atas nama Anda dalamAWS 
WAF dan dalam layanan 
terintegrasi.

Detail di konsol IAM:
AWSWAFFullAccess.

Izin yang diperluas untuk 
menambahkanAWS App Runner 
layanan ke jenis sumber daya 
yang dapat Anda lindungiAWS 
WAF.

2023-03-30

AWSWAFReadOnlyAccess

Kebijakan ini 
memungkinkanAWS WAF untuk 
mengelolaAWS sumber daya 
atas nama Anda dalamAWS 
WAF dan dalam layanan 
terintegrasi.

Detail di konsol IAM:
AWSWAFReadOnlyAccess.

Izin yang diperluas untuk 
menambahkanAWS App Runner 
layanan ke jenis sumber daya 
yang dapat Anda lindungiAWS 
WAF.

2023-03-30

AWSWAFConsoleFullAccess

Kebijakan ini 
memungkinkanAWS WAF untuk 
mengelola sumber dayaAWS 

Izin yang diperluas untuk 
menambahkanAWS App Runner 
layanan ke jenis sumber daya 

2023-03-30
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Kebijakan Deskripsi perubahan Tanggal
konsol danAWS sumber daya 
lain atas nama Anda dalamAWS 
WAF dan dalam layanan 
terintegrasi.

Detail di konsol IAM:
AWSWAFConsoleFullAccess.

yang dapat Anda lindungiAWS 
WAF.

AWSWAFConsoleReadOnlyAccess

Kebijakan ini 
memungkinkanAWS WAF untuk 
mengelola sumber dayaAWS 
konsol danAWS sumber daya 
lain atas nama Anda dalamAWS 
WAF dan dalam layanan 
terintegrasi.

Detail di konsol IAM:
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.

Izin yang diperluas untuk 
menambahkanAWS App Runner 
layanan ke jenis sumber daya 
yang dapat Anda lindungiAWS 
WAF.

2023-03-30

AWSWAFFullAccess

Kebijakan ini 
memungkinkanAWS WAF untuk 
mengelolaAWS sumber daya 
atas nama Anda dalamAWS 
WAF dan dalam layanan 
terintegrasi.

Detail di konsol IAM:
AWSWAFFullAccess.

Izin yang diperluas untuk 
menambahkan kumpulan 
pengguna Amazon Cognito ke 
jenis sumber daya yang dapat 
Anda lindungiAWS WAF.

2022-08-25

AWSWAFReadOnlyAccess

Kebijakan ini 
memungkinkanAWS WAF untuk 
mengelolaAWS sumber daya 
atas nama Anda dalamAWS 
WAF dan dalam layanan 
terintegrasi.

Detail di konsol IAM:
AWSWAFReadOnlyAccess.

Izin yang diperluas untuk 
menambahkan kumpulan 
pengguna Amazon Cognito ke 
jenis sumber daya yang dapat 
Anda lindungiAWS WAF.

2022-08-25

AWSWAFConsoleFullAccess

Kebijakan ini 
memungkinkanAWS WAF untuk 
mengelola sumber dayaAWS 
konsol danAWS sumber daya 
lain atas nama Anda dalamAWS 
WAF dan dalam layanan 
terintegrasi.

Detail di konsol IAM:
AWSWAFConsoleFullAccess.

Izin yang diperluas untuk 
menambahkan kumpulan 
pengguna Amazon Cognito ke 
jenis sumber daya yang dapat 
Anda lindungiAWS WAF.

2022-08-25
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Kebijakan Deskripsi perubahan Tanggal

AWSWAFConsoleReadOnlyAccess

Kebijakan ini 
memungkinkanAWS WAF untuk 
mengelola sumber dayaAWS 
konsol danAWS sumber daya 
lain atas nama Anda dalamAWS 
WAF dan dalam layanan 
terintegrasi.

Detail di konsol IAM:
AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.

Izin yang diperluas untuk 
menambahkan kumpulan 
pengguna Amazon Cognito ke 
jenis sumber daya yang dapat 
Anda lindungiAWS WAF.

2022-08-25

AWSWAFFullAccess

Kebijakan ini 
memungkinkanAWS WAF untuk 
mengelolaAWS sumber daya 
atas nama Anda dalamAWS 
WAF dan dalam layanan 
terintegrasi.

Detail di konsol IAM:
AWSWAFFullAccess.

Mengoreksi pengaturan izin 
untuk pengiriman log untuk 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) dan Amazon 
CloudWatch Logs. Perubahan 
ini menyelesaikan akses ditolak 
kesalahan yang terjadi selama 
konfigurasi logging. Untuk 
informasi tentang pencatatan 
lalu lintas ACL web Anda, 
lihatMencatat lalu lintas ACL 
web (p. 227).

2022-01-11

AWSWAFConsoleFullAccess

Kebijakan ini 
memungkinkanAWS WAF untuk 
mengelola sumber dayaAWS 
konsol danAWS sumber daya 
lain atas nama Anda dalamAWS 
WAF dan dalam layanan 
terintegrasi.

Detail di konsol IAM:
AWSWAFConsoleFullAccess.

Mengoreksi pengaturan izin 
untuk pengiriman log untuk 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) dan Amazon 
CloudWatch Logs. Perubahan ini 
menyelesaikan kesalahan akses 
yang terjadi selama konfigurasi 
logging. Untuk informasi tentang 
pencatatan lalu lintas ACL web 
Anda, lihatMencatat lalu lintas 
ACL web (p. 227).

2022-01-11

AWSWAFFullAccess

Kebijakan ini 
memungkinkanAWS WAF untuk 
mengelolaAWS sumber daya 
atas nama Anda dalamAWS 
WAF dan dalam layanan 
terintegrasi.

Detail di konsol IAM:
AWSWAFFullAccess.

Ditambahkan izin baru untuk opsi 
logging diperluas.

Perubahan ini memberikanAWS 
WAF akses ke tujuan pencatatan 
log tambahan Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) dan Amazon CloudWatch 
Logs. Untuk informasi tentang 
pencatatan lalu lintas ACL web 
Anda, lihatMencatat lalu lintas 
ACL web (p. 227).

2021-11-15

279

https://console.aws.amazon.com/iam/home#/policies/arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleReadOnlyAccess$serviceLevelSummary
https://console.aws.amazon.com/iam/home#/policies/arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFFullAccess$serviceLevelSummary
https://console.aws.amazon.com/iam/home#/policies/arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFConsoleFullAccess$serviceLevelSummary
https://console.aws.amazon.com/iam/home#/policies/arn:aws:iam::aws:policy/AWSWAFFullAccess$serviceLevelSummary


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Identity and access management

Kebijakan Deskripsi perubahan Tanggal

AWSWAFConsoleFullAccess

Kebijakan ini 
memungkinkanAWS WAF untuk 
mengelola sumber dayaAWS 
konsol danAWS sumber daya 
lain atas nama Anda dalamAWS 
WAF dan dalam layanan 
terintegrasi.

Detail di konsol IAM:
AWSWAFConsoleFullAccess.

Ditambahkan izin baru untuk opsi 
logging diperluas.

Perubahan ini memberikanAWS 
WAF akses ke tujuan pencatatan 
log tambahan Amazon Simple 
Storage Service (Amazon 
S3) dan Amazon CloudWatch 
Logs. Untuk informasi tentang 
pencatatan lalu lintas ACL web 
Anda, lihatMencatat lalu lintas 
ACL web (p. 227).

2021-11-15

AWS WAF mulai melacak 
perubahan

AWS WAF mulai melacak 
perubahan untuk kebijakan 
terkelola AWS

2021-3-01

Pemecahan masalah identitas dan akses AWS WAF
Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang 
mungkin Anda temukan saat bekerja dengan AWS WAF dan IAM.

Topik
• Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di AWS WAF (p. 280)
• Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole (p. 280)
• Saya ingin mengizinkan orang di luar Akun AWS saya untuk mengakses sumber daya AWS WAF 

saya (p. 281)

Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di AWS WAF
Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak terotorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda 
harus diperbarui untuk memungkinkan Anda melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika penggunamateojackson IAM mencoba menggunakan 
konsol untuk melihat detail tentangmy-example-widget sumber daya fiktif, tetapi tidak 
memilikiwafv2:GetWidget izin fiktif.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 wafv2:GetWidget on resource: my-example-widget

Dalam hal ini, kebijakan untukmateojackson pengguna harus diperbarui untuk memungkinkan akses 
kemy-example-widget sumber daya dengan menggunakanwafv2:GetWidget tindakan.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungiAWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang 
memberikan kredensyal masuk Anda.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole
Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak terotorisasi untuk melakukaniam:PassRole tindakan, 
kebijakan Anda harus diperbarui agar dapat meneruskan peranAWS WAF.

BeberapaLayanan AWS memungkinkan Anda untuk memberikan peran yang sudah ada ke layanan 
tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran tertaut-layanan. Untuk melakukannya, Anda 
harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.
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Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama marymajor mencoba menggunakan 
konsol tersebut untuk melakukan tindakan di AWS WAF. Namun, tindakan tersebut mengharuskan layanan 
untuk memiliki izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran 
tersebut ke layanan.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia dapat melakukaniam:PassRole tindakan 
tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungiAWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang 
memberikan kredensyal masuk Anda.

Saya ingin mengizinkan orang di luar Akun AWS saya untuk mengakses sumber 
daya AWS WAF saya
Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan para pengguna di akun lain atau orang-orang di luar 
organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa yang dipercaya 
untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau 
daftar kontrol akses (ACL), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi akses pada orang 
ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, lihat hal berikut:

• Untuk mempelajari apakah AWS WAF mendukung fitur-fitur ini, lihat Cara kerja AWS WAF dengan 
IAM (p. 266).

• Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya di seluruh akun Akun AWS yang Anda miliki, 
lihat Memberikan akses ke pengguna IAM di akun Akun AWS lain yang Anda miliki dalam Panduan 
Pengguna IAM.

• Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya Anda ke Akun AWS pihak ketiga, lihat
Menyediakan akses ke akun Akun AWS yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam Panduan Pengguna IAM.

• Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat Menyediakan akses ke 
pengguna terautentikasi eksternal (gabungan identitas) dalam Panduan Pengguna IAM .

• Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk 
akses lintas akun, lihat Bagaimana peran IAM berbeda dari kebijakan berbasis sumber daya dalam
Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan peran terkait layanan untuk AWS WAF
AWS WAF menggunakan AWS Identity and Access Management peran yang terkait dengan layanan (IAM)
. Peran yang terkait dengan layanan adalah tipe IAM role unik yang terkait langsung ke layanan. Peran 
yang terhubung dengan layanan ditentukan sebelumnya oleh AWS WAF dan mencakup semua izin yang 
diperlukan layanan untuk menghubungi layanan AWS lainnya atas nama Anda.

Peran yang terhubung dengan layanan memudahkan pengaturan AWS WAF karena Anda tidak perlu 
menambahkan izin yang diperlukan secara manual. AWS WAF menentukan izin peran yang terhubung 
dengan layanan, dan kecuali ditentukan sebaliknya, hanya AWS WAF yang dapat mengambil perannya. 
Izin yang ditentukan meliputi kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin. Kebijakan izin tersebut tidak dapat 
dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran terhubung layanan hanya setelah pertama kali menghapus sumber daya 
terkait peran. Ini melindungi sumber daya AWS WAF karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja 
menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran yang terhubung dengan layanan, lihat
Layanan AWS yang Berfungsi dengan IAM dan cari layanan yang memiliki Ya di kolom Peran yang 
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Terhubung dengan Layanan. Pilih Ya dengan tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan 
untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk AWS WAF

AWS WAFmenggunakan peran terkait layananAWSServiceRoleForWAFV2Logging.

AWS WAFmenggunakan peran terhubung layanan ini untuk menulis log ke Amazon Kinesis Data Firehose. 
Peran ini hanya digunakan jika Anda mengaktifkan loginAWS WAF. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Mencatat lalu lintas ACL web (p. 227).

Peran terkait layanan AWSServiceRoleForWAFV2Logging memercayai layanan
wafv2.amazonaws.com untuk menjalankan peran.

Kebijakan izin peran memungkinkanAWS WAF untuk menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya 
yang ditentukan:

• Tindakan:firehose:PutRecord danfirehose:PutRecordBatch pada sumber daya aliran data 
Firehose Amazon Kinesis Data Firehose dengan nama yang dimulai dengan "aws-waf-logs-.” Sebagai 
contoh, aws-waf-logs-us-east-2-analytics.

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk 
membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Izin Peran 
Tertaut Layanan di Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran yang terhubung dengan layanan untuk AWS WAF

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Ketika Anda mengaktifkanAWS WAF log 
onAWS Management Console, atau Anda membuatPutLoggingConfiguration permintaan diAWS 
WAF CLI atauAWS WAF API,AWS WAF menciptakan peran layanan-link untuk Anda.

Anda harus memilikiiam:CreateServiceLinkedRole izin untuk mengaktifkan logging.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi 
proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Ketika Anda mengaktifkanAWS 
WAF pencatatan,AWS WAF buat peran tertaut layanan lagi untuk Anda lagi.

Mengedit peran yang terkait dengan layanan untuk AWS WAF

AWS WAFtidak mengizinkan Anda untuk mengedit peran yangAWSServiceRoleForWAFV2Logging
terkait dengan layanan. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama 
peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat menyunting 
penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengedit Peran Tertaut Layanan di
Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk AWS WAF

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran tertaut layanan, kami 
menyarankan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak 
digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber 
daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

Note

Jika layanan AWS WAF menggunakan peran tersebut ketika Anda mencoba menghapus sumber 
daya, penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba lagi.
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Untuk menghapus sumber daya AWS WAF yang digunakan oleh
AWSServiceRoleForWAFV2Logging

1. DiAWS WAF konsol, hapus logging dari setiap ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat 
lalu lintas ACL web (p. 227).

2. Menggunakan API atau CLI, kirimkanDeleteLoggingConfiguration permintaan untuk setiap ACL 
web yang telah mengaktifkan logging. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Referensi API AWS WAF.

Untuk menghapus peran terkait layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, CLI IAM, atau API IAM untuk menghapus peran terkait layanan
AWSServiceRoleForWAFV2Logging. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus Peran Terkait 
Layanan di Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang didukung untuk peran yang terhubung dengan layanan AWS WAF

AWS WAF mendukung penggunaan peran terkait layanan di semua Wilayah tempat layanan tersedia. 
Untuk informasi lebih lanjut, lihat AWS WAF kuota dan titik akhir.
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Pencatatan dan pemantauan di AWS WAF
Pemantauan adalah bagian penting dari pemeliharaan keandalan, ketersediaan, dan performa AWS 
WAF serta solusi AWS Anda. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua bagian dariAWS 
solusi Anda sehingga Anda dapat dengan lebih mudah men-debug kegagalan multi-titik jika terjadi. 
AWSmenyediakan beberapa alat untuk memantauAWS WAF sumber daya Anda dan merespons potensi 
peristiwa:

CloudWatch alarm Amazon

Dengan menggunakan CloudWatch alarm, Anda melihat satu metrik selama periode waktu yang 
ditentukan. Jika metrik melebihi ambang batas tertentu, CloudWatch kirim notifikasi ke topik Amazon 
SNS atauAWS Auto Scaling kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemantauan CloudWatch 
dengan Amazon (p. 617).

Log AWS CloudTrail

CloudTrail menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atauAWS layanan 
diAWS WAF. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat 
menentukan permintaan yang dibuat untukAWS WAF, alamat IP asal permintaan dibuat, siapa yang 
membuat permintaan, kapan permintaan dibuat, dan detail tambahan. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Mencatat log panggilan API denganAWS CloudTrail (p. 625).

AWS WAFpencatatan lalu lintas ACL web

AWS WAFmenawarkan logging untuk lalu lintas yang menganalisis ACL web Anda. Log menyertakan 
informasi seperti waktuAWS WAF menerima permintaan dariAWS sumber daya yang dilindungi, 
informasi rinci tentang permintaan, dan pengaturan tindakan untuk aturan yang permintaan cocok. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat lalu lintas ACL web (p. 227).
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Validasi kepatuhan untuk AWS WAF
Untuk mempelajariLayanan AWS apakah suatu berada dalam cakupan program kepatuhan tertentu, 
lihatLayanan AWS Program Kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat Program Kepatuhan 
AWS.

Anda bisa mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Mengunduh Laporan di AWS Artifact.

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data 
Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan 
sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

• Panduan Quick Start Keamanan dan Kepatuhan — Panduan deployment ini membahas pertimbangan 
arsitektur dan memberikan langkah untuk men-deploy lingkungan dasar diAWS yang menjadi fokus 
keamanan dan kepatuhan.

• Merancang Keamanan dan Kepatuhan HIPAA di Amazon Web Services — Laporan Resmi ini 
menjelaskan cara korporasi dapat menggunakanAWS untuk membuat aplikasi yang memenuhi syarat 
HIPAA.

Note

Tidak semua Layanan AWS memenuhi syarat HIPAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA.

• Sumber Daya Kepatuhan AWS – Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri 
dan lokasi Anda.

• Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan di Panduan Developer AWS Config – Layanan AWS Config 
menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda dalam mematuhi praktik-praktik internal, pedoman 
industri, dan regulasi internal.

• AWS Security Hub— IniLayanan AWS memberikan pandangan komprehensif kepada Anda tentang 
status keamanan Anda di dalamnyaAWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk 
mengevaluasiAWS sumber daya Anda dan untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri 
keamanan dan praktik terbaik untuk keamanan. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat
referensi kontrol Security Hub.

• AWS Audit Manager – Layanan AWS ini akan membantu Anda untuk terus-menerus mengaudit 
penggunaan AWS untuk menyederhanakan bagaimana Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap 
regulasi dan standar industri.
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Ketahanan di AWS WAF
Infrastruktur global AWS dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zone. Wilayah AWS 
menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi yang terhubung dengan 
jaringan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat berlebihan. Dengan Availability Zone, 
Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan 
failover di antara Availability Zone tanpa gangguan. Availability Zone memiliki ketersediaan yang tinggi, 
toleran terhadap kesalahan, dan dapat diskalakan jika dibandingkan dengan infrastruktur pusat data 
tunggal atau ganda tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat Infrastruktur Global AWS.

Keamanan infrastruktur di AWS WAF
Sebagai layanan terkelola,AWS WAF dilindungi oleh prosedur keamanan jaringanAWS global yang 
dijelaskan di Amazon Web Services: Gambaran Umum dari Proses Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API AWS yang dipublikasikan untuk mengakses AWS WAF melalui 
jaringan. Klien harus mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) 1.0 atau versi yang lebih 
baru. Kami merekomendasikan TLS 1.2 atau versi yang lebih baru. Klien juga harus mendukung suite 
cipher dengan perfect forward secrecy (PFS) seperti Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) atau Elliptic Curve 
Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan sistem yang lebih 
baru mendukung mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan access key ID dan secret access key yang 
terkait dengan principal IAM. Atau Anda bisa menggunakan AWS Security Token Service (AWS STS) untuk 
membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

Kuota AWS WAF
Note

Ini adalah versi terbaru dariAWS WAF. UntukAWS WAF Classic, lihatAWS WAF 
Classic (p. 295).

AWS WAF tunduk pada kuota berikut (sebelumnya disebut sebagai batas). Kuota ini sama untuk semua 
Wilayah yangAWS WAF tersedia. Setiap Wilayah sesuai dengan kuota ini secara individual. Kuota tidak 
kumulatif di seluruh Wilayah.

AWS WAFmemiliki kuota default pada jumlah maksimum entitas yang dapat Anda miliki per akun. Anda 
dapat meminta peningkatan kuota ini.

Resource Kuota default per 
akun per Wilayah

Jumlah maksimum ACL web 100

Jumlah maksimum grup aturan 100

Jumlah maksimum set IP 100

Jumlah maksimum permintaan per ACL web 25.000

Jumlah maksimum header permintaan khusus per web ACL atau grup aturan 100

Jumlah maksimum header respons khusus per web ACL atau grup aturan 100
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Resource Kuota default per 
akun per Wilayah

Jumlah maksimum badan respons khusus per ACL web atau grup aturan 50

Jumlah maksimum aliran CloudWatch log Amazon Logs per web ACL, untuk 
mencatat lalu lintas ACL web ke grupCloudWatch log Log

35

Permintaan maksimum per detik (RPS) yang diizinkan untukAWS WAF CloudFront aktif ditetapkan oleh 
CloudFront dan dijelaskan dalam PanduanCloudFront Pengembang.

AWS WAFmemiliki kuota tetap pada pengaturan entitas berikut per akun per Wilayah. Kuota ini tidak dapat 
diubah.

Resource Kuota per akun per 
Wilayah

Unit kapasitas ACL web maksimum (WCU) per ACL* web 5.000

WCU maksimum per grup aturan 5.000

Jumlah referensi maksimum per kelompok aturan ke set IP dan set pola regex 50

Jumlah referensi maksimum per web ACL ke set IP, set pola regex, dan grup aturan 50

Jumlah maksimum alamat IP dalam notasi CIDR per set IP 10.000

Jumlah maksimum aturan berbasis tarif per ACL 10

Jumlah maksimum aturan berbasis tarif per grup aturan 4

Jumlah maksimum alamat IP unik yang dapat diblokir per aturan berbasis tarif 10.000

Jumlah karakter maksimum dalam pernyataan string yang cocok 200

Jumlah karakter maksimum di setiap pola regex 200

Jumlah maksimum pola regex unik per set regex 10

Jumlah maksimum set regex 10

Ukuran maksimum badan permintaan web yang dapat diperiksa untuk perlindungan 
regional

8 KB

Ukuran maksimum badan permintaan web yang dapat diperiksa untuk CloudFront 
perlindungan Amazon**

64 KB

Tingkat permintaan minimum yang dapat ditentukan untuk aturan berbasis tarif 100

Jumlah maksimum transformasi teks per pernyataan aturan 10

Ukuran maksimum konten tubuh respons kustom untuk definisi respons kustom 
tunggal

4 KB

Jumlah maksimum header kustom untuk definisi respons kustom tunggal 10

Jumlah maksimum header kustom untuk definisi permintaan kustom tunggal 10

Ukuran gabungan maksimum dari semua konten badan respons untuk satu grup 
aturan atau ACL web tunggal

50 KB

287

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/cloudfront-limits.html


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Memigrasi sumber dayaAWS 
WAF Classic Anda keAWS WAF

* Menggunakan lebih dari 1.500 WCU di ACL web menimbulkan biaya di luar harga ACL web dasar. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat AWS WAFunit kapasitas ACL web (WCU) (p. 7) dan Harga AWS WAF.

**Secara default, batas pemeriksaan badan diatur ke 16 KB untuk ACL web yang melindungi CloudFront 
distribusi Amazon, tetapi Anda dapat meningkatkan ini dalam konfigurasi ACL web Anda, hingga 
maksimum yang tercantum. Untuk informasi selengkapnya, lihat Batas ukuran pemeriksaan tubuh untuk 
ACL CloudFront web (p. 20).

AWS WAFmemiliki kuota tetap berikut pada panggilan per akun per Wilayah. Kuota ini berlaku untuk total 
panggilan ke layanan melalui segala cara yang tersedia, termasuk konsol, CLIAWS CloudFormation, REST 
API, dan SDK. Kuota ini tidak dapat diubah.

Jenis panggilan Kuota per akun per 
Wilayah

Jumlah maksimum panggilan keAssociateWebACL Satu permintaan 
setiap 2 detik

Jumlah maksimum panggilan keDisassociateWebACL Satu permintaan 
setiap 2 detik

Jumlah maksimum panggilan keGetWebACLForResource Satu permintaan 
per detik

Jumlah maksimum panggilan keListResourcesForWebACL Satu permintaan 
per detik

Jumlah maksimum panggilan ke individuGet atauList tindakan apa pun, jika tidak 
ada kuota lain yang ditentukan untuk itu

Lima permintaan 
per detik

Jumlah maksimum panggilan ke individuCreate,,Put atauUpdate tindakan, jika 
tidak ada kuota lain yang ditentukan untuk itu

Satu permintaan 
per detik

Memigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda 
keAWS WAF

Bagian ini memberikan panduan untuk memigrasi aturan dan ACL web Anda dariAWS WAF Classic 
keAWS WAF. AWS WAFdirilis pada November 2019. Jika Anda membuat sumber daya seperti aturan 
dan ACL web menggunakanAWS WAF Classic, Anda perlu bekerja dengannya menggunakanAWS WAF 
Classic atau memigrasinya ke versi terbaru ini.

Sebelum memulai pekerjaan migrasi, biasakan diri AndaAWS WAF dengan membacaAWS WAF (p. 6).

Topik
• Mengapa bermigrasi keAWS WAF?  (p. 288)
• Bagaimana migrasi bekerja (p. 290)
• Peringatan dan keterbatasan migrasi (p. 290)
• Memigrasi ACL web dariAWS WAF Classic keAWS WAF (p. 291)

Mengapa bermigrasi keAWS WAF?
Versi terbaruAWS WAF menyediakan banyak perbaikan atas versi sebelumnya, sambil mempertahankan 
sebagian besar konsep dan terminologi yang Anda terbiasa.
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Daftar berikut menjelaskan perubahan besar di terbaruAWS WAF. Sebelum melanjutkan migrasi, luangkan 
waktu untuk meninjau daftar ini dan membiasakan diri denganAWS WAF panduan lainnya.

• AWSAturan Terkelola untukAWS WAF — Grup aturan yang sekarang tersedia melalui AturanAWS 
Terkelola memberikan perlindungan terhadap ancaman web umum. Sebagian besar kelompok aturan ini 
disertakan secara gratisAWS WAF. Untuk informasi selengkapnya, lihatAWSDaftar grup aturan Aturan 
Terkelola (p. 41) dan posting blog Mengumumkan AturanAWS Terkelola untukAWS WAF.

• AWS WAFAPI Baru - API baru memungkinkan Anda mengonfigurasi semuaAWS WAF sumber daya 
Anda menggunakan satu set API. Untuk membedakan antara aplikasi regional dan global, API baru 
menyertakanscope setelan. Untuk informasi selengkapnya tentang API, lihat Jenis Data AWSWAFV2 
Actions danAWS WAFV2.

Dalam API, SDK, CLI, danAWS CloudFormation,AWS WAF Classic mempertahankan skema penamaan 
dan versi terbaru iniAWS WAF disebut dengan ditambahkanV2 atauv2, tergantung pada konteksnya.

• Kuota layanan yang disederhanakan (batas) -AWS WAF sekarang memungkinkan lebih banyak aturan 
per web ACL dan memungkinkan Anda untuk mengekspresikan pola regex yang lebih panjang. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Kuota AWS WAF (p. 286).

• Batas Web ACL sekarang didasarkan pada kebutuhan komputasi - batas Web ACL sekarang didasarkan 
pada unit kapasitas ACL web (WCU). AWS WAFmenghitung WCU untuk aturan sesuai dengan kapasitas 
operasi yang diperlukan untuk menjalankan aturan. WCU dari ACL web adalah jumlah dari WCU dari 
semua aturan dan kelompok aturan di ACL web.

Untuk informasi umum tentang WCU, lihatCara kerja AWS WAF (p. 7). Untuk informasi tentang 
penggunaan WCU masing-masing aturan, lihatDaftar pernyataan aturan (p. 101).

• Penulisan aturan berbasis dokumen — Anda sekarang dapat menulis dan mengekspresikan aturan, 
grup aturan, dan ACL web dalam format JSON. Anda tidak perlu lagi menggunakan panggilan API 
individual untuk membuat kondisi yang berbeda dan kemudian mengaitkan kondisi ke aturan. Ini sangat 
menyederhanakan bagaimana Anda menulis dan memelihara kode Anda. Anda dapat mengakses format 
JSON ACL web Anda melalui konsol saat Anda melihat ACL web, dengan memilih Unduh web ACL 
sebagai JSON. Saat membuat aturan sendiri, Anda dapat mengakses representasi JSON-nya dengan 
memilih editor Aturan JSON.

• Aturan bersarang dan dukungan operasi logis penuh - Anda dapat menulis aturan gabungan kompleks 
dengan menggunakan pernyataan aturan logis dan dengan menggunakan bersarang. Anda dapat 
membuat pernyataan seperti[A AND NOT(B OR C)]. Untuk informasi selengkapnya, lihat Daftar 
pernyataan aturan (p. 101).

• Dukungan rentang CIDR variabel untuk set IP - Spesifikasi set IP sekarang memiliki lebih banyak 
fleksibilitas dalam rentang IP. Untuk IPv4,AWS WAF mendukung/1 untuk/32. Untuk IPv6,AWS WAF 
mendukung/1 untuk/128. Untuk informasi selengkapnya tentang set IP, lihatIP mengatur pernyataan 
aturan pertandingan (p. 112).

• Transformasi teks berantai -AWS WAF dapat melakukan beberapa transformasi teks terhadap konten 
permintaan web sebelum memeriksanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Transformasi teks (p. 131).

• Pengalaman konsol yang ditingkatkan -AWS WAF Konsol baru ini menampilkan pembuat aturan visual 
dan desain konsol yang lebih intuitif bagi pengguna.

• Opsi yang diperluas untukAWS WAF kebijakan Firewall Manager - Dalam pengelolaan Firewall 
ManagerAWS WAF web ACL, Anda sekarang dapat membuat sekumpulan grup aturan yangAWS WAF 
memproses terlebih dahulu dan serangkaian grup aturan yangAWS WAF memproses terakhir. Setelah 
Anda menerapkanAWS WAF kebijakan, pemilik akun lokal dapat menambahkan grup aturan mereka 
sendiri yangAWS WAF memproses di antara dua set ini. Untuk informasi selengkapnya tentangAWS 
WAF kebijakan Firewall Manager, lihatKebijakan AWS WAF (p. 544).

• AWS CloudFormationdukungan untuk semua jenis pernyataan aturan -AWS WAF diAWS 
CloudFormation mendukung semua jenis pernyataan aturan yang didukungAWS WAF konsol dan API. 
Selain itu, Anda dapat dengan mudah mengonversi aturan yang Anda tulis dalam format JSON ke format 
YAKL.
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Bagaimana migrasi bekerja
Migrasi otomatis membawa sebagian besar konfigurasi ACL webAWS WAF Classic Anda, meninggalkan 
beberapa hal yang perlu Anda tangani secara manual.

Berikut ini mencantumkan langkah-langkah tingkat tinggi untuk memigrasi ACL web.

1. Migrasi otomatis membaca semua yang terkait dengan ACL web Anda yang ada, tanpa memodifikasi 
atau menghapus apa pun diAWS WAF Classic. Ini menciptakan representasi dari ACL web dan sumber 
daya terkait, kompatibel denganAWS WAF. Ini menghasilkanAWS CloudFormation template untuk ACL 
web baru dan menyimpannya dalam ember Amazon S3.

2. Anda menyebarkan template ke dalamAWS CloudFormation, untuk menciptakan ACL web dan sumber 
daya terkait diAWS WAF.

3. Anda meninjau web ACL, dan secara manual menyelesaikan migrasi, memastikan bahwa ACL web baru 
Anda mengambil keuntungan penuh dari kemampuan terbaruAWS WAF.

4. Anda secara manual mengalihkan sumber daya yang dilindungi ke ACL web baru.

Peringatan dan keterbatasan migrasi
Migrasi tidak membawa semua pengaturan Anda, persis seperti yang Anda miliki diAWS WAF Classic. 
Beberapa hal, seperti aturan terkelola, tidak memetakan persis antara dua versi. Pengaturan lain, seperti 
asosiasi ACL web denganAWS sumber daya yang dilindungi, awalnya dinonaktifkan di versi baru sehingga 
Anda dapat menambahkannya saat Anda siap.

Daftar berikut menjelaskan peringatan migrasi dan menjelaskan langkah-langkah apa pun yang mungkin 
ingin Anda ambil sebagai tanggapan. Gunakan ringkasan ini untuk merencanakan migrasi Anda. Langkah-
langkah migrasi mendetail, nanti, memandu Anda melalui langkah-langkah mitigasi yang disarankan.

• Akun tunggal — Anda hanya dapat memigrasikan sumber dayaAWS WAF Classic untuk akun apa pun 
keAWS WAF sumber daya untuk akun yang sama.

• Aturan terkelola - Migrasi tidak membawa aturan terkelola apa pun dariAWS Marketplace penjual. 
BeberapaAWS Marketplace penjual memiliki aturan terkelola yang setara untukAWS WAF itu Anda dapat 
berlangganan lagi. Sebelum Anda melakukannya, tinjau AturanAWS Terkelola yang disediakan dengan 
versi terbaruAWS WAF. Sebagian besar gratis untukAWS WAF pengguna. Untuk informasi tentang 
aturan terkelola, lihatGrup aturan terkelola (p. 31).

• Asosiasi ACL Web - Migrasi tidak membawa asosiasi apa pun antara ACL web dan sumber daya yang 
dilindungi. Ini adalah dengan desain, untuk menghindari mempengaruhi beban kerja produksi Anda. 
Setelah Anda memverifikasi bahwa semuanya dimigrasi dengan benar, kaitkan ACL web baru dengan 
sumber daya Anda.

• Logging - Logging untuk ACL web yang dimigrasi dinonaktifkan secara default. Ini adalah disengaja. 
Aktifkan logging ketika Anda siap untuk beralih dariAWS WAF Classic keAWS WAF.

• AWS Firewall Managergrup aturan - Migrasi tidak menangani grup aturan yang dikelola oleh Firewall 
Manager. Anda dapat memigrasi ACL web yang dikelola oleh Firewall Manager, tetapi migrasi tidak 
membawa alih grup aturan. Alih-alih menggunakan alat migrasi untuk ACL web ini, buat ulang kebijakan 
untuk yang baruAWS WAF di Firewall Manager.

Note

Grup aturan yang dikelola oleh Firewall Manager untukAWS WAF Classic adalah grup aturan 
Firewall Manager. Dengan versi baruAWS WAF, kelompok aturan adalah kelompokAWS WAF 
aturan. Secara fungsional, mereka sama.

• AWS WAFOtomatisasi Keamanan - Jangan mencoba memigrasi OtomatisasiAWS WAF Keamanan
apa pun. Migrasi tidak mengubah fungsi Lambda, yang mungkin digunakan oleh otomatisasi. Ketika 
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solusi OtomatisasiAWS WAF Keamanan baru tersedia yang kompatibel dengan yang terbaruAWS WAF, 
gunakan kembali solusi tersebut.

Memigrasi ACL web dariAWS WAF Classic keAWS 
WAF
Untuk memigrasi ACL web dan beralih ke ACL, lakukan migrasi otomatis, lalu selesaikan serangkaian 
langkah manual.

Topik
• Memigrasi ACL web: migrasi otomatis (p. 291)
• Memigrasi ACL web: tindak lanjut manual (p. 292)
• Migrasi ACL web: pertimbangan tambahan (p. 293)
• Migrasi ACL (p. 294)

Memigrasi ACL web: migrasi otomatis
Untuk secara otomatis memigrasi konfigurasi ACL web dariAWS WAF Classic keAWS WAF

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Pilih Beralih keAWS WAF Klasik dan tinjau pengaturan konfigurasi Anda untuk ACL web. Catat 
pengaturannya, mengingat peringatan dan batasan yang dijelaskan di bagian sebelumnya,Peringatan 
dan keterbatasan migrasi (p. 290).

3. Dalam dialog informasi di bagian atas, cari kalimat yang dimulai dengan Migrasi ACL web dan pilih 
tautan ke wizard migrasi. Ini meluncurkan wizard migrasi.

Jika Anda tidak melihat dialog informasi, Anda mungkin telah menutupnya sejak meluncurkan 
konsolAWS WAF Classic. Di bilah navigasi, pilih Beralih ke yang baruAWS WAF lalu pilih Beralih 
keAWS WAF Klasik, dan dialog informasi akan muncul kembali.

4. Pilih ACL web yang ingin dimigrasi.
5. Untuk konfigurasi Migrasi, sediakan bucket Amazon S3 untuk digunakan untuk template. Anda 

memerlukan bucket Amazon S3 yang dikonfigurasi dengan benar untuk API migrasi, untuk 
menyimpanAWS CloudFormation template yang dihasilkannya.

• Jika bucket dienkripsi, enkripsi harus menggunakan kunci Amazon S3 (SSE-S3). Migrasi tidak 
mendukung enkripsi dengan kunciAWS Key Management Service (SSE-KMS).

• Nama kelompok harus dimulai denganaws-waf-migration-. Sebagai contoh, aws-waf-
migration-my-web-acl.

• Bucket harus berada di Wilayah tempat Anda menerapkan template. Misalnya, untuk ACL webus-
west-2, Anda harus menggunakan bucket Amazon S3us-west-2 dan Anda harus menerapkan 
tumpukan template keus-west-2.

6. Untuk kebijakan bucket S3, sebaiknya pilih Otomatis menerapkan kebijakan bucket yang diperlukan 
untuk migrasi. Atau, jika Anda ingin mengelola bucket sendiri, Anda harus menerapkan kebijakan 
bucket berikut secara manual:

• Untuk CloudFront aplikasi Amazon global (waf):

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "apiv2migration.waf.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>/AWSWAF/<CUSTOMER_ACCOUNT_ID>/*" 
        } 
    ]
}

• Untuk aplikasi Amazon API Gateway atau Application Load Balancer regional (waf-regional):

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "apiv2migration.waf-regional.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>/AWSWAF/<CUSTOMER_ACCOUNT_ID>/*" 
        } 
    ]
}

7. Untuk Pilih cara menangani aturan yang tidak dapat dimigrasi, pilih salah satu untuk mengecualikan 
aturan yang tidak dapat dimigrasi, atau menghentikan migrasi. Untuk informasi tentang aturan yang 
tidak dapat dimigrasi, lihatPeringatan dan keterbatasan migrasi (p. 290).

8. Pilih Selanjutnya.
9. Untuk BuatAWS CloudFormation template, verifikasi pengaturan Anda, lalu pilih Mulai membuatAWS 

CloudFormation template untuk memulai proses migrasi. Ini bisa memakan waktu beberapa menit, 
tergantung pada kompleksitas ACL web Anda.

10. Di Buat dan jalankanAWS CloudFormation tumpukan untuk menyelesaikan migrasi, Anda dapat 
memilih untuk pergi keAWS CloudFormation konsol untuk membuat tumpukan dari template, untuk 
membuat ACL web baru dan sumber dayanya. Untuk melakukan ini, pilih BuatAWS CloudFormation 
tumpukan.

Setelah proses migrasi otomatis selesai, Anda siap untuk melanjutkan ke langkah-langkah tindak lanjut 
manual. Lihat Memigrasi ACL web: tindak lanjut manual (p. 292).

Memigrasi ACL web: tindak lanjut manual
Setelah migrasi otomatis selesai, tinjau ACL web yang baru dibuat dan isi komponen yang tidak dibawa 
migrasi untuk Anda. Prosedur berikut mencakup aspek manajemen ACL web yang tidak ditangani oleh 
migrasi. Untuk daftarnya, lihatPeringatan dan keterbatasan migrasi (p. 290).

Untuk menyelesaikan migrasi dasar - langkah manual

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

2. Konsol harus secara otomatis menggunakan versi terbaruAWS WAF. Untuk memverifikasi ini, di panel 
navigasi, periksa apakah Anda dapat melihat opsi Beralih keAWS WAF Klasik. Jika Anda melihat
Beralih ke yang baruAWS WAF, pilih itu untuk beralih ke versi terbaru.

3. Di panel navigasi, pilih ACL Web.
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4. Di halaman Web ACL, cari ACL web baru Anda dalam daftar untuk Wilayah tempat Anda 
membuatnya. Pilih nama web ACL untuk memunculkan pengaturan untuk ACL web.

5. Tinjau semua pengaturan untuk ACL web baru terhadap ACL webAWS WAF Classic sebelumnya. 
Secara default, logging dan asosiasi sumber daya yang dilindungi dinonaktifkan. Anda 
mengaktifkannya saat Anda siap untuk beralih.

6. Jika ACL webAWS WAF Classic Anda memiliki aturan berbasis tarif dengan kondisi, kondisi tersebut 
tidak terbawa dalam migrasi. Anda dapat menambahkan kondisi ke aturan di ACL web baru.

a. Di halaman pengaturan ACL web Anda, pilih tab Aturan.
b. Temukan aturan berbasis tarif dalam daftar, pilih aturan tersebut, lalu pilih Edit.
c. Agar Kriteria menghitung permintaan terhadap batas tarif, pilih Hanya pertimbangkan permintaan 

yang sesuai dengan kriteria dalam pernyataan aturan, lalu berikan kriteria tambahan Anda. Anda 
dapat menambahkan kriteria menggunakan pernyataan aturan yang dapat bersarang, termasuk 
pernyataan logis. Untuk informasi tentang pilihan Anda, lihatDaftar pernyataan aturan (p. 101).

7. Jika ACL webAWS WAF Classic Anda memiliki grup aturan terkelola, penyertaan grup aturan tidak 
dibawa dalam migrasi. Anda dapat menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web baru. Tinjau 
informasi tentang grup aturanAWS terkelola, termasuk daftar Aturan Terkelola yang tersedia dengan 
versi baruAWS WAF, atGrup aturan terkelola (p. 31). Untuk menambahkan grup aturan terkelola, 
lakukan hal berikut:

a. Di halaman pengaturan ACL web Anda, pilih tab Aturan ACL web.
b. Pilih Tambahkan aturan, lalu pilih Tambahkan grup aturan terkelola.
c. Perluas daftar untuk vendor pilihan Anda dan pilih grup aturan yang ingin Anda tambahkan. 

UntukAWS Marketplace penjual, Anda mungkin perlu berlangganan grup aturan. Untuk informasi 
selengkapnya tentang penggunaan grup aturan terkelola di ACL web Anda, lihatGrup aturan 
terkelola (p. 31) danAturan ACL web dan evaluasi kelompok aturan (p. 15).

Setelah Anda menyelesaikan proses migrasi dasar, kami sarankan Anda meninjau kebutuhan Anda 
dan mempertimbangkan opsi tambahan, untuk memastikan bahwa konfigurasi baru seefisien mungkin 
dan menggunakan opsi keamanan terbaru yang tersedia. Lihat Migrasi ACL web: pertimbangan 
tambahan (p. 293).

Migrasi ACL web: pertimbangan tambahan
Tinjau ACL web baru Anda dan pertimbangkan opsi yang tersediaAWS WAF untuk Anda di versi baru 
untuk memastikan bahwa konfigurasinya seefisien mungkin dan menggunakan opsi keamanan terbaru 
yang tersedia.

AturanAWS Terkelola Tambahan

Pertimbangkan untuk menerapkan AturanAWS Terkelola tambahan di ACL web Anda untuk meningkatkan 
postur keamanan untuk aplikasi Anda. Ini termasuk dengan tanpaAWS WAF biaya tambahan. AWS Aturan 
Terkelola menampilkan jenis grup aturan berikut:

• Kelompok aturan dasar memberikan perlindungan umum terhadap berbagai ancaman umum, seperti 
menghentikan input buruk yang diketahui agar tidak masuk ke aplikasi Anda dan mencegah akses 
halaman admin.

• Kelompok aturan khusus kasus penggunaan memberikan perlindungan tambahan untuk banyak kasus 
penggunaan dan lingkungan yang beragam.

• Daftar reputasi IP menyediakan intelijen ancaman berdasarkan IP sumber klien.

Untuk informasi selengkapnya, lihat AWSAturan Terkelola untukAWS WAF (p. 40).

Optimasi aturan dan pembersihan

293



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Memigrasi ACL web

Kunjungi kembali aturan lama Anda dan pertimbangkan untuk mengoptimalkannya dengan menulis 
ulang atau menghapus aturan yang sudah ketinggalan zaman. Misalnya, jika di masa lalu, Anda 
menerapkanAWS CloudFormation template dari paper teknis untuk Kerentanan Aplikasi Web 10 Teratas 
OWASP, Mempersiapkan 10 Kerentanan Aplikasi Web Teratas OWASPAWS WAF dan Dokumen Teknis 
Baru Kami, Anda harus mempertimbangkan untuk menggantinya dengan AturanAWS Terkelola. Meskipun 
konsep yang ditemukan dalam dokumen masih berlaku dan dapat membantu Anda dalam menulis aturan 
Anda sendiri, aturan yang dibuat oleh template sebagian besar telah digantikan oleh AturanAWS Terkelola.

CloudWatch Metrik dan alarm Amazon

Kunjungi kembali CloudWatch metrik Amazon Anda dan siapkan alarm sesuai kebutuhan. Migrasi tidak 
membawaCloudWatch alarm dan mungkin saja nama metrik Anda bukan yang Anda inginkan.

Tinjau dengan tim aplikasi Anda

Bekerja dengan tim aplikasi Anda dan periksa postur keamanan Anda. Cari tahu bidang apa yang sering 
diurai oleh aplikasi dan tambahkan aturan untuk membersihkan input yang sesuai. Periksa kasus tepi apa 
pun dan tambahkan aturan untuk catch kasus ini jika logika bisnis aplikasi gagal memprosesnya.

Merencanakan peralihan

Rencanakan waktu sakelar dengan tim aplikasi Anda. Peralihan dari asosiasi ACL web lama ke yang 
baru dapat membutuhkan sedikit waktu untuk menyebar ke semua area tempat sumber daya Anda 
disimpan. Waktu propagasi dapat dari beberapa detik hingga beberapa menit. Selama waktu ini, beberapa 
permintaan akan diproses oleh ACL web lama dan lainnya akan diproses oleh ACL web baru. Sumber 
daya Anda akan dilindungi di seluruh sakelar, tetapi Anda mungkin melihat ketidakkonsistenan dalam 
penanganan permintaan saat sakelar sedang berlangsung.

Bila Anda siap untuk beralih, ikuti prosedur diMigrasi ACL (p. 294).

Migrasi ACL
Setelah Anda memverifikasi pengaturan ACL web baru Anda, Anda dapat mulai menggunakannya sebagai 
pengganti ACL webAWS WAF Classic Anda.

Untuk mulai menggunakan ACLAWS WAF web baru Anda

1. Kaitkan ACLAWS WAF web dengan sumber daya yang ingin Anda lindungi, mengikuti panduan 
diMengaitkan atau melepaskan ACL web denganAWS sumber daya (p. 29). Ini secara otomatis 
memisahkan sumber daya dari ACL web lama.

Sakelar dapat memakan waktu dari beberapa detik hingga beberapa menit untuk merambat. Selama 
waktu ini, beberapa permintaan mungkin diproses oleh ACL web lama dan lainnya oleh ACL web baru. 
Sumber daya Anda akan dilindungi di seluruh sakelar, tetapi Anda mungkin melihat ketidakkonsistenan 
dalam penanganan permintaan hingga selesai.

2. Konfigurasikan logging untuk ACL web baru, mengikuti panduan diMencatat lalu lintas ACL 
web (p. 227).

3. (Opsional) Jika ACL webAWS WAF Classic Anda tidak lagi dikaitkan dengan sumber daya apa pun, 
pertimbangkan untuk menghapusnya sepenuhnya dariAWS WAF Classic. Untuk informasi, lihat
Menghapus ACL Web (p. 356).
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MenyiapkanAWS WAF Klasik

AWS WAF Classic
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

AWS WAFClassic adalah firewall aplikasi web yang memungkinkan Anda memantau permintaan HTTP 
dan HTTPS yang diteruskan ke API Amazon API Gateway, Amazon CloudFront Application Load 
Balancer.AWS WAF Classic juga memungkinkan Anda mengontrol akses ke konten Anda. Berdasarkan 
kondisi yang Anda tentukan, seperti alamat IP yang meminta dari atau nilai string kueri, API Gateway, 
CloudFront Application Load Balancer merespons permintaan baik dengan konten yang diminta 
atau dengan kode status HTTP 403 (Terlarang). Anda juga dapat mengkonfigurasi CloudFront untuk 
mengembalikan halaman kesalahan khusus saat permintaan diblokir.

Topik
• MenyiapkanAWS WAF Klasik (p. 295)
• BagaimanaAWS WAFKarya Klasik (p. 297)
• AWS WAFHarga Klasik (p. 300)
• Memulai denganAWS WAF Classic (p. 300)
• Membuat dan mengkonfigurasi Web Access Control List (Web ACL) (p. 311)
• Bekerja denganAWS WAFKelompok aturan klasik untuk digunakan denganAWS Firewall 

Manager (p. 360)
• Memulai denganAWS Firewall Manageruntuk mengaktifkanAWS WAFAturan Klasik (p. 362)
• Tutorial: MembuatAWS Firewall Managerkebijakan dengan aturan hirarkis (p. 366)
• Logging informasi lalu lintas Web ACL (p. 368)
• Daftar alamat IP diblokir oleh aturan berbasis tarif (p. 372)
• BagaimanaAWS WAFKarya Klasik dengan Amazon CloudFront fitur (p. 373)
• Keamanan diAWS WAF Classic (p. 375)
• AWS WAFKuota Klasik (p. 397)

MenyiapkanAWS WAF Klasik
Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAFKlasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAF sumber daya, dalamAWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum 
memigrasikan versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, lihatMemigrasi sumber 
dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

Topik ini menjelaskan langkah-langkah awal, seperti membuat akun pengguna, untuk mempersiapkan 
Anda menggunakanAWS WAF Classic. Anda tidak dikenakan biaya untuk ini. Anda hanya dikenai biaya 
untukAWS layanan yang Anda gunakan.

Note

Jika Anda pengguna baruAWS WAF, jangan ikuti langkah-langkah penyiapan ini untukAWS WAF 
Classic. Sebaliknya, ikuti langkah-langkah untuk versi terbaru dariAWS WAF, diPengaturan (p. 4).
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Daftar Akun AWS

Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah ini, lihatMemulai denganAWS WAF Classic (p. 300) untuk 
melanjutkan memulai denganAWS WAF Classic.

Note

AWS Shield Standarddisertakan denganAWS WAF Classic dan tidak memerlukan pengaturan 
tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana AWS Shield berhasil (p. 402).

Sebelum Anda menggunakanAWS WAF Classic atauAWS Shield Advanced untuk pertama kalinya, 
selesaikan langkah-langkah di bagian ini.

Topik
• Daftar Akun AWS (p. 4)
• Buat pengguna administratif (p. 4)
• Unduh alat (p. 297)

Daftar Akun AWS
Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar ke Akun AWS

1. Buka https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon dan memasukkan kode 
verifikasi di keypad telepon.

Ketika Anda mendaftar untuk sebuahAkun AWS, sebuah Pengguna root akun AWSdibuat. Pengguna 
root memiliki akses ke semuaLayanan AWS dan sumber daya di dalam akun. Sebagai praktik terbaik 
keamanan, tetapkan akses administratif ke pengguna administratif, dan gunakan hanya pengguna root 
untuk melakukan tugas yang memerlukan akses pengguna root.

AWSmengirim Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Anda dapat melihat aktivitas 
akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan mengunjungi https://aws.amazon.com/ dan memilih
Akun Saya.

Buat pengguna administratif
Setelah Anda mendaftar untuk sebuahAkun AWS, buat pengguna administratif sehingga Anda tidak 
menggunakan pengguna akar untuk tugas sehari-hari.

AmankanPengguna root akun AWS

1. Masuk AWS Management Consolesebagai pemilik akun dengan memilih Pengguna root dan 
memasukkan alamatAkun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi Anda.

Untuk bantuan login dengan menggunakan pengguna root, lihat Masuk sebagai pengguna root di
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

2. Aktikasi Multi-Faktor (MFA) untuk pengguna akar Anda.

Untuk petunjuk, lihat Aktifkan perangkat MFA virtual untuk penggunaAkun AWS akar Anda (konsol) di
Panduan Pengguna IAM.
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Unduh alat

Buat pengguna administratif

• Untuk tugas administratif harian Anda, berikan akses administratif ke pengguna administratif diAWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Untuk instruksi, lihat Memulai dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On).

Masuk sebagai pengguna administratif

• Untuk masuk dengan pengguna IAM Identity Center, gunakan URL login yang dikirim ke alamat email 
Anda saat Anda membuat pengguna IAM Identity Center.

Untuk bantuan login menggunakan pengguna IAM Identity Center, lihat Masuk ke portalAWS akses di
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

Unduh alat
AWS Management ConsoleTermasuk konsol untukAWS WAF Classic, tetapi jika Anda ingin 
mengaksesAWS WAF Classic secara terprogram, lihat yang berikut ini:

• Jika Anda ingin memanggilAWS WAF Classic API tanpa perlu menangani detail biasa seperti perakitan 
permintaan HTTP mentah, Anda dapat menggunakanAWS SDK. AWSSDK menyediakan fungsi 
dan tipe data yang merangkum fungsionalitasAWS WAF Classic danAWS layanan lainnya. Untuk 
mengunduhAWS SDK, lihat halaman yang berlaku, yang juga menyertakan prasyarat dan petunjuk 
penginstalan:
• Jawa
• JavaScript
• .NET
• Node.js
• PHP
• Python
• Ruby

Untuk daftar lengkapAWS SDK, lihat Alat untuk Amazon Web Services.
• Jika Anda menggunakan bahasa pemrograman dengan SDK yangAWS tidak disediakan oleh,

ReferensiAWS WAF API mendokumentasikan operasi yang didukungAWS WAF Classic.
• TheAWS Command Line Interface (AWS CLI) mendukungAWS WAF Klasik. AWS CLImemungkinkan 

Anda mengontrol beberapaAWS layanan dari baris perintah dan mengotomatiskan layanan melalui skrip. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Command Line Interface.

• AWS Tools for Windows PowerShellmendukungAWS WAF Klasik. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
ReferensiAWS Tools for PowerShell Cmdlet.

BagaimanaAWS WAFKarya Klasik
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
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BagaimanaAWS WAFKarya Klasik

Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

Anda menggunakanAWS WAFKlasik untuk mengontrol bagaimana API Gateway, Amazon CloudFront atau 
Application Load Balancer merespons permintaan web. Anda mulai dengan membuat kondisi, aturan, dan 
daftar kontrol akses web (web ACL). Anda menentukan kondisi Anda, menggabungkan kondisi Anda ke 
dalam aturan, dan menggabungkan aturan ke dalam web ACL.

Note

Anda juga dapat menggunakanAWS WAFUntuk melindungi aplikasi Anda yang di-host di 
kontainer Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). Amazon ECS adalah layanan 
manajemen kontainer yang sangat dapat diskalakan dan cepat sehingga memudahkan untuk 
menjalankan, menghentikan, dan mengelola kontainer Docker di klaster. Untuk menggunakan 
opsi ini, Anda mengkonfigurasi Amazon ECS untuk menggunakanAWS WAFClassic diaktifkan 
Application Load Balancer untuk merutekan dan melindungi lalu lintas HTTP/HTTPS (layer 7) di 
seluruh tugas dalam layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat topikPenyeimbangan 
Beban LayanandiPanduan Pengembang Amazon Elastic Container Service.

Kondisi

Kondisi menentukan karakteristik dasar yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk ditonton dalam 
permintaan web:
• Skrip yang cenderung berbahaya. Penyerang menanamkan skrip yang dapat mengeksploitasi 

kerentanan dalam aplikasi web. Hal ini dikenal sebagaiscripting lintas-site.
• Alamat IP atau jangkauan alamat yang meminta.
• Negara atau lokasi geografis yang meminta berasal dari.
• Panjang bagian tertentu dari permintaan, seperti string query.
• Kode SQL yang kemungkinan berbahaya. Penyerang mencoba mengekstrak data dari basis 

data Anda dengan menyematkan kode SQL berbahaya dalam permintaan web. Hal ini dikenal 
sebagaiInjeksi SQL.

• String yang muncul dalam permintaan, misalnya, nilai yang muncul diUser-Agentheader atau 
string teks yang muncul dalam string kueri. Anda juga dapat menggunakan ekspresi reguler (regex) 
untuk menentukan string ini.

Beberapa kondisi mengambil beberapa nilai. Misalnya, Anda dapat menentukan hingga 10.000 alamat 
IP atau rentang alamat IP dalam kondisi IP.

Aturan

Anda menggabungkan kondisi ke dalam aturan untuk secara tepat menargetkan permintaan yang ingin 
Anda izinkan, blok, atau hitung.AWS WAF Klasik menyediakan dua jenis aturan:
Aturan reguler

Aturan reguler hanya menggunakan ketentuan untuk menargetkan permintaan tertentu. Misalnya, 
berdasarkan permintaan terbaru yang telah Anda lihat dari penyerang, Anda dapat membuat 
aturan yang menyertakan syarat berikut:
• Permintaan datang dari 192.0.2.44.
• Berisi nilai BadBot di header User-Agent.
• Mereka muncul untuk menyertakan kode SQL-seperti dalam string query.

Ketika aturan mencakup beberapa kondisi, seperti dalam contoh ini,AWS WAFClassic mencari 
permintaan yang cocok dengan semua kondisi — yaitu, ituANDS kondisi bersama-sama.

Tambahkan setidaknya satu syarat ke aturan reguler. Aturan reguler tanpa kondisi tidak dapat 
cocok dengan permintaan apa pun, sehingga tindakan aturan (mengizinkan, menghitung, atau 
memblokir) tidak pernah dipicu.
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BagaimanaAWS WAFKarya Klasik

Aturan berbasis tarif

Aturan berbasis tarif seperti aturan reguler dengan batas tarif tambahan. Aturan berbasis tarif 
menghitung permintaan yang datang dari alamat IP yang memenuhi ketentuan aturan. Jika 
permintaan dari alamat IP melebihi batas tarif dalam periode lima menit, aturan dapat memicu 
tindakan. Hal ini dapat memakan waktu satu atau dua menit untuk memicu aksi.

Kondisi bersifat opsional untuk aturan berbasis tarif. Jika Anda tidak menambahkan kondisi 
apa pun dalam aturan berbasis tarif, batas tarif berlaku untuk semua alamat IP. Jika Anda 
menggabungkan kondisi dengan batas tarif, batas tarif berlaku untuk alamat IP yang sesuai 
dengan kondisi.

Misalnya, berdasarkan permintaan terbaru yang telah Anda lihat dari penyerang, Anda dapat 
membuat aturan berbasis tarif yang menyertakan syarat berikut:
• Permintaan datang dari 192.0.2.44.
• Berisi nilai BadBot di header User-Agent.

Dalam aturan berbasis laju ini, Anda juga menentukan batas laju. Dalam contoh ini, katakanlah 
Anda membuat batas tarif 1.000. Permintaan yang memenuhi kedua syarat sebelumnya dan 
melebihi 1.000 permintaan per lima menit memicu tindakan aturan (memblokir atau menghitung), 
yang ditentukan di ACL web.

Permintaan yang tidak memenuhi kedua syarat tersebut tidak dihitung terhadap batas tarif dan 
tidak terpengaruh oleh aturan ini.

Sebagai contoh kedua, anggaplah Anda ingin membatasi permintaan ke halaman tertentu di situs 
web Anda. Untuk melakukan ini, Anda dapat menambahkan kondisi pencocokan string berikut ke 
aturan berbasis tingkat:
• ParameterBagian dari permintaan untuk menyaringadalahURI.
• ParameterJenis PencocokanadalahStarts with.
• SEBUAHNilai untuk mencocokkanadalahlogin.

Selanjutnya, Anda menentukanRateLimit1.000.

Dengan menambahkan aturan berbasis tarif ini ke web ACL, Anda dapat membatasi permintaan 
ke halaman login Anda tanpa memengaruhi sisa situs Anda.

ACL web

Setelah Anda menggabungkan kondisi Anda ke dalam aturan, Anda menggabungkan aturan ke dalam 
web ACL. Di sinilah Anda mendefinisikan tindakan untuk setiap aturan—allow, block, atau count—dan 
action default:
Tindakan untuk setiap aturan

Ketika permintaan web cocok dengan semua kondisi dalam aturan,AWS WAFClassic dapat 
memblokir permintaan atau mengizinkan permintaan untuk diteruskan ke API Gateway API, 
CloudFront distribusi atau Application Load Balancer. Anda menentukan tindakan yang Anda 
inginkanAWS WAFKlasik untuk tampil untuk setiap aturan.

AWS WAFKlasik membandingkan permintaan dengan aturan di web ACL dalam urutan di mana 
Anda terdaftar aturan.AWS WAF Klasik kemudian mengambil tindakan yang terkait dengan aturan 
pertama yang cocok permintaan. Misalnya, jika permintaan web cocok dengan satu aturan yang 
memungkinkan permintaan dan aturan lain yang memblokir permintaan,AWS WAFClassic akan 
mengizinkan atau memblokir permintaan tergantung pada aturan mana yang terdaftar terlebih 
dahulu.

Jika Anda ingin menguji aturan baru sebelum Anda mulai menggunakannya, Anda juga dapat 
mengkonfigurasiAWS WAFKlasik untuk menghitung permintaan yang memenuhi semua kondisi 
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dalam aturan. Seperti aturan yang memungkinkan atau memblokir permintaan, aturan yang 
menghitung permintaan dipengaruhi oleh posisinya dalam daftar aturan di web ACL. Misalnya, 
jika permintaan web cocok dengan aturan yang memungkinkan permintaan dan aturan lain yang 
menghitung permintaan, dan jika aturan yang mengizinkan permintaan dicantumkan terlebih 
dahulu, permintaan tersebut tidak dihitung.

Tindakan default

Tindakan default menentukan apakahAWS WAFClassic mengizinkan atau memblokir permintaan 
yang tidak cocok dengan semua kondisi di salah satu aturan di web ACL. Misalnya, misalkan 
Anda membuat web ACL dan menambahkan hanya aturan yang Anda tetapkan sebelumnya:
• Permintaan datang dari 192.0.2.44.
• Berisi nilai BadBot di header User-Agent.
• Mereka tampaknya menyertakan kode SQL berbahaya dalam string kueri.

Jika permintaan tidak memenuhi ketiga kondisi dalam aturan dan jika tindakan defaultALLOW,AWS 
WAFKlasik meneruskan permintaan ke API Gateway, CloudFront atau Application Load Balancer, 
dan layanan merespon dengan objek yang diminta.

Jika Anda menambahkan dua atau lebih aturan ke ACL web,AWS WAFClassic melakukan 
tindakan default hanya jika permintaan tidak memenuhi semua kondisi di salah satu aturan. 
Misalnya, anggaplah Anda menambahkan aturan kedua yang berisi satu syarat:
• Permintaan yang berisi nilaiBIGBadBotdiUser-Agentheader.

AWS WAFClassic melakukan tindakan default hanya jika permintaan tidak memenuhi ketiga 
kondisi dalam aturan pertama dan tidak memenuhi satu syarat dalam aturan kedua.

Pada beberapa kesempatan,AWS WAFmungkin mengalami kesalahan internal yang menunda 
respons terhadap Amazon API Gateway, Amazon CloudFront atau Application Load Balancer tentang 
apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan. Pada kesempatan tersebut CloudFront 
biasanya akan mengizinkan permintaan atau melayani konten. API Gateway dan Application Load 
Balancer biasanya akan menolak permintaan dan tidak melayani konten.

AWS WAFHarga Klasik
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

DenganAWS WAFKlasik, Anda hanya membayar untuk ACL web dan aturan yang Anda buat, dan untuk 
jumlah permintaan HTTP yangAWS WAFMemeriksa klasik. Untuk informasi selengkapnya, lihatAWS 
WAFHarga Klasik.

Memulai denganAWS WAF Classic
Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAFKlasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAF sumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAF sebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikan mereka ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya 
Anda, lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
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Langkah 1: SiapkanAWS WAF Klasik

Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

Tutorial ini menunjukkan cara menggunakanAWS WAF Classic untuk melakukan tugas-tugas berikut:

• MengaturAWS WAF Klasik.
• Buat daftar kontrol akses web (web ACL) menggunakan konsolAWS WAF Klasik, dan tentukan kondisi 

yang ingin Anda gunakan untuk memfilter permintaan web. Misalnya, Anda dapat menentukan alamat IP 
yang berasal dari permintaan dan nilai dalam permintaan yang hanya digunakan oleh penyerang.

• Tambahkan syarat ke aturan. Aturan memungkinkan Anda menargetkan permintaan web yang ingin 
Anda blokir atau izinkan. Permintaan web harus cocok dengan semua kondisi dalam aturan sebelum 
blokAWS WAF Klasik atau mengizinkan permintaan berdasarkan kondisi yang Anda tentukan.

• Tambahkan aturan ke ACL web Anda. Di sinilah Anda menentukan apakah Anda ingin memblokir 
permintaan web atau mengizinkannya berdasarkan kondisi yang Anda tambahkan ke setiap aturan.

• Tentukan tindakan default, baik blok atau izinkan. Ini adalah tindakan yang dilakukanAWS WAF Classic 
saat permintaan web tidak cocok dengan aturan Anda.

• Pilih CloudFront distribusi Amazon yang Anda inginkanAWS WAF Classic untuk memeriksa permintaan 
web. Tutorial ini mencakup langkah-langkah hanya untuk CloudFront, tetapi proses untuk Application 
Load Balancer dan Amazon API Gateway API pada dasarnya adalah sama. AWS WAF Klasik untuk 
CloudFront tersedia untuk semuaWilayah AWS. AWS WAF Klasik untuk digunakan dengan API Gateway 
atau Application Load Balancer tersedia di Wilayah yang tercantum di titik akhirAWS layanan.

Note

AWSbiasanya menagih Anda kurang dari US $0,25 per hari untuk sumber daya yang Anda buat 
selama tutorial ini. Ketika Anda selesai dengan tutorial, kami sarankan Anda menghapus sumber 
daya untuk mencegah menimbulkan biaya yang tidak perlu.

Topik
• Langkah 1: SiapkanAWS WAF Klasik (p. 301)
• Langkah 2: Membuat ACL Web (p. 301)
• Langkah 3: Buat syarat pencocokan IP (p. 302)
• Langkah 4: Buat syarat pencocokan geografis (p. 303)
• Langkah 5: Buat syarat pencocokan string (p. 303)
• Langkah 5A: Buat kondisi regex (opsional) (p. 305)
• Langkah 6: Buat syarat pencocokan injeksi SQL (p. 306)
• Langkah 7: (Opsional) buat syarat tambahan (p. 307)
• Langkah 8: Buat aturan dan tambahkan syarat (p. 307)
• Langkah 9: Tambahkan aturan ke Web ACL (p. 308)
• Langkah 10: Bersihkan sumber daya Anda (p. 309)

Langkah 1: SiapkanAWS WAF Klasik
Jika Anda belum mengikuti langkah pengaturan umumMenyiapkanAWS WAF Klasik (p. 295), lakukan 
sekarang.

Langkah 2: Membuat ACL Web
KonsolAWS WAF Klasik memandu Anda melalui proses mengonfigurasiAWS WAF Classic untuk 
memblokir atau mengizinkan permintaan web berdasarkan kondisi yang Anda tentukan, seperti alamat IP 
yang meminta dari atau nilai dalam permintaan. Pada langkah ini, Anda membuat ACL web.
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Langkah 3: Buat syarat pencocokan IP

Untuk membuat ACL web

1. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihat Beralih keAWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih itu.
2. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakanAWS WAF Classic, pilih Go toAWS WAF Classic, 

lalu pilih Configure web ACL.

Jika Anda pernah menggunakanAWS WAF Classic sebelumnya, pilih Web ACL di panel navigasi, lalu 
pilih Create web ACL.

3. Pada halaman Nama web ACL, untuk nama Web ACL, masukkan nama.

Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.
4. Untuk namaCloudWatch metrik, masukkan nama. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, 

A-Z, A-Z, A-Z, A-Z, a-Z, a-Z, a-Z, a-Z, a-Z, a-z Itu tidak bisa berisi ruang putih.

Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.
5. Untuk Wilayah , pilih Wilayah. Jika Anda akan mengaitkan ACL web ini dengan CloudFront distribusi, 

pilih Global (CloudFront).
6. AgarAWS sumber daya dapat diasosiasikan, pilih sumber daya yang ingin Anda kaitkan dengan ACL 

web Anda, lalu pilih Berikutnya.

Langkah 3: Buat syarat pencocokan IP
Kondisi pencocokan IP menentukan alamat IP atau rentang alamat IP di mana permintaan berasal. 
Pada langkah ini, Anda membuat kondisi pencocokan IP. Pada langkah selanjutnya, Anda menentukan 
apakah Anda ingin mengizinkan permintaan atau memblokir permintaan yang berasal dari alamat IP yang 
ditentukan.

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang syarat pencocokan IP, lihatBekerja dengan kondisi 
kecocokan IP (p. 318).

Untuk membuat syarat pencocokan IP

1. Pada halaman Buat kondisi, untuk kondisi pencocokan IP, pilih Buat kondisi.
2. Dalam Buat kondisi pencocokan IP kotak dialog, untuk Nama, masukkan nama. Nama hanya berisi 

karakter alfanumerik (A-Z, 0-9) atau karakter khusus berikut: _-! #`+*}, ./.
3. Untuk Alamat, masukkan 192.0.2.0/24. Rentang alamat IP ini, yang 

ditentukan dalam notasi CIDR, termasuk alamat IP dari 192.0.2.0 hingga 
192.0.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. (Rentang alamat IP 
192.0.2.0/24 dicadangkan untuk contoh, jadi tidak ada permintaan web yang berasal dari alamat IP 
ini.)

AWS WAFKlasik mendukung rentang alamat IPv4: /8 dan rentang antara/16 hingga /32. AWS WAF 
Klasik mendukung rentang alamat IPv6: /24, /32, /48, /56, /64, dan /128. (Untuk menentukan alamat IP 
tunggal, seperti 192.0.0.2.2.2.2.2.2.2.2.2.44/32.) Rentang lain tidak didukung.

Untuk informasi selengkapnya tentang notasi CIDR, lihat artikel Wikipedia Classless Inter-Domain 
Routing.
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Langkah 4: Buat syarat pencocokan geografis

4. Pilih Create (Buat).

Langkah 4: Buat syarat pencocokan geografis
Kondisi pencocokan geografis menentukan negara atau negara asal permintaan. Pada langkah ini, Anda 
membuat kondisi pencocokan geografis. Pada langkah selanjutnya, Anda menentukan apakah Anda ingin 
mengizinkan permintaan atau memblokir permintaan yang berasal dari negara yang ditentukan.

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang syarat pencocokan geografis, lihatBekerja dengan kondisi 
kecocokan geografis (p. 320).

Untuk membuat kondisi pencocokan geografis

1. Pada halaman Buat kondisi, untuk kondisi pencocokan Geo, pilih Buat kondisi.
2. Dalam Buat kondisi pencocokan geo kotak dialog, untuk Nama, masukkan nama. Nama hanya berisi 

karakter alfanumerik (A-Z, 0-9) atau karakter khusus berikut: _-! #`+*}, ./.
3. Pilih jenis Lokasi dan negara. Saat ini, jenis Lokasi hanya bisa menjadi Negara.
4. Pilih Tambahkan lokasi.
5. Pilih Create (Buat).

Langkah 5: Buat syarat pencocokan string
Kondisi pencocokan string mengidentifikasi string yang Anda inginkan untuk dicari olehAWS WAF Classic 
dalam permintaan, seperti nilai tertentu dalam header atau string kueri. Biasanya, string terdiri dari karakter 
ASCII yang dapat dicetak, tetapi Anda dapat menentukan karakter apa pun dari heksadesimal 0x00 hingga 
0xFF (desimal 0 hingga 255). Pada langkah ini, Anda membuat kondisi pencocokan string. Pada langkah 
selanjutnya, Anda menentukan apakah Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan yang berisi 
string yang ditentukan.

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang syarat pencocokan string, lihatBekerja dengan kondisi 
pencocokan string (p. 332).

Untuk membuat syarat pencocokan string

1. Di halaman Buat kondisi, untuk kondisi pencocokan String dan regex, pilih Buat kondisi.
2. Di kotak dialog Buat kondisi pencocokan string, masukkan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama. Nama hanya berisi karakter alfanumerik (A-Z, 0-9) atau karakter khusus berikut: 
_-! #`+*}, ./.

Tipe

Pilih String match.
Bagian dari permintaan untuk menyaring

Pilih bagian dari permintaan web di mana Anda menginginkanAWS WAF Classic untuk memeriksa 
string tertentu.

Untuk contoh ini, pilih Header.
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Langkah 5: Buat syarat pencocokan string

Note

Jika Anda memilih Badan untuk nilai Bagian dari permintaan yang akan difilter,AWS WAF 
Classic hanya memeriksa 8192 byte pertama (8 KB) karena CloudFront meneruskan 
hanya 8192 byte pertama untuk diperiksa. Untuk mengizinkan atau mengeblok 
permintaan yang bodi lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat membuat syarat kendala 
ukuran. (AWS WAFKlasik mendapat panjang tubuh dari header permintaan.) Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi kendala ukuran (p. 322).

Header (Diperlukan jika “Bagian dari permintaan untuk menyaring” adalah “Header”)

Karena Anda memilih Header untuk Bagian dari permintaan yang akan difilter, Anda harus 
menentukan header mana yang ingin Anda periksaAWS WAF Classic. Masukkan User-Agent. 
(Nilai ini tidak peka huruf besar/ kecil.)

Jenis pertandingan

Pilih di mana string yang ditentukan harus muncul di header agen pengguna, misalnya, di awal, di 
akhir, atau di mana saja dalam string.

Untuk contoh ini, pilih Persis cocok, yang menunjukkan bahwaAWS WAF Classic memeriksa 
permintaan web untuk nilai header yang identik dengan nilai yang Anda tentukan.

Transformasi

Dalam upaya untuk memotongAWS WAF Klasik, penyerang menggunakan format yang tidak 
biasa dalam permintaan web, misalnya, dengan menambahkan ruang putih atau dengan 
pengkodean URL beberapa atau semua permintaan. Transformasi mengubah permintaan web 
ke format yang lebih standar dengan menghapus spasi putih, dengan URL-decoding permintaan, 
atau dengan melakukan operasi lain yang menghilangkan banyak format yang tidak biasa yang 
biasanya digunakan penyerang.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Untuk contoh ini, pilih Tidak ada.
Nilai base64 dikodekan

Bila nilai yang Anda masukkan Nilai untuk dicocokkan sudah dikodekan base64, centang kotak ini.

Untuk contoh ini, jangan pilih kotak centang.
Nilai yang cocok

Tentukan nilai yang Anda inginkan untuk dicari olehAWS WAF Klasik di bagian permintaan web 
yang Anda tunjukkan di Bagian dari permintaan untuk memfilter.

Untuk contoh ini, masukkan BadBot. AWS WAF Klasik akan memeriksaUser-Agent header 
dalam permintaan web untuk nilai BadBot.

Panjang maksimum Nilai yang cocok adalah 50 karakter. Jika Anda ingin menentukan nilai yang 
dikodekan base64, Anda dapat memberikan hingga 50 karakter sebelum pengkodean.

3. Jika Anda inginAWS WAF Classic memeriksa permintaan web untuk beberapa nilai, sepertiUser-
Agent header yang berisiBadBot dan string kueri yang berisiBadParameter, Anda memiliki dua 
pilihan:

• Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web hanya jika mengandung kedua nilai 
(AND), Anda membuat satu kondisi pencocokan string untuk setiap nilai.

• Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web saat mengandung nilai atau keduanya 
(OR), Anda menambahkan kedua nilai ke kondisi pencocokan string yang sama.
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Langkah 5A: Buat kondisi regex (opsional)

Untuk contoh ini, pilih Buat.

Langkah 5A: Buat kondisi regex (opsional)
Kondisi ekspresi reguler adalah jenis kondisi pencocokan string dan serupa karena mengidentifikasi string 
yang Anda inginkanAWS WAF Klasik untuk dicari dalam permintaan, seperti nilai yang ditentukan dalam 
header atau dalam string kueri. Perbedaan utama adalah bahwa Anda menggunakan ekspresi reguler 
(regex) untuk menentukan pola string yang Anda inginkanAWS WAF Klasik untuk mencari. Pada langkah 
ini, Anda membuat kondisi pertandingan regex. Pada langkah selanjutnya, Anda menentukan apakah Anda 
ingin mengizinkan atau memblokir permintaan yang berisi string yang ditentukan.

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang syarat pencocokan regules, lihatBekerja dengan kondisi 
kecocokan regex (p. 337).

Untuk membuat syarat pencocokan regules

1. Di halaman Create conditions, untuk String match dan regex conditions, pilih Create condition.
2. Di kotak dialog Buat kondisi pencocokan string, masukkan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama. Nama hanya berisi karakter alfanumerik (A-Z, 0-9) atau karakter khusus berikut: 
_-! #`+*}, ./.

Tipe

Pilih pertandingan Regex.
Bagian dari permintaan untuk menyaring

Pilih bagian dari permintaan web di mana Anda menginginkanAWS WAF Classic untuk memeriksa 
string tertentu.

Untuk contoh ini, pilih Tubuh.

Note

Jika Anda memilih Badan untuk nilai Bagian dari permintaan yang akan difilter,AWS WAF 
Classic hanya memeriksa 8192 byte pertama (8 KB) karena CloudFront meneruskan 
hanya 8192 byte pertama untuk diperiksa. Untuk mengizinkan atau mengeblok 
permintaan yang bodi lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat membuat syarat kendala 
ukuran. (AWS WAFKlasik mendapat panjang tubuh dari header permintaan.) Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi kendala ukuran (p. 322).

Transformasi

Dalam upaya untuk memotongAWS WAF Klasik, penyerang menggunakan format yang tidak 
biasa dalam permintaan web, misalnya, dengan menambahkan ruang putih atau dengan 
pengkodean URL beberapa atau semua permintaan. Transformasi mengubah permintaan web 
ke format yang lebih standar dengan menghapus spasi putih, dengan URL-decoding permintaan, 
atau dengan melakukan operasi lain yang menghilangkan banyak format yang tidak biasa yang 
biasanya digunakan penyerang.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Untuk contoh ini, pilih Tidak ada.
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Langkah 6: Buat syarat pencocokan injeksi SQL

Pola Regex yang cocok dengan permintaan

Pilih Buat set pola regex.
Nama set pola baru

Masukkan nama dan kemudian tentukan pola regex yang Anda inginkanAWS WAF Classic untuk 
dicari.

Selanjutnya, masukkan ekspresi reguler I [a@] mAb [a@] DreQuest. AWS WAF Klasik akan 
memeriksaUser-Agent header dalam permintaan web untuk nilai-nilai:
• IAMABadRequest
• IamAB @dRequest
• Saya @mABadRequest
• Saya @mAB @dRequest

3. Pilih Buat set pola dan tambahkan filter.
4. Pilih Create (Buat).

Langkah 6: Buat syarat pencocokan injeksi SQL
Kondisi pencocokan injeksi SQL mengidentifikasi bagian dari permintaan web, seperti header atau string 
kueri, yang Anda inginkan untuk diperiksa olehAWS WAF Classic untuk kode SQL yang berbahaya. 
Penyerang menggunakan kueri SQL untuk mengekstrak data dari basis data Anda. Pada langkah ini, Anda 
membuat kondisi pencocokan injeksi SQL. Di langkah selanjutnya, Anda menentukan apakah Anda ingin 
mengizinkan permintaan atau memblokir permintaan yang tampak berisi kode SQL yang berbahaya.

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang syarat pencocokan string, lihatBekerja dengan syarat 
kecocokan injeksi SQL (p. 327).

Untuk membuat syarat pencocokan injeksi SQL

1. Pada halaman Buat kondisi, untuk kondisi pencocokan injeksi SQL, pilih Buat kondisi.
2. Di kotak dialog Buat kondisi pencocokan injeksi SQL, masukkan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama.
Bagian dari permintaan untuk menyaring

Pilih bagian dari permintaan web yang Anda inginkan untuk diperiksa olehAWS WAF Classic 
untuk kode SQL yang berbahaya.

Untuk contoh ini, pilih Query string.
Note

Jika Anda memilih Badan untuk nilai Bagian dari permintaan yang akan difilter,AWS WAF 
Classic hanya memeriksa 8192 byte pertama (8 KB) karena CloudFront meneruskan 
hanya 8192 byte pertama untuk diperiksa. Untuk mengizinkan atau mengeblok 
permintaan yang bodi lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat membuat syarat kendala 
ukuran. (AWS WAFKlasik mendapat panjang tubuh dari header permintaan.) Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi kendala ukuran (p. 322).

Transformasi

Untuk contoh ini, pilih URL decode.
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Langkah 7: (Opsional) buat syarat tambahan

Penyerang menggunakan format yang tidak biasa, seperti pengkodean URL, dalam upaya 
mem-bypassAWS WAF Classic. Opsi decode URL menghilangkan beberapa format itu dalam 
permintaan web sebelumAWS WAF Classic memeriksa permintaan.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.
3. Pilih Create (Buat).
4. Pilih Selanjutnya.

Langkah 7: (Opsional) buat syarat tambahan
AWS WAFKlasik mencakup kondisi lain, termasuk yang berikut:

• Kondisi kendala ukuran - Mengidentifikasi bagian dari permintaan web, seperti header atau string kueri, 
yang Anda inginkan untuk diperiksa olehAWS WAF Klasik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja 
dengan kondisi kendala ukuran (p. 322).

• Kondisi pencocokan pembuatan skrip lintas situs - Mengidentifikasi bagian dari permintaan web, 
seperti header atau string kueri, yangAWS WAF ingin Anda periksa skrip berbahaya. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs (p. 313).

Anda dapat membuat kondisi ini secara opsional sekarang, atau Anda dapat melompat keLangkah 8: Buat 
aturan dan tambahkan syarat (p. 307).

Langkah 8: Buat aturan dan tambahkan syarat
Anda membuat aturan untuk menentukan kondisi yang Anda inginkanAWS WAF Classic untuk mencari 
dalam permintaan web. Jika Anda menambahkan lebih dari satu kondisi ke aturan, permintaan web harus 
cocok dengan semua kondisi dalam aturan untukAWS WAF Classic untuk mengizinkan atau memblokir 
permintaan berdasarkan aturan tersebut.

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang aturan, lihatBekerja dengan aturan (p. 343).

Untuk membuat aturan dan menambahkan kondisi

1. Pada halaman Buat aturan, pilih Buat aturan.
2. Di kotak dialog Buat aturan, masukkan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama.
CloudWatch nama metrik

Masukkan nama untuk CloudWatch metrik yang akan dibuatAWS WAF Classic dan akan dikaitkan 
dengan aturan. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, A-Z, A-Z, A-Z, A-Z, a-Z, a-Z, 
a-Z, a-Z, a-Z, a-z Itu tidak bisa berisi ruang putih.

Jenis aturan

Pilih aturan Regular atau aturan berbasis Rate. Aturan berbasis tarif identik dengan aturan 
reguler tetapi juga memperhitungkan berapa banyak permintaan yang datang dari alamat IP 
yang diidentifikasi dalam periode lima menit. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis aturan, 
lihatBagaimanaAWS WAFKarya Klasik (p. 297). Untuk contoh ini, pilihRegular rule.
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Langkah 9: Tambahkan aturan ke Web ACL

Batas tarif

Untuk aturan berbasis tarif, masukkan jumlah permintaan maksimum yang diizinkan dalam 
periode lima menit dari alamat IP yang cocok dengan kondisi aturan.

3. Untuk kondisi pertama yang ingin Anda tambahkan, tentukan pengaturan berikut:

• Pilih apakah Anda inginAWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan 
apakah permintaan web tidak atau tidak cocok dengan pengaturan dalam kondisi tersebut.

Untuk contoh ini, pilih tidak.
• Pilih jenis kondisi yang ingin Anda tambahkan ke aturan: kondisi set pencocokan IP, kondisi set 

pencocokan string, atau kondisi set pencocokan injeksi SQL.

Untuk contoh ini, pilih berasal dari alamat IP di.
• Pilih syarat yang ingin Anda tambahkan ke aturan.

Untuk contoh ini, pilih kondisi pencocokan IP yang Anda buat di tugas sebelumnya.
4. Pilih Tambahkan syarat.
5. Tambahkan syarat pencocokan geografis yang Anda buat sebelumnya. Tentukan nilai-nilai berikut:

• Ketika permintaan tidak
• berasal dari lokasi geografis di
• Pilih kondisi pencocokan geografis Anda.

6. Memilih Tambahkan kondisi lain.
7. Tambahkan syarat pencocokan string yang Anda buat sebelumnya. Tentukan nilai-nilai berikut:

• Ketika permintaan tidak
• mencocokkan setidaknya salah satu filter dalam kondisi pertandingan string
• Pilih syarat pencocokan string Anda.

8. Pilih Tambahkan syarat.
9. Tambahkan syarat pencocokan injeksi SQL yang Anda buat sebelumnya. Tentukan nilai-nilai berikut:

• Ketika permintaan tidak
• mencocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi pertandingan injeksi SQL
• Pilih syarat pencocokan injeksi SQL Anda.

10. Pilih Tambahkan syarat.
11. Tambahkan syarat batasan ukuran yang Anda buat sebelumnya. Tentukan nilai-nilai berikut:

• Ketika permintaan tidak
• mencocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi kendala ukuran
• Pilih syarat batasan ukuran Anda.

12. Jika Anda membuat kondisi lain, seperti kondisi regex, tambahkan kondisi tersebut dengan cara yang 
sama.

13. Pilih Create (Buat).
14. Untuk tindakan Default, pilih Izinkan semua permintaan yang tidak cocok dengan aturan apa pun.
15. Pilih Periksa dan buat.

Langkah 9: Tambahkan aturan ke Web ACL
Ketika menambahkan aturan ke ACL web, Anda menentukan pengaturan berikut:
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• Tindakan yang Anda inginkan untuk dilakukan olehAWS WAF Classic atas permintaan web yang cocok 
dengan semua kondisi dalam aturan: mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan.

• Tindakan default untuk ACL web. Ini adalah tindakan yang Anda inginkanAWS WAF Classic untuk 
mengambil permintaan web yang tidak cocok dengan semua kondisi dalam aturan: izinkan atau blokir 
permintaan.

AWS WAFClassic mulai memblokir permintaan CloudFront web yang cocok dengan semua kondisi berikut 
(dan yang lain yang mungkin telah Anda tambahkan):

• NilaiUser-Agent header adalahBadBot
• (Jika Anda membuat dan menambahkan kondisi regex) NilaiBody adalah salah satu dari empat string 

yang cocok dengan polaI[a@]mAB[a@]dRequest
• Permintaan berasal dari alamat IP di kisaran 192.0.2.0-192.0.2.255
• Permintaan berasal dari negara yang Anda pilih dalam kondisi pencocokan geografis
• Permintaan tampaknya menyertakan kode SQL berbahaya dalam string kueri

AWS WAFClassic memungkinkan CloudFront untuk menanggapi permintaan apa pun yang tidak 
memenuhi ketiga kondisi ini.

Langkah 10: Bersihkan sumber daya Anda
Anda sudah berhasil menyelesaikan tutorial ini. Untuk mencegah akun Anda memperoleh biayaAWS WAF 
Classic tambahan, Anda harus membersihkan objekAWS WAF Klasik yang Anda buat. Atau, Anda dapat 
mengubah konfigurasi agar sesuai dengan permintaan web yang benar-benar ingin Anda izinkan, blokir, 
dan hitung.

Note

AWSbiasanya menagih Anda kurang dari US $0,25 per hari untuk sumber daya yang Anda 
buat selama tutorial ini. Setelah selesai, kami sarankan Anda menghapus sumber daya untuk 
mencegah terjadinya biaya yang tidak perlu.

Untuk menghapus objek yang dikenakan biayaAWS WAF Classic

1. Pisahkan ACL web Anda dari CloudFront distribusi Anda:

a. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihat Beralih keAWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih itu.
b. Pilih nama ACL web yang ingin Anda hapus. Ini membuka halaman dengan detail ACL web di 

panel kanan.
c. Di panel kanan, pada tab Aturan, buka AWSsumber daya menggunakan bagian ACL web ini. 

Untuk CloudFront distribusi yang Anda kaitkan dengan ACL web, pilih x di kolom Type.
2. Hapus kondisi dari aturan Anda:

a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
b. Pilih aturan yang Anda buat selama tutorial.
c. Pilih Edit aturan.
d. Pilih x di sebelah kanan setiap judul kondisi.
e. Pilih Update (Perbarui).

3. Hapus aturan dari ACL web Anda, dan hapus ACL web:

a. Di panel navigasi, pilih ACL Web.
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b. Pilih nama ACL web yang Anda buat selama tutorial. Ini membuka halaman dengan detail ACL 
web di panel kanan.

c. Pada tab Aturan, pilih Edit web ACL.
d. Pilih x di sebelah kanan judul aturan.
e. Pilih Tindakan, lalu pilih Hapus web ACL.

4. Hapus aturan Anda:

a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
b. Pilih aturan yang Anda buat selama tutorial.
c. Pilih Delete (Hapus).
d. Dalam Menghapus kotak dialog, pilih Menghapus lagi untuk mengonfirmasi.

AWS WAFClassic tidak mengenakan biaya untuk kondisi, tetapi jika Anda ingin menyelesaikan 
pembersihan, lakukan prosedur berikut untuk menghapus filter dari kondisi dan menghapus kondisi.

Untuk menghapus filter dan kondisi

1. Hapus rentang alamat IP dalam kondisi pencocokan IP Anda, dan hapus kondisi pencocokan IP:

a. Di panel navigasi kiri konsolAWS WAF Klasik, pilih alamat IP.
b. Pilih kondisi pencocokan IP yang Anda buat selama tutorial.
c. Pilih kotak centang untuk rentang alamat IP yang Anda tambahkan.
d. Pilih Hapus alamat IP atau rentang.
e. Di panel Kondisi pencocokan IP, pilih Menghapus.
f. Dalam Menghapus kotak dialog, pilih Menghapus lagi untuk mengonfirmasi.

2. Hapus filter dalam kondisi pencocokan injeksi SQL Anda, dan hapus kondisi pertandingan injeksi SQL:

a. Di panel navigasi, pilih injeksi SQL.
b. Pilih kondisi pencocokan injeksi SQL yang Anda buat selama tutorial.
c. Pilih kotak centang untuk filter yang Anda tambahkan.
d. Pilih Hapus filter.
e. Di panel kondisi pencocokan injeksi SQL, pilih Hapus.
f. Dalam Menghapus kotak dialog, pilih Menghapus lagi untuk mengonfirmasi.

3. Hapus filter dalam kondisi pencocokan string Anda, dan hapus kondisi pencocokan string:

a. Di panel navigasi, pilih Pencocokan string dan reguling.
b. Pilih kondisi pencocokan string yang Anda buat selama tutorial.
c. Pilih kotak centang untuk filter yang Anda tambahkan.
d. Pilih Hapus filter.
e. Dalam Kondisi pencocokan string panel, pilih Menghapus.
f. Dalam Menghapus kotak dialog, pilih Menghapus lagi untuk mengonfirmasi.

4. Jika Anda membuatnya, hapus filter dalam kondisi pertandingan regex Anda, dan hapus kondisi 
pertandingan regex:

a. Di panel navigasi, pilih Pencocokan string dan reguling.
b. Pilih kondisi pertandingan regex yang Anda buat selama tutorial.
c. Pilih kotak centang untuk filter yang Anda tambahkan.
d. Pilih Hapus filter.
e. Di panel Kondisi pencocokan Regex, pilih Menghapus.
f. Dalam Menghapus kotak dialog, pilih Menghapus lagi untuk mengonfirmasi.
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5. Hapus filter dalam kondisi kendala ukuran Anda, dan hapus kondisi kendala ukuran:

a. Di panel navigasi, pilih batasan ukuran.
b. Pilih kondisi kendala ukuran yang Anda buat selama tutorial.
c. Pilih kotak centang untuk filter yang Anda tambahkan.
d. Pilih Hapus filter.
e. Di panel Kondisi kendala ukuran, pilih Menghapus.
f. Dalam Menghapus kotak dialog, pilih Menghapus lagi untuk mengonfirmasi.

Membuat dan mengkonfigurasi Web Access Control 
List (Web ACL)

Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Daftar kontrol akses web (web ACL) memberi Anda kontrol halus atas permintaan web yang Anda gunakan 
untuk Amazon API Gateway API Anda, Amazon CloudFront distribusi atau Application Load Balancer 
merespon. Anda dapat mengizinkan atau memblokir jenis permintaan berikut:

• Berasal dari alamat IP atau serangkaian alamat IP
• Berasal dari negara atau negara tertentu
• Berisi string tertentu atau cocok dengan ekspresi reguler (regex) pola di bagian tertentu dari permintaan
• Melebihi panjang yang ditentukan
• Tampaknya berisi kode SQL berbahaya (dikenal sebagai injeksi SQL)
• Tampaknya berisi skrip berbahaya (dikenal sebagai cross-site scripting)

Anda juga dapat menguji kombinasi kondisi ini, atau memblokir atau menghitung permintaan web yang 
tidak hanya memenuhi ketentuan yang ditentukan, tetapi juga melebihi jumlah permintaan tertentu dalam 
periode 5 menit.

Untuk memilih permintaan yang ingin Anda izinkan untuk memiliki akses ke konten Anda atau yang ingin 
Anda blokir, lakukan tugas berikut:

1. Pilih tindakan default, izinkan atau blokir, untuk permintaan web yang tidak sesuai dengan kondisi apa 
pun yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutuskan tindakan default untuk Web 
ACL (p. 351).

2. Tentukan kondisi di mana Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan:
• Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan apakah permintaan muncul berisi skrip 

berbahaya, buat kondisi kecocokan skrip lintas situs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja 
dengan kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs (p. 313).

• Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan alamat IP yang berasal dari, buat kondisi 
pencocokan IP. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi kecocokan IP (p. 318).

• Untuk mengizinkan atau mengeblok permintaan berdasarkan negara tempat asal, buat kondisi 
kecocokan geo. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi kecocokan 
geografis (p. 320).
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• Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan apakah permintaan melebihi panjang 
tertentu, buatlah kondisi kendala ukuran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi 
kendala ukuran (p. 322).

• Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan apakah permintaan tampak berisi kode 
SQL berbahaya, buatlah injeksi SQL yang cocok dengan kondisi. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Bekerja dengan syarat kecocokan injeksi SQL (p. 327).

• Untuk mengizinkan atau mengeblok permintaan berdasarkan string yang muncul di permintaan, buat 
kondisi pencocokan string. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi pencocokan 
string (p. 332).

• Untuk mengizinkan atau mengeblok permintaan berdasarkan pola regex yang muncul di permintaan, 
buat kondisi pencocokan regex. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi 
kecocokan regex (p. 337).

3. Tambahkan syarat ke satu atau beberapa aturan. Jika Anda menambahkan lebih dari satu kondisi 
ke aturan yang sama, permintaan web harus sesuai dengan semua ketentuan untukAWS WAFKlasik 
untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan aturan. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Bekerja dengan aturan (p. 343). Secara opsional, Anda dapat menggunakan aturan berbasis 
tarif, bukan aturan reguler untuk membatasi jumlah permintaan dari alamat IP apa pun yang memenuhi 
ketentuan.

4. Tambahkan aturan ke ACL web. Untuk setiap aturan, tentukan apakah Anda inginAWS WAFClassic 
untuk mengizinkan atau mengeblok permintaan berdasarkan kondisi yang Anda tambahkan ke aturan. 
Jika Anda menambahkan lebih dari satu aturan ke ACL web,AWS WAFClassic mengevaluasi aturan 
dalam urutan bahwa mereka terdaftar di web ACL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan 
ACL web (p. 350).

Bila Anda menambahkan aturan baru atau memperbarui aturan yang ada, diperlukan waktu hingga satu 
menit agar perubahan tersebut muncul dan aktif di seluruh ACL dan sumber daya web Anda.

Topik
• Bekerja dengan kondisi (p. 312)
• Bekerja dengan aturan (p. 343)
• Bekerja dengan ACL web (p. 350)

Bekerja dengan kondisi
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Kondisi menentukan kapan Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan.

• Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan apakah permintaan muncul berisi skrip 
berbahaya, buat kondisi kecocokan skrip lintas situs. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan 
kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs (p. 313).

• Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan alamat IP yang berasal dari, buat kondisi 
pencocokan IP. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi kecocokan IP (p. 318).

• Untuk mengizinkan atau mengeblok permintaan berdasarkan negara tempat asal, buat kondisi 
kecocokan geo. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi kecocokan 
geografis (p. 320).
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• Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan apakah permintaan melebihi panjang 
tertentu, buatlah kondisi kendala ukuran. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi 
kendala ukuran (p. 322).

• Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan apakah permintaan tampak berisi kode SQL 
berbahaya, buatlah injeksi SQL yang cocok dengan kondisi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja 
dengan syarat kecocokan injeksi SQL (p. 327).

• Untuk mengizinkan atau mengeblok permintaan berdasarkan string yang muncul di permintaan, buat 
kondisi pencocokan string. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi pencocokan 
string (p. 332).

• Untuk mengizinkan atau mengeblok permintaan berdasarkan pola regex yang muncul di permintaan, 
buat kondisi pencocokan regex. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi kecocokan 
regex (p. 337).

Topik
• Bekerja dengan kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs (p. 313)
• Bekerja dengan kondisi kecocokan IP (p. 318)
• Bekerja dengan kondisi kecocokan geografis (p. 320)
• Bekerja dengan kondisi kendala ukuran (p. 322)
• Bekerja dengan syarat kecocokan injeksi SQL (p. 327)
• Bekerja dengan kondisi pencocokan string (p. 332)
• Bekerja dengan kondisi kecocokan regex (p. 337)

Bekerja dengan kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Penyerang terkadang menyisipkan skrip ke permintaan web dalam upaya untuk mengeksploitasi 
kerentanan dalam aplikasi web. Anda dapat membuat satu atau beberapa syarat pencocokan skrip lintas 
situs untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari permintaan web, seperti URI atau string kueri, yang Anda 
inginkanAWS WAFKlasik untuk memeriksa kemungkinan skrip berbahaya. Kemudian dalam prosesnya, 
ketika Anda membuat ACL web, Anda menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan 
yang tampak berisi skrip berbahaya.

Topik
• Membuat kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs (p. 313)
• Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi pencocokan skrip lintas situs (p. 314)
• Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs (p. 317)
• Menghapus kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs (p. 317)

Membuat kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs

Ketika Anda membuat cross-site scripting kondisi kecocokan, Anda menentukan filter. Filter menunjukkan 
bagian dari permintaan web yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk memeriksa skrip berbahaya, 
seperti URI atau string kueri. Anda dapat menambahkan lebih dari satu filter ke kondisi kecocokan skrip 
lintas situs, atau Anda dapat membuat kondisi terpisah untuk setiap filter. Berikut bagaimana setiap 
konfigurasi memengaruhiAWS WAFPerilaku Klasik:
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• Lebih dari satu filter per syarat kecocokan pembuatan skrip lintas situs (disarankan)— Bila Anda 
menambahkan kondisi pencocokan skrip lintas situs yang berisi beberapa filter ke aturan dan 
menambahkan aturan ke ACL web, permintaan web harus cocok hanya satu filter dalam kondisi 
pencocokan skrip lintas situs untukAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan 
berdasarkan kondisi tersebut.

Misalnya, misalkan Anda membuat satu cross-site scripting kondisi pertandingan, dan kondisi berisi dua 
filter. Satu filter menginstruksikanAWS WAFKlasik untuk memeriksa URI skrip berbahaya, dan instruksi 
lainnyaAWS WAFKlasik untuk memeriksa string kueri.AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir 
permintaan jika muncul berisi skrip berbahayabaikdi URIataudalam string kueri.

• Satu filter per syarat kecocokan pembuatan skrip lintas situs— Bila Anda menambahkan kondisi 
pencocokan skrip lintas situs terpisah ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan 
web harus sesuai dengan semua kondisi untukAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir 
permintaan berdasarkan kondisi.

Misalkan Anda membuat dua kondisi, dan setiap kondisi berisi salah satu dari dua filter dalam contoh 
sebelumnya. Bila Anda menambahkan kedua kondisi ke aturan yang sama dan menambahkan aturan ke 
ACL web,AWS WAFClassic mengizinkan atau memblokir permintaan hanya ketika URI dan string kueri 
muncul berisi skrip berbahaya.

Note

Bila Anda menambahkan kondisi kecocokan skrip lintas situs ke aturan, Anda juga 
dapat mengonfigurasiAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan 
webtidaktampaknya berisi skrip berbahaya.

Untuk membuat kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihScripting lintas situs.
3. PilihBuat kondisi.
4. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nilai yang Anda tentukan 

saat membuat atau mengedit kondisi pencocokan skrip lintas situs (p. 314).
5. PilihTambahkan filter lain.
6. Jika Anda ingin menambahkan filter lain, ulangi langkah 4 dan 5.
7. Setelah selesai menambahkan filter, pilihBuat.

Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi pencocokan skrip 
lintas situs

Saat Anda membuat atau memperbarui kondisi pencocokan skripting lintas situs, tentukan nilai berikut:

Nama

Nama kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs.

Nama hanya berisi karakter A-Z, a-z, 0-9, dan karakter khusus: _-! #`+*}, ./. Anda tidak dapat 
mengubah nama syarat setelah Anda membuatnya.

Bagian dari permintaan untuk menyaring

Pilih bagian dari setiap permintaan web yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk memeriksa skrip 
berbahaya:
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Header

Sebuah header permintaan yang ditentukan, misalnya,User-AgentatauRefererHeader. Jika 
Anda memilihHeader, tentukan nama header diHeaderbidang.

Metode HTTP

Metode HTTP, yang menunjukkan jenis operasi di mana permintaan meminta asal untuk 
melakukan. CloudFront mendukung metode berikut: DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH,
POST, dan PUT.

String kueri

Bagian dari URL yang muncul setelah?karakter, jika ada.

Note

Untuk syarat kecocokan pembuatan skrip lintas situs, kami sarankan Anda 
memilihSemua parameter kueri (nilai saja)bukanString kueriuntukBagian dari permintaan 
untuk menyaring.

URI

Jalur URI permintaan, yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya,/images/daily-ad.jpg. 
Ini tidak termasuk string kueri atau komponen fragmen URI. Untuk informasi, lihatUniform 
Resource Identifier (URI): Sintaks generik.

Kecualitransformasiditentukan, URI tidak dinormalisasi dan diperiksa sama 
sepertiAWSmenerimanya dari klien sebagai bagian dari permintaan. SEBUAHtransformasiakan 
memformat ulang URI seperti yang ditentukan.

body

Bagian dari permintaan yang berisi data tambahan yang ingin Anda kirimkan ke server web Anda 
sebagai isi permintaan HTTP, seperti data dari formulir.

Note

Jika Anda memilihbodyuntuk nilai dariBagian dari permintaan untuk menyaring,AWS 
WAFKlasik memeriksa hanya 8192 byte pertama (8 KB). Untuk mengizinkan atau 
memblokir permintaan yang bodi lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat membuat 
kondisi kendala ukuran. (AWS WAFKlasik mendapatkan panjang tubuh dari header 
permintaan.) Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi kendala 
ukuran (p. 322).

Parameter kueri tunggal (hanya nilai)

Setiap parameter yang telah Anda definisikan sebagai bagian dari string kueri. Misalnya, jika URL 
adalah “www.xyz. comuserName=ABC&salesRegion=Seattle" Anda dapat menambahkan filter ke 
salah satuUserNameatauSalesRegionparameter.

Jika Anda memilihParameter kueri tunggal (hanya nilai), Anda juga akan menentukanNama 
parameter kueri. Ini adalah parameter dalam string kueri yang akan Anda periksa, 
sepertiUserNameatauSalesRegion. Panjang maksimum untukNama parameter kueriadalah 
30 karakter. Nama parameter kueritidak peka huruf besar/ kecil. Misalnya, Anda 
menentukanUserNamesebagaiNama parameter kueri, ini akan cocok dengan semua 
variasiUserName, sepertinama penggunadanUsERName.

Semua parameter kueri (nilai saja)

MiripParameter kueri tunggal (hanya nilai), tetapi daripada memeriksa nilai-nilai 
parameter tunggal,AWS WAFKlasik memeriksa semua nilai parameter dalam string 
kueri untuk kemungkinan skrip berbahaya. Misalnya, jika URL adalah “www.xyz. 
comuserName=ABC&salesRegion=Seattle,” dan Anda memilihSemua parameter 
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kueri (nilai saja),AWS WAFClassic akan memicu kecocokan jika salah satu 
nilaiUserNameatauSalesRegionmengandung kemungkinan skrip berbahaya.

Header

Jika Anda memilihHeaderuntukBagian dari permintaan untuk menyaring, pilih header dari daftar 
header umum, atau masukkan nama header yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk memeriksa 
skrip berbahaya.

transformasi

Transformasi memformat permintaan web sebelumnyaAWS WAFKlasik memeriksa permintaan. Ini 
menghilangkan beberapa pemformatan yang tidak biasa yang digunakan penyerang dalam permintaan 
web dalam upaya untuk melewatiAWS WAFKlasik.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Transformasi dapat melakukan operasi berikut:
Tidak ada

AWS WAFClassic tidak melakukan transformasi teks apa pun pada permintaan web sebelum 
memeriksanya untuk stringPencocokan nilai.

Mengkonversi ke lowercase

AWS WAFKlasik mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z).
Dekode HTML

AWS WAFKlasik menggantikan karakter HTML yang dikodekan dengan karakter yang tidak 
dikodekan:
• Mengganti &quot; dengan &
• Menggantikan&nbsp;dengan spasi tanpa pindah baris
• Mengganti &lt; dengan <
• Mengganti &gt; dengan >
• Mengganti karakter yang diwakili dalam format heksadesimal, &#xhhhh;, dengan karakter yang 

sesuai
• Mengganti karakter yang diwakili dalam format desimal, &#nnnn;, dengan karakter yang sesuai

ruang putih

AWS WAFKlasik mengganti karakter berikut dengan karakter spasi (desimal 32):
• \ f, formfeed, desimal 12
• \ t, tab, desimal 9
• \ n, baris baru, desimal 10
• \ r, pengembalian pengangkutan, desimal 13
• \ v, tab vertikal, desimal 11
• spasi tanpa pindah baris, desimal 160

Selain itu, opsi ini mengganti spasi ganda dengan satu spasi.
Baris perintah

Untuk permintaan yang berisi perintah baris perintah sistem operasi, gunakan opsi ini untuk 
melakukan transformasi berikut:
• Menghapus karakter berikut: \ " ' ^
• Menghapus spasi sebelum karakter berikut: / (
• Mengganti karakter berikut dengan spasi: , ;
• Mengganti spasi ganda dengan satu spasi
• Mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z)
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Dekode URL

Decode permintaan URL-dikodekan.

Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi kecocokan pembuatan skrip 
lintas situs

Anda dapat menambahkan atau menghapus filter dalam kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs. 
Untuk mengubah filter, tambahkan yang baru dan hapus yang lama.

Untuk menambahkan atau menghapus filter dalam kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihScripting lintas situs.
3. Pilih syarat yang ingin Anda tambahkan atau hapus filter.
4. Untuk menambahkan filter, lakukan langkah-langkah berikut ini:

a. PilihTambahkan filter.
b. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nilai yang Anda 

tentukan saat membuat atau mengedit kondisi pencocokan skrip lintas situs (p. 314).
c. Pilih Tambahkan.

5. Untuk menghapus filter, lakukan langkah-langkah berikut ini:

a. Pilih filter yang ingin Anda hapus.
b. PilihHapus filter.

Menghapus kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs

Jika Anda ingin menghapus kondisi pencocokan skrip lintas situs, Anda harus terlebih dahulu menghapus 
semua filter dalam kondisi dan menghapus kondisi dari semua aturan yang menggunakannya, seperti yang 
dijelaskan dalam prosedur berikut.

Untuk menghapus kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihScripting lintas site.
3. DiKondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situsPanel, pilih syarat kecocokan pembuatan skrip lintas 

situs yang ingin Anda hapus.
4. Di panel kanan, pilihAturan terkaittab.

Jika daftar aturan menggunakan cross-site scripting kondisi kecocokan ini kosong, pergi ke langkah 6. 
Jika daftar berisi aturan apapun, membuat catatan aturan, dan lanjutkan dengan langkah 5.

5. Untuk menghapus kondisi kecocokan skrip lintas situs dari aturan yang menggunakannya, lakukan 
langkah-langkah berikut:

a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi pencocokan skrip lintas situs yang ingin Anda 

hapus.
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c. Di panel kanan, pilih kondisi pencocokan skrip lintas situs yang ingin Anda hapus dari aturan, lalu 
pilihHapus syarat yang dipilih.

d. Ulangi langkah b dan c untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan cross-site scripting 
kondisi kecocokan yang ingin Anda hapus.

e. Di panel navigasi, pilihScripting lintas site.
f. DiKondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situsPanel, pilih syarat kecocokan pembuatan skrip 

lintas situs yang ingin Anda hapus.
6. MemiilihHapusuntuk menghapus kondisi yang dipilih.

Bekerja dengan kondisi kecocokan IP
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan alamat IP tempat asal 
permintaan, buatlah satu atau beberapa IP yang cocok dengan kondisi. Kondisi pencocokan IP berisi 
hingga 10.000 alamat IP atau rentang alamat IP di mana permintaan Anda berasal. Kemudian dalam 
prosesnya, ketika Anda membuat ACL web, Anda menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokir 
permintaan dari alamat IP tersebut.

Topik
• Membuat IP Match Condition (p. 318)
• Kondisi kecocokan IP (p. 319)
• Menghapus kondisi kecocokan IP (p. 320)

Membuat IP Match Condition

Jika Anda ingin mengizinkan beberapa permintaan web dan memblokir yang lain berdasarkan alamat IP 
yang berasal dari permintaan, buat kondisi pencocokan IP untuk alamat IP yang ingin Anda izinkan dan 
kondisi pencocokan IP lainnya untuk alamat IP yang ingin Anda blokir.

Note

Bila Anda menambahkan kondisi pencocokan IP ke aturan, Anda juga dapat mengonfigurasiAWS 
WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan webtidakberasal dari alamat IP yang 
Anda tentukan dalam kondisi.

Untuk membuat syarat kecocokan IP

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihAlamat IP.
3. MemiilihBuat kondisi.
4. Masukkan nama diNamabidang.

Nama hanya berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: _-!” #`+*}, ./. Anda 
tidak dapat mengubah nama kondisi setelah membuatnya.
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5. Pilih versi IP yang benar dan tentukan alamat IP atau rentang alamat IP dengan menggunakan notasi 
CIDR. Berikut ini adalah beberapa contohnya:

• Untuk menentukan alamat IPv4 192.0.2.44, ketik192.0.44/32.
• Untuk menentukan alamat IPv6 0:0:0:0:0:ffff:c 000:22 c, ketik0:0:0:0:0:ffff:c 000:22 c/128.
• Untuk menentukan kisaran alamat IPv4 mulai 192.2.0 ke 

192.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.192.0/24.
• Untuk menentukan rentang alamat IPv6 dari 2620:0:2 d 0:200:0:0:0 ke 2620:0:2 d 

0:200:ffff:ffff:ffff:ffff, masukkan2620:0:2 d 0:200# /64.

AWS WAFKlasik mendukung rentang alamat IPv4: /8 dan rentang antara /16 hingga /32.AWS WAF 
Klasik mendukung rentang alamat IPv6: /24, /32, /48, /56, /64, dan/128. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang notasi CIDR, lihat entri Wikipedia Classless Inter-Domain Routing.

6. MemiilihTambahkan alamat IP atau rentang lainnya.
7. Jika Anda ingin menambahkan alamat IP atau jangkauan lainnya, ulangi langkah 5 dan 6.
8. Setelah selesai menambahkan nilai, pilihBuat syarat kecocokan IP.

Kondisi kecocokan IP

Anda dapat menambahkan rentang alamat IP ke kondisi pencocokan IP atau menghapus rentang. Untuk 
mengubah rentang, tambahkan yang baru dan hapus yang lama.

Untuk mengedit syarat kecocokan IP

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihAlamat IP.
3. DiKondisi kecocokan IPpanel, pilih kondisi kecocokan IP yang ingin Anda edit.
4. Untuk menambahkan rentang alamat IP:

a. Di panel kanan, pilihTambahkan alamat IP atau rentang.
b. Pilih versi IP yang benar dan masukkan rentang alamat IP dengan menggunakan notasi CIDR. 

Berikut ini adalah beberapa contohnya:

• Untuk menentukan alamat IPv4 192.0.2.44, masukkan192.0.44/32.
• Untuk menentukan alamat IPv6 0:0:0:0:0:ffff:c 000:22 c, masukkan0:0:0:0:0:ffff:c 000:22 c/128.
• Untuk menentukan kisaran alamat IPv4 mulai 192.2.0 ke 

192.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.192.0/24.
• Untuk menentukan rentang alamat IPv6 dari 2620:0:2 d 0:200:0:0:0 ke 2620:0:2 d 

0:200:ffff:ffff:ffff:ffff, masukkan2620:0:2 d 0:200# /64.

AWS WAFKlasik mendukung rentang alamat IPv4: /8 dan rentang antara /16 hingga /32.AWS 
WAF Klasik mendukung rentang alamat IPv6: /24, /32, /48, /56, /64, dan/128. Untuk informasi 
lebih lanjut tentang notasi CIDR, lihat entri Wikipedia Classless Inter-Domain Routing.

c. Untuk menambahkan lebih banyak alamat IP, pilihTambahkan alamat IP lainnyadan masukkan 
nilainya.

d. Pilih Tambahkan.
5. Untuk menghapus alamat IP atau rentang:

a. Di panel kanan, pilih nilai yang ingin Anda hapus.
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b. MemiilihHapus alamat IP atau rentang.

Menghapus kondisi kecocokan IP
Jika Anda ingin menghapus kondisi pencocokan IP, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua alamat 
IP dan rentang dalam kondisi dan menghapus kondisi dari semua aturan yang menggunakannya, seperti 
yang dijelaskan dalam prosedur berikut.

Untuk menghapus syarat kecocokan IP

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihAlamat IP.
3. DiKondisi kecocokan IPpanel, pilih kondisi kecocokan IP yang ingin Anda hapus.
4. Di panel kanan, pilihAturantab.

Jika daftar aturan menggunakan kondisi pencocokan IP ini kosong, pergi ke langkah 6. Jika daftar 
berisi aturan apapun, membuat catatan aturan, dan lanjutkan dengan langkah 5.

5. Untuk menghapus kondisi pencocokan IP dari aturan yang menggunakannya, lakukan langkah-
langkah berikut:

a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi pencocokan IP yang ingin Anda hapus.
c. Di panel kanan, pilih kondisi pencocokan IP yang ingin Anda hapus dari aturan, lalu pilihHapus 

syarat yang dipilih.
d. Ulangi langkah b dan c untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan kondisi pencocokan 

IP yang ingin Anda hapus.
e. Di panel navigasi, pilihKondisi kecocokan IP.
f. DiKondisi kecocokan IPpanel, pilih kondisi kecocokan IP yang ingin Anda hapus.

6. MemiilihHapusuntuk menghapus kondisi yang dipilih.

Bekerja dengan kondisi kecocokan geografis
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan negara tempat asal permintaan, 
buatlah satu atau beberapa persyaratan pencocokan geo. Kondisi kecocokan geo mencantumkan negara 
yang berasal dari permintaan Anda. Kemudian dalam prosesnya, ketika Anda membuat ACL web, Anda 
menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan dari negara-negara tersebut.

Anda dapat menggunakan kondisi geo match dengan lainnyaAWS WAFKondisi klasik atau aturan untuk 
membangun penyaringan canggih. Misalnya, jika Anda ingin memblokir negara tertentu, namun tetap 
mengizinkan alamat IP tertentu dari negara tersebut, Anda dapat membuat aturan yang berisi kondisi 
kecocokan geo dan kondisi pencocokan IP. Konfigurasikan aturan untuk memblokir permintaan yang 
berasal dari negara tersebut dan tidak cocok dengan alamat IP yang disetujui. Sebagai contoh lain, jika 
Anda ingin memprioritaskan sumber daya untuk pengguna di negara tertentu, Anda dapat menyertakan 
kondisi geo kecocokan dalam dua aturan berbasis tarif yang berbeda. Tetapkan batas tarif yang lebih 
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tinggi untuk pengguna di negara pilihan dan tetapkan batas tarif yang lebih rendah untuk semua pengguna 
lainnya.

Note

Jika Anda menggunakan CloudFront fitur pembatasan geo untuk memblokir negara mengakses 
konten Anda, permintaan apa pun dari negara tersebut diblokir dan tidak diteruskan keAWS 
WAFKlasik. Jadi jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan geografi 
ditambah lainnyaAWS WAFKondisi klasik, Anda harustidakmenggunakan CloudFront fitur 
pembatasan geo. Sebagai gantinya, Anda harus menggunakanAWS WAFKondisi pertandingan 
geo klasik.

Topik
• Membuat kondisi geo kecocokan (p. 321)
• Mengedit kondisi kecocokan geo (p. 321)
• Menghapus kondisi kecocokan geo (p. 322)

Membuat kondisi geo kecocokan
Jika Anda ingin mengizinkan beberapa permintaan web dan memblokir yang lain berdasarkan negara yang 
berasal dari permintaan, buat kondisi kecocokan geo untuk negara yang ingin Anda izinkan dan kondisi 
kecocokan geo lainnya untuk negara yang ingin Anda blokir.

Note

Bila Anda menambahkan kondisi kecocokan geo ke aturan, Anda juga dapat mengonfigurasiAWS 
WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan webtidakberasal dari negara yang 
Anda tentukan dalam kondisi tersebut.

Untuk membuat kondisi geo match

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihGeo cocok.
3. MemiilihBuat kondisi.
4. Masukkan nama diNamabidang.

Nama hanya berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: _-!” #`+*}, ./. Anda 
tidak dapat mengubah nama kondisi setelah membuatnya.

5. PilihWilayah.
6. PilihJenis lokasidan sebuah negara. Jenis lokasisaat ini hanya bisaNegara.
7. MemiilihMenambahkan lokasi.
8. Pilih Create (Buat).

Mengedit kondisi kecocokan geo
Anda dapat menambahkan negara ke atau menghapus negara dari kondisi kecocokan geo Anda.

Mengedit kondisi kecocokan geo

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
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2. Di panel navigasi, pilihGeo cocok.
3. DiKondisi kecocokan geopanel, pilih kondisi kecocokan geo yang ingin Anda edit.
4. Untuk menambahkan negara:

a. Di panel kanan, pilihTambahkan filter.
b. PilihJenis lokasidan sebuah negara. Jenis lokasisaat ini hanya bisaNegara.
c. Pilih Tambahkan.

5. Untuk menghapus suatu negara:

a. Di panel kanan, pilih nilai yang ingin Anda hapus.
b. MemiilihHapus filter.

Menghapus kondisi kecocokan geo

Jika Anda ingin menghapus kondisi geo match, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua negara 
dalam kondisi tersebut dan menghapus kondisi dari semua aturan yang menggunakannya, seperti yang 
dijelaskan dalam prosedur berikut.

Untuk menghapus kondisi kecocokan geo

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Hapus kondisi geo match dari aturan yang menggunakannya:

a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi geo match yang ingin Anda hapus.
c. Di panel kanan, pilihEdit aturan.
d. PilihXdi samping kondisi yang ingin Anda hapus.
e. Pilih Update (Perbarui).
f. Ulangi untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan kondisi kecocokan geo yang ingin 

Anda hapus.
3. Hapus filter dari kondisi yang ingin Anda hapus:

a. Di panel navigasi, pilihGeo cocok.
b. Pilih nama syarat kecocokan geo yang ingin Anda hapus.
c. Di panel kanan, pilih kotak centang di sampingFilteruntuk memilih semua filter.
d. PilihHapus filter.

4. Di panel navigasi, pilihGeo cocok.
5. DiKondisi kecocokan geopanel, pilih kondisi kecocokan geo yang ingin Anda hapus.
6. MemiilihHapusuntuk menghapus kondisi yang dipilih.

Bekerja dengan kondisi kendala ukuran
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).
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Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan panjang bagian tertentu dari 
permintaan, buatlah satu atau beberapa syarat kendala ukuran. Kondisi kendala ukuran mengidentifikasi 
bagian dari permintaan web yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk melihat, jumlah byte yang Anda 
inginkanAWS WAFKlasik untuk dicari, dan operator, seperti lebih besar dari (>) atau kurang dari (<). 
Misalnya, Anda dapat menggunakan kondisi batasan ukuran untuk mencari string kueri yang lebih panjang 
dari 100 byte. Kemudian dalam prosesnya, ketika Anda membuat ACL web, Anda menentukan apakah 
akan mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan pengaturan tersebut.

Perhatikan bahwa jika Anda mengkonfigurasiAWS WAFKlasik untuk memeriksa tubuh permintaan, 
misalnya, dengan mencari tubuh untuk string tertentu,AWS WAFKlasik memeriksa hanya 8192 byte 
pertama (8 KB). Jika isi permintaan untuk permintaan web Anda tidak akan pernah melebihi 8192 byte, 
Anda dapat membuat syarat kendala ukuran dan memblokir permintaan yang memiliki isi permintaan lebih 
besar dari 8192 byte.

Topik
• Menciptakan kondisi kendala ukuran (p. 323)
• Nilai yang Anda tentukan ketika membuat atau mengedit syarat kendala ukuran (p. 324)
• Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi kendala ukuran (p. 326)
• Menghapus kondisi kendala ukuran (p. 327)

Menciptakan kondisi kendala ukuran
Ketika Anda membuat kondisi kendala ukuran, Anda menentukan filter yang mengidentifikasi bagian 
dari permintaan web yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk mengevaluasi panjang. Anda dapat 
menambahkan lebih dari satu filter ke kondisi kendala ukuran, atau Anda dapat membuat kondisi terpisah 
untuk setiap filter. Berikut bagaimana setiap konfigurasi memengaruhiAWS WAFPerilaku Klasik:

• Satu filter per syarat batasan ukuran— Bila Anda menambahkan kondisi kendala ukuran terpisah ke 
aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan web harus sesuai dengan semua kondisi 
untukAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi.

Misalnya, Anda membuat dua kondisi. Satu cocok permintaan web untuk string kueri yang lebih besar 
dari 100 byte. Yang lain cocok permintaan web yang tubuh permintaan lebih besar dari 1024 byte. Bila 
Anda menambahkan kedua kondisi ke aturan yang sama dan menambahkan aturan ke ACL web,AWS 
WAFKlasik memungkinkan atau memblokir permintaan hanya ketika kedua kondisi benar.

• Lebih dari satu filter per kondisi kendala ukuran— Bila Anda menambahkan kondisi kendala ukuran yang 
berisi beberapa filter ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan web hanya perlu 
mencocokkan salah satu filter dalam kondisi kendala ukuran untukAWS WAFKlasik untuk mengizinkan 
atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi tersebut.

Misalkan Anda membuat satu kondisi bukan dua, dan satu kondisi berisi dua filter yang sama seperti 
pada contoh sebelumnya.AWS WAF Klasik memungkinkan atau memblokir permintaan jika baik string 
query lebih besar dari 100 byte atau badan permintaan lebih besar dari 1024 byte.

Note

Ketika Anda menambahkan kondisi kendala ukuran ke aturan, Anda juga dapat 
mengkonfigurasiAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan 
webtidakmencocokkan nilai-nilai dalam kondisi.

Untuk membuat kondisi batasan ukuran

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
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2. Di panel navigasi, pilihBatasan ukuran.
3. PilihBuat kondisi.
4. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nilai yang Anda tentukan 

ketika membuat atau mengedit syarat kendala ukuran (p. 324).
5. MemiilihTambahkan filter lain.
6. Jika Anda ingin menambahkan filter lain, ulangi langkah 4 dan 5.
7. Setelah selesai menambahkan filter, pilihBuat syarat batasan ukuran.

Nilai yang Anda tentukan ketika membuat atau mengedit syarat kendala ukuran
Saat Anda membuat atau memperbarui kondisi batasan ukuran, Anda menentukan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama untuk kondisi batasan ukuran.

Nama hanya berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: _-!” #`+*}, ./. Anda 
tidak dapat mengubah nama kondisi setelah membuatnya.

Bagian dari permintaan untuk menyaring

Pilih bagian dari setiap permintaan web yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk mengevaluasi 
panjang:
Header

Sebuah header permintaan yang ditentukan, misalnya,User-AgentatauRefererHeader. Jika 
Anda memilihHeader, tentukan nama header diHeaderbidang.

Metode HTTP

Metode HTTP, yang menunjukkan jenis operasi di mana permintaan meminta asal untuk 
melakukan. CloudFront mendukung metode berikut: DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH,
POST, dan PUT.

String kueri

Bagian dari URL yang muncul setelah?karakter, jika ada.
URI

Jalur URI permintaan, yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya,/images/daily-ad.jpg. 
Ini tidak termasuk string kueri atau komponen fragmen URI. Untuk informasi, lihatUniform 
Resource Identifier (URI): Sintaks generik.

KecualiTransformasiditentukan, URI tidak dinormalisasi dan diperiksa sama 
sepertiAWSmenerimanya dari klien sebagai bagian dari permintaan. SEBUAHTransformasiakan 
memformat ulang URI seperti yang ditentukan.

body

Bagian dari permintaan yang berisi data tambahan yang ingin Anda kirimkan ke server web Anda 
sebagai isi permintaan HTTP, seperti data dari formulir.

Parameter kueri tunggal (hanya nilai)

Setiap parameter yang telah Anda definisikan sebagai bagian dari string kueri. Misalnya, jika URL 
adalah “www.xyz. comuserName=ABC&salesRegion=Seattle" Anda dapat menambahkan filter ke 
salah satuUserNameatauSalesRegionparameter.

Jika Anda memilihParameter kueri tunggal (hanya nilai), Anda juga akan menentukanNama 
parameter kueri. Ini adalah parameter dalam string kueri yang akan Anda periksa, 
sepertiUserName. Panjang maksimum untukNama parameter kueriadalah 30 karakter. Nama 
parameter kueritidak peka huruf besar/ kecil. Misalnya, Anda menentukanUserNamesebagaiNama 
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parameter kueri, ini akan cocok dengan semua variasiUserName, sepertinama 
penggunadanUsERName.

Semua parameter kueri (nilai saja)

MiripParameter kueri tunggal (hanya nilai), tetapi daripada memeriksa nilai parameter 
tunggal,AWS WAFKlasik memeriksa nilai-nilai semua parameter dalam string query untuk kendala 
ukuran. Misalnya, jika URL adalah “www.xyz. comuserName=ABC&salesRegion=Seattle,” dan 
Anda memilihSemua parameter kueri (nilai saja),AWS WAFKlasik akan memicu kecocokan nilai 
jika salahUserNameatauSalesRegionmelebihi ukuran yang ditentukan.

Header (Hanya Ketika “Bagian dari permintaan untuk menyaring” adalah “Header”)

Jika Anda memilihHeaderuntukBagian dari permintaan untuk menyaring, pilih header dari daftar 
header umum, atau ketik nama header yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk mengevaluasi 
panjang.

Operator perbandingan

Pilih cara yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk mengevaluasi panjang string kueri dalam 
permintaan web sehubungan dengan nilai yang Anda tentukanUkuran.

Misalnya, jika Anda memilihLebih besar dariuntukOperator perbandingandan 
ketik100untukUkuran,AWS WAFClassic mengevaluasi permintaan web untuk string kueri yang lebih 
panjang dari 100 byte.

Ukuran

Masukkan panjang, dalam byte, yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk ditonton dalam string kueri.
Note

Jika Anda memilihURIuntuk nilai dariBagian dari permintaan untuk menyaring, yang/dalam 
URI dihitung sebagai satu karakter. Misalnya, jalur URI/logo.jpgadalah sembilan karakter 
panjang.

Transformasi

Transformasi memformat permintaan web sebelumnyaAWS WAFKlasik mengevaluasi panjang bagian 
tertentu dari permintaan. Ini menghilangkan beberapa pemformatan yang tidak biasa yang digunakan 
penyerang dalam permintaan web dalam upaya untuk melewatiAWS WAFKlasik.

Note

Jika Anda memilihbodyuntukBagian dari permintaan untuk menyaring, Anda tidak dapat 
mengkonfigurasiAWS WAFKlasik untuk melakukan transformasi karena hanya 8192 byte 
pertama yang diteruskan untuk inspeksi. Namun, Anda masih dapat memfilter lalu lintas Anda 
berdasarkan ukuran badan permintaan HTTP dan menentukan transformasiTidak ada. (AWS 
WAFKlasik mendapatkan panjang tubuh dari header permintaan.)

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Transformasi dapat melakukan operasi berikut:
Tidak ada

AWS WAFClassic tidak melakukan transformasi teks apa pun pada permintaan web sebelum 
memeriksa panjangnya.

Mengkonversi ke lowercase

AWS WAFKlasik mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z).
Dekode HTML

AWS WAFKlasik menggantikan karakter HTML yang dikodekan dengan karakter yang tidak 
dikodekan:
• Mengganti &quot; dengan &
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• Menggantikan&nbsp;dengan spasi tanpa pindah baris
• Mengganti &lt; dengan <
• Mengganti &gt; dengan >
• Mengganti karakter yang diwakili dalam format heksadesimal, &#xhhhh;, dengan karakter yang 

sesuai
• Mengganti karakter yang diwakili dalam format desimal, &#nnnn;, dengan karakter yang sesuai

ruang putih

AWS WAFKlasik mengganti karakter berikut dengan karakter spasi (desimal 32):
• \ f, formfeed, desimal 12
• \ t, tab, desimal 9
• \ n, baris baru, desimal 10
• \ r, pengembalian pengangkutan, desimal 13
• \ v, tab vertikal, desimal 11
• spasi tanpa pindah baris, desimal 160

Selain itu, opsi ini mengganti spasi ganda dengan satu spasi.
Baris perintah

Untuk permintaan yang berisi perintah baris perintah sistem operasi, gunakan opsi ini untuk 
melakukan transformasi berikut:
• Menghapus karakter berikut: \ " ' ^
• Menghapus spasi sebelum karakter berikut: / (
• Mengganti karakter berikut dengan spasi: , ;
• Mengganti spasi ganda dengan satu spasi
• Mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z)

mendekode URL

Decode permintaan URL-dikodekan.

Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi kendala ukuran
Anda dapat menambahkan atau menghapus filter dalam kondisi kendala ukuran. Untuk mengubah filter, 
tambahkan yang baru dan hapus yang lama.

Untuk menambah atau menghapus filter dalam kondisi kendala ukuran

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihBatasan ukuran.
3. Pilih syarat yang ingin Anda tambahkan atau hapus filter.
4. Untuk menambahkan filter, lakukan langkah-langkah berikut ini:

a. PilihTambahkan filter.
b. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nilai yang Anda 

tentukan ketika membuat atau mengedit syarat kendala ukuran (p. 324).
c. Pilih Tambahkan.

5. Untuk menghapus filter, lakukan langkah-langkah berikut ini:

a. Pilih filter yang ingin Anda hapus.
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b. PilihHapus filter.

Menghapus kondisi kendala ukuran
Jika Anda ingin menghapus kondisi kendala ukuran, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua filter 
dalam kondisi dan menghapus kondisi dari semua aturan yang menggunakannya, seperti yang dijelaskan 
dalam prosedur berikut.

Untuk menghapus syarat batasan ukuran

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihBatasan ukuran.
3. DiKondisi kendala ukuranpanel, pilih syarat kendala ukuran yang ingin Anda hapus.
4. Di panel kanan, pilihAturan terkaittab.

Jika daftar aturan menggunakan kondisi kendala ukuran ini kosong, pergi ke langkah 6. Jika daftar 
berisi aturan apapun, membuat catatan aturan, dan lanjutkan dengan langkah 5.

5. Untuk menghapus kondisi kendala ukuran dari aturan yang menggunakannya, lakukan langkah-
langkah berikut:

a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi batasan ukuran yang ingin Anda hapus.
c. Di panel kanan, pilih kondisi batasan ukuran yang ingin Anda hapus dari aturan, lalu pilihHapus 

syarat yang dipilih.
d. Ulangi langkah b dan c untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan kondisi kendala 

ukuran yang ingin Anda hapus.
e. Di panel navigasi, pilihBatasan ukuran.
f. DiKondisi kendala ukuranpanel, pilih syarat kendala ukuran yang ingin Anda hapus.

6. PilihHapusuntuk menghapus kondisi yang dipilih.

Bekerja dengan syarat kecocokan injeksi SQL
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Penyerang terkadang menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam permintaan web sebagai upaya untuk 
mengekstrak data dari basis data Anda. Untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web yang tampak 
berisi kode SQL berbahaya, buatlah satu atau beberapa injeksi SQL yang cocok dengan kondisi. Kondisi 
pencocokan injeksi SQL mengidentifikasi bagian dari permintaan web, seperti path URI atau string kueri, 
yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk diperiksa. Kemudian dalam prosesnya, ketika Anda membuat 
ACL web, Anda menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan yang tampak berisi 
kode SQL berbahaya.

Topik
• Membuat syarat kecocokan injeksi SQL (p. 328)
• Nilai yang Anda tentukan ketika membuat atau mengedit kondisi kecocokan injeksi SQL (p. 328)
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• Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi pencocokan injeksi SQL (p. 331)
• Menghapus syarat kecocokan injeksi SQL (p. 331)

Membuat syarat kecocokan injeksi SQL

Bila Anda membuat kondisi pencocokan injeksi SQL, Anda menentukan filter, yang menunjukkan bagian 
dari permintaan web yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk memeriksa kode SQL berbahaya, seperti 
URI atau string kueri. Anda dapat menambahkan lebih dari satu filter ke kondisi pencocokan injeksi 
SQL, atau Anda dapat membuat kondisi terpisah untuk setiap filter. Berikut bagaimana setiap konfigurasi 
memengaruhiAWS WAFPerilaku Klasik:

• Lebih dari satu filter per kondisi kecocokan injeksi SQL (direkomendasikan)— Bila Anda menambahkan 
kondisi pencocokan injeksi SQL yang berisi beberapa filter ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL 
web, permintaan web hanya perlu mencocokkan salah satu filter dalam kondisi pencocokan injeksi SQL 
untukAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi tersebut.

Misalnya, misalkan Anda membuat satu kondisi pencocokan injeksi SQL, dan kondisinya berisi dua filter. 
Satu filter menginstruksikanAWS WAFKlasik untuk memeriksa URI untuk kode SQL berbahaya, dan 
instruksi lainnyaAWS WAFKlasik untuk memeriksa string kueri.AWS WAF Classic mengizinkan atau 
memblokir permintaan jika muncul berisi kode SQL berbahayabaikdi URIataudalam string kueri.

• Satu filter per syarat kecocokan injeksi SQL— Bila Anda menambahkan kondisi pencocokan injeksi SQL 
terpisah ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan web harus sesuai dengan semua 
kondisi untukAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi.

Misalkan Anda membuat dua kondisi, dan setiap kondisi berisi salah satu dari dua filter dalam contoh 
sebelumnya. Bila Anda menambahkan kedua kondisi ke aturan yang sama dan menambahkan aturan ke 
ACL web,AWS WAFClassic mengizinkan atau memblokir permintaan hanya ketika URI dan string kueri 
muncul berisi kode SQL berbahaya.

Note

Ketika Anda menambahkan kondisi pencocokan injeksi SQL ke aturan, Anda juga 
dapat mengkonfigurasiAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan 
webtidaktampaknya berisi kode SQL berbahaya.

Untuk membuat syarat kecocokan injeksi SQL

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihInjeksi SQL.
3. PilihBuat kondisi.
4. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nilai yang Anda tentukan 

ketika membuat atau mengedit kondisi kecocokan injeksi SQL (p. 328).
5. PilihTambahkan filter lain.
6. Jika Anda ingin menambahkan filter lain, ulangi langkah 4 dan 5.
7. Setelah selesai menambahkan filter, pilihBuat.

Nilai yang Anda tentukan ketika membuat atau mengedit kondisi kecocokan 
injeksi SQL

Saat Anda membuat atau memperbarui kondisi pencocokan injeksi SQL, Anda menentukan nilai berikut:
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Nama

Nama kondisi kecocokan injeksi SQL.

Nama hanya berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus berikut: _-!” #`+*}, ./. Anda 
tidak dapat mengubah nama kondisi setelah membuatnya.

Bagian dari permintaan untuk menyaring

Pilih bagian dari setiap permintaan web yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk memeriksa kode 
SQL berbahaya:
Header

Sebuah header permintaan yang ditentukan, misalnya,User-AgentatauRefererHeader. Jika 
Anda memilihHeader, tentukan nama header diHeaderbidang.

Metode HTTP

Metode HTTP, yang menunjukkan jenis operasi di mana permintaan meminta asal untuk 
melakukan. CloudFront mendukung metode berikut: DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH,
POST, dan PUT.

String kueri

Bagian dari URL yang muncul setelah?karakter, jika ada.
Note

Untuk kondisi kecocokan injeksi SQL, kami sarankan Anda memilihSemua parameter 
kueri (nilai saja)bukanString kueriuntukBagian dari permintaan untuk menyaring.

URI

Jalur URI permintaan, yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya,/images/daily-ad.jpg. 
Ini tidak termasuk string kueri atau komponen fragmen URI. Untuk informasi, lihatUniform 
Resource Identifier (URI): Sintaks generik.

KecualiTransformasiditentukan, URI tidak dinormalisasi dan diperiksa sama 
sepertiAWSmenerimanya dari klien sebagai bagian dari permintaan. SEBUAHTransformasiakan 
memformat ulang URI seperti yang ditentukan.

body

Bagian dari permintaan yang berisi data tambahan yang ingin Anda kirimkan ke server web Anda 
sebagai isi permintaan HTTP, seperti data dari formulir.

Note

Jika Anda memilihbodyuntuk nilai dariBagian dari permintaan untuk menyaring,AWS 
WAFKlasik memeriksa hanya 8192 byte pertama (8 KB). Untuk mengizinkan atau 
memblokir permintaan yang bodi lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat membuat 
kondisi kendala ukuran. (AWS WAFKlasik mendapatkan panjang tubuh dari header 
permintaan.) Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi kendala 
ukuran (p. 322).

Parameter kueri tunggal (hanya nilai)

Setiap parameter yang telah Anda definisikan sebagai bagian dari string kueri. Misalnya, jika URL 
adalah “www.xyz. comuserName=ABC&salesRegion=Seattle" Anda dapat menambahkan filter ke 
salah satuUserNameatauSalesRegionparameter.

Jika Anda memilihParameter kueri tunggal (hanya nilai)Anda juga akan menentukanNama 
parameter kueri. Ini adalah parameter dalam string kueri yang akan Anda periksa, 
sepertiUserNameatauSalesRegion. Panjang maksimum untukNama parameter kueriadalah 
30 karakter. Nama parameter kueritidak peka huruf besar/ kecil. Misalnya, Anda 
menentukanUserNamesebagaiNama parameter kueri, ini akan cocok dengan semua 
variasiUserName, sepertinama penggunadanUsERName.
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Semua parameter kueri (nilai saja)

MiripParameter kueri tunggal (hanya nilai), tetapi daripada memeriksa nilai parameter 
tunggal,AWS WAFKlasik memeriksa nilai semua parameter dalam string kueri 
untuk kemungkinan kode SQL berbahaya. Misalnya, jika URL adalah “www.xyz. 
comuserName=ABC&salesRegion=Seattle,” dan Anda memilihSemua parameter 
kueri (nilai saja),AWS WAFClassic akan memicu kecocokan jika nilai salah 
satuUserNameatauSalesRegionmengandung kemungkinan kode SQL berbahaya.

Header

Jika Anda memilihHeaderuntukBagian dari permintaan untuk menyaring, pilih header dari daftar 
header umum, atau masukkan nama header yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk memeriksa 
kode SQL berbahaya.

Transformasi

Transformasi memformat permintaan web sebelumnyaAWS WAFKlasik memeriksa permintaan. Ini 
menghilangkan beberapa pemformatan yang tidak biasa yang digunakan penyerang dalam permintaan 
web dalam upaya untuk melewatiAWS WAFKlasik.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Transformasi dapat melakukan operasi berikut:
Tidak ada

AWS WAFClassic tidak melakukan transformasi teks apa pun pada permintaan web sebelum 
memeriksanya untuk stringNilai untuk mencocokan.

Mengkonversi ke lowercase

AWS WAFKlasik mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z).
Dekode HTML

AWS WAFKlasik menggantikan karakter HTML yang dikodekan dengan karakter yang tidak 
dikodekan:
• Mengganti &quot; dengan &
• Menggantikan&nbsp;dengan spasi tanpa pindah baris
• Mengganti &lt; dengan <
• Mengganti &gt; dengan >
• Mengganti karakter yang diwakili dalam format heksadesimal, &#xhhhh;, dengan karakter yang 

sesuai
• Mengganti karakter yang diwakili dalam format desimal, &#nnnn;, dengan karakter yang sesuai

ruang putih

AWS WAFKlasik mengganti karakter berikut dengan karakter spasi (desimal 32):
• \ f, formfeed, desimal 12
• \ t, tab, desimal 9
• \ n, baris baru, desimal 10
• \ r, pengembalian pengangkutan, desimal 13
• \ v, tab vertikal, desimal 11
• spasi tanpa pindah baris, desimal 160

Selain itu, opsi ini mengganti spasi ganda dengan satu spasi.
Baris perintah

Untuk permintaan yang berisi perintah baris perintah sistem operasi, gunakan opsi ini untuk 
melakukan transformasi berikut:
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• Menghapus karakter berikut: \ " ' ^
• Menghapus spasi sebelum karakter berikut: / (
• Mengganti karakter berikut dengan spasi: , ;
• Mengganti spasi ganda dengan satu spasi
• Mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z)

mendekode URL

Decode permintaan URL-dikodekan.

Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi pencocokan injeksi SQL

Anda dapat menambahkan atau menghapus filter dalam kondisi pencocokan injeksi SQL. Untuk mengubah 
filter, tambahkan yang baru dan hapus yang lama.

Untuk menambah atau menghapus filter dalam kondisi pencocokan injeksi SQL

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihInjeksi SQL.
3. Pilih syarat yang ingin Anda tambahkan atau hapus filter.
4. Untuk menambahkan filter, lakukan langkah-langkah berikut ini:

a. PilihTambahkan filter.
b. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nilai yang Anda 

tentukan ketika membuat atau mengedit kondisi kecocokan injeksi SQL (p. 328).
c. Pilih Tambahkan.

5. Untuk menghapus filter, lakukan langkah-langkah berikut ini:

a. Pilih filter yang ingin Anda hapus.
b. PilihHapus filter.

Menghapus syarat kecocokan injeksi SQL

Jika Anda ingin menghapus kondisi pencocokan injeksi SQL, Anda harus terlebih dahulu menghapus 
semua filter dalam kondisi dan menghapus kondisi dari semua aturan yang menggunakannya, seperti yang 
dijelaskan dalam prosedur berikut.

Untuk menghapus syarat kecocokan injeksi SQL

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihInjeksi SQL.
3. DiSyarat kecocokan injeksi SQLPilih syarat kecocokan injeksi SQL yang ingin Anda hapus.
4. Di panel kanan, pilihAturan terkaittab.

Jika daftar aturan menggunakan kondisi pencocokan injeksi SQL ini kosong, pergi ke langkah 6. Jika 
daftar berisi aturan apapun, membuat catatan aturan, dan lanjutkan dengan langkah 5.

5. Untuk menghapus kondisi pencocokan injeksi SQL dari aturan yang menggunakannya, lakukan 
langkah-langkah berikut:
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a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi pencocokan injeksi SQL yang ingin Anda hapus.
c. Di panel kanan, pilih kondisi pencocokan injeksi SQL yang ingin Anda hapus dari aturan, lalu 

pilihHapus syarat yang dipilih.
d. Ulangi langkah b dan c untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan kondisi pencocokan 

injeksi SQL yang ingin Anda hapus.
e. Di panel navigasi, pilihInjeksi SQL.
f. DiSyarat kecocokan injeksi SQLPilih syarat kecocokan injeksi SQL yang ingin Anda hapus.

6. PilihHapusuntuk menghapus kondisi yang dipilih.

Bekerja dengan kondisi pencocokan string
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan string yang muncul dalam 
permintaan, buatlah satu atau beberapa string yang cocok dengan kondisi. Kondisi pencocokan string 
mengidentifikasi string yang ingin Anda cari dan bagian dari permintaan web, seperti header tertentu atau 
string kueri, yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk memeriksa string. Kemudian dalam prosesnya, 
ketika Anda membuat ACL web, Anda menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan 
yang berisi string.

Topik
• Membuat syarat kecocokan string (p. 332)
• Nilai yang Anda tentukan ketika membuat atau mengedit kondisi kecocokan string (p. 333)
• Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi pencocokan string (p. 336)
• Menghapus syarat kecocokan string (p. 337)

Membuat syarat kecocokan string

Ketika Anda membuat kondisi pencocokan string, Anda menentukan filter yang mengidentifikasi string 
yang ingin Anda cari dan bagian dari permintaan web yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk 
memeriksa string itu, seperti URI atau string kueri. Anda dapat menambahkan lebih dari satu filter ke 
kondisi pencocokan string, atau Anda dapat membuat kondisi pencocokan string terpisah untuk setiap filter. 
Berikut bagaimana setiap konfigurasi memengaruhiAWS WAFPerilaku Klasik:

• Satu filter per syarat kecocokan string— Bila Anda menambahkan kondisi pencocokan string terpisah 
ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan web harus sesuai dengan semua kondisi 
untukAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi.

Misalnya, Anda membuat dua kondisi. Satu cocok dengan permintaan web yang 
berisi nilaiBadBotdiUser-AgentHeader. Yang lain cocok permintaan web yang berisi 
nilaiBadParameterdalam string kueri. Bila Anda menambahkan kedua kondisi ke aturan yang sama dan 
menambahkan aturan ke ACL web,AWS WAFKlasik memungkinkan atau memblokir permintaan hanya 
ketika mereka berisi kedua nilai.

• Lebih dari satu filter per syarat kecocokan string— Bila Anda menambahkan kondisi pencocokan string 
yang berisi beberapa filter ke aturan dan menambahkan aturan ke ACL web, permintaan web hanya 
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perlu mencocokkan salah satu filter dalam kondisi pencocokan string untukAWS WAFKlasik untuk 
mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan satu syarat.

Misalkan Anda membuat satu kondisi bukan dua, dan satu kondisi berisi dua filter yang sama 
seperti pada contoh sebelumnya.AWS WAF Classic mengizinkan atau memblokir permintaan jika 
mengandungbaik BadBotdiUser-Agentheaderatau BadParameterdalam string kueri.

Note

Bila Anda menambahkan kondisi pencocokan string ke aturan, Anda juga dapat 
mengkonfigurasiAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan 
webtidakmencocokkan nilai-nilai dalam kondisi.

Untuk membuat syarat kecocokan string

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihString dan regex pencocokan.
3. PilihBuat kondisi.
4. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nilai yang Anda tentukan 

ketika membuat atau mengedit kondisi kecocokan string (p. 333).
5. PilihTambahkan filter.
6. Jika Anda ingin menambahkan filter lain, ulangi langkah 4 dan 5.
7. Setelah selesai menambahkan filter, pilihBuat.

Nilai yang Anda tentukan ketika membuat atau mengedit kondisi kecocokan string
Saat Anda membuat atau memperbarui kondisi pencocokan string, tentukan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama untuk kondisi pencocokan string. Nama hanya berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-
z, 0-9) atau karakter khusus berikut: _-!” #`+*}, ./. Anda tidak dapat mengubah nama kondisi setelah 
membuatnya.

Tipe

PilihPertandingan string.
Bagian dari permintaan untuk menyaring

Pilih bagian dari setiap permintaan web yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk memeriksa string 
yang Anda tentukan diNilai untuk mencocokan:
Header

Sebuah header permintaan yang ditentukan, misalnya,User-AgentatauRefererHeader. Jika 
Anda memilihHeader, tentukan nama header diHeaderbidang.

Metode HTTP

Metode HTTP, yang menunjukkan jenis operasi di mana permintaan meminta asal untuk 
melakukan. CloudFront mendukung metode berikut: DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH,
POST, dan PUT.

String kueri

Bagian dari URL yang muncul setelah?karakter, jika ada.
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URI

Jalur URI permintaan, yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya,/images/daily-ad.jpg. 
Ini tidak termasuk string kueri atau komponen fragmen URI. Untuk informasi, lihatUniform 
Resource Identifier (URI): Sintaks generik.

Kecualitransformasiditentukan, URI tidak dinormalisasi dan diperiksa sama 
sepertiAWSmenerimanya dari klien sebagai bagian dari permintaan. SEBUAHtransformasiakan 
memformat ulang URI seperti yang ditentukan.

body

Bagian dari permintaan yang berisi data tambahan yang ingin Anda kirimkan ke server web Anda 
sebagai isi permintaan HTTP, seperti data dari formulir.

Note

Jika Anda memilihbodyuntuk nilai dariBagian dari permintaan untuk menyaring,AWS 
WAFKlasik memeriksa hanya 8192 byte pertama (8 KB). Untuk mengizinkan atau 
memblokir permintaan yang bodi lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat membuat 
kondisi kendala ukuran. (AWS WAFKlasik mendapatkan panjang tubuh dari header 
permintaan.) Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi kendala 
ukuran (p. 322).

Parameter kueri tunggal (hanya nilai)

Setiap parameter yang telah Anda definisikan sebagai bagian dari string kueri. Misalnya, jika URL 
adalah “www.xyz. comuserName=ABC&salesRegion=Seattle" Anda dapat menambahkan filter ke 
salah satuUserNameatauSalesRegionparameter.

Jika parameter duplikat muncul dalam string kueri, nilai dievaluasi sebagai 
“OR.” Artinya, baik nilai akan memicu kecocokan. Misalnya, di URL “www.xyz. 
comsalesRegion=Boston&salesRegion=Seattle “, baik “boston” atau “seattle” diPencocokan 
nilaiakan memicu kecocokan.

Jika Anda memilihParameter kueri tunggal (hanya nilai)Anda juga akan menentukanNama 
parameter kueri. Ini adalah parameter dalam string kueri yang akan Anda periksa, 
sepertiUserNameatauSalesRegion. Panjang maksimum untukNama parameter kueriadalah 
30 karakter. Nama parameter kueritidak peka huruf besar/ kecil. Misalnya, Anda 
menentukanUserNamesebagaiNama parameter kueri, ini akan cocok dengan semua 
variasiUserName, sepertinama penggunadanUsERName.

Semua parameter kueri (nilai saja)

MiripParameter kueri tunggal (hanya nilai), tetapi daripada memeriksa nilai parameter 
tunggal,AWS WAFKlasik memeriksa nilai semua parameter dalam string query untukNilai untuk 
mencocokan. Misalnya, jika URL adalah “www.xyz. comuserName=ABC&salesRegion=Seattle,” 
dan Anda memilihSemua parameter kueri (nilai saja),AWS WAFClassic akan memicu kecocokan 
jika nilai salah satuUserNameatauSalesRegionditentukan sebagaiPencocokan nilai.

Header (Hanya Ketika “Bagian dari permintaan untuk menyaring” adalah “Header”)

Jika Anda memilihHeaderdariBagian dari permintaan untuk menyaringdaftar, pilih header dari daftar 
header umum, atau masukkan nama header yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk diperiksa.

Jenis pencocokan

Dalam bagian dari permintaan yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk memeriksa, memilih di mana 
string diPencocokan nilaiharus muncul untuk mencocokkan filter ini:
Contains

String muncul di mana saja di bagian tertentu dari permintaan.
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Berisi kata

Bagian yang ditentukan dari permintaan web harus mencakupPencocokan nilai, danPencocokan 
nilaiharus berisi karakter alfanumerik atau garis bawah (A-Z, a-z, 0-9, atau _). Selain 
itu,Pencocokan nilaiharus berupa kata, yang berarti bahwa salah satu dari berikut:
• Pencocokan nilaipersis sesuai dengan nilai bagian tertentu dari permintaan web, seperti nilai 

header.
• Pencocokan nilaiada di awal bagian tertentu dari permintaan web dan diikuti dengan karakter 

selain karakter alfanumerik atau garis bawah (_), misalnya,BadBot;.
• Pencocokan nilaiada di akhir bagian tertentu dari permintaan web dan diawali dengan karakter 

selain karakter alfanumerik atau garis bawah (_), misalnya,;BadBot.
• Pencocokan nilaiada di tengah bagian tertentu dari permintaan web dan diawali dan diikuti oleh 

karakter selain karakter alfanumerik atau garis bawah (_), misalnya,-BadBot;.
Tepat cocok

String dan nilai bagian tertentu dari permintaan identik.
Starts with

String muncul di awal bagian tertentu dari permintaan.
Ends with

String muncul di akhir bagian tertentu dari permintaan.
transformasi

Transformasi memformat permintaan web sebelumnyaAWS WAFKlasik memeriksa permintaan. Ini 
menghilangkan beberapa pemformatan yang tidak biasa yang digunakan penyerang dalam permintaan 
web dalam upaya untuk melewatiAWS WAFKlasik.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Transformasi dapat melakukan operasi berikut:
Tidak ada

AWS WAFClassic tidak melakukan transformasi teks apa pun pada permintaan web sebelum 
memeriksanya untuk stringPencocokan nilai.

Mengkonversi ke lowercase

AWS WAFKlasik mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z).
Dekode HTML

AWS WAFKlasik menggantikan karakter HTML yang dikodekan dengan karakter yang tidak 
dikodekan:
• Mengganti &quot; dengan &
• Menggantikan&nbsp;dengan spasi tanpa pindah baris
• Mengganti &lt; dengan <
• Mengganti &gt; dengan >
• Mengganti karakter yang diwakili dalam format heksadesimal, &#xhhhh;, dengan karakter yang 

sesuai
• Mengganti karakter yang diwakili dalam format desimal, &#nnnn;, dengan karakter yang sesuai

ruang putih

AWS WAFKlasik mengganti karakter berikut dengan karakter spasi (desimal 32):
• \ f, formfeed, desimal 12
• \ t, tab, desimal 9
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• \ n, baris baru, desimal 10
• \ r, pengembalian pengangkutan, desimal 13
• \ v, tab vertikal, desimal 11
• spasi tanpa pindah baris, desimal 160

Selain itu, opsi ini mengganti spasi ganda dengan satu spasi.
Baris perintah

Jika Anda khawatir penyerang menyuntikkan perintah baris perintah sistem operasi dan 
menggunakan pemformatan yang tidak biasa untuk menyamarkan beberapa atau semua perintah, 
gunakan pilihan ini untuk melakukan perubahan berikut:
• Menghapus karakter berikut: \ " ' ^
• Menghapus spasi sebelum karakter berikut: / (
• Mengganti karakter berikut dengan spasi: , ;
• Mengganti spasi ganda dengan satu spasi
• Mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z)

mendekode URL

Decode permintaan URL-dikodekan.
Nilai adalah base64 dikodekan

Jika nilai dalamPencocokan nilaidikodekan base64, pilih kotak centang ini. Gunakan pengkodean 
base64 untuk menentukan karakter yang tidak dapat dicetak, seperti tab dan linefeed, yang disertakan 
penyerang dalam permintaan mereka.

Pencocokan nilai

Tentukan nilai yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk mencari dalam permintaan web. Panjang 
maksimum adalah 50 byte. Jika Anda base64 encoding nilai, panjang maksimum 50-byte berlaku 
untuk nilai sebelum Anda menyankannya.

Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi pencocokan string

Anda dapat menambahkan filter ke kondisi pencocokan string atau menghapus filter. Untuk mengubah 
filter, tambahkan yang baru dan hapus yang lama.

Untuk menambah atau menghapus filter dalam kondisi pencocokan string

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihString dan regex pencocokan.
3. Pilih syarat yang ingin Anda tambahkan atau hapus filter.
4. Untuk menambahkan filter, lakukan langkah-langkah berikut ini:

a. PilihTambahkan filter.
b. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nilai yang Anda 

tentukan ketika membuat atau mengedit kondisi kecocokan string (p. 333).
c. Pilih Tambahkan.

5. Untuk menghapus filter, lakukan langkah-langkah berikut ini:

a. Pilih filter yang ingin Anda hapus.
b. PilihHapus Filter.
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Menghapus syarat kecocokan string

Jika Anda ingin menghapus kondisi pencocokan string, Anda harus terlebih dahulu menghapus semua filter 
dalam kondisi dan menghapus kondisi dari semua aturan yang menggunakannya, seperti yang dijelaskan 
dalam prosedur berikut.

Untuk menghapus syarat kecocokan string

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Hapus kondisi pencocokan string dari aturan yang menggunakannya:

a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi pencocokan string yang ingin Anda hapus.
c. Di panel kanan, pilihEdit aturan.
d. PilihXdi samping kondisi yang ingin Anda hapus.
e. Pilih Update (Perbarui).
f. Ulangi untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan kondisi pencocokan string yang ingin 

Anda hapus.
3. Hapus filter dari kondisi yang ingin Anda hapus:

a. Di panel navigasi, pilihString dan regex pencocokan.
b. Pilih nama syarat kecocokan string yang ingin Anda hapus.
c. Di panel kanan, pilih kotak centang di sampingFilteruntuk memilih semua filter.
d. PilihHapus filter.

4. Di panel navigasi, pilihString dan regex pencocokan.
5. DiKondisi pertandingan String dan regexpanel, pilih syarat kecocokan string yang ingin Anda hapus.
6. PilihHapusuntuk menghapus kondisi yang dipilih.

Bekerja dengan kondisi kecocokan regex
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Jika Anda ingin mengizinkan atau memblokir permintaan web berdasarkan string yang cocok dengan 
pola ekspresi reguler (regex) yang muncul dalam permintaan, buat satu atau lebih kondisi pencocokan 
regex. Kondisi pencocokan regex adalah jenis kondisi pencocokan string yang mengidentifikasi pola yang 
ingin Anda cari dan bagian dari permintaan web, seperti header tertentu atau string kueri, yang Anda 
inginkanAWS WAFKlasik untuk memeriksa pola. Kemudian dalam prosesnya, ketika Anda membuat ACL 
web, Anda menentukan apakah akan mengizinkan atau memblokir permintaan yang berisi pola.

Topik
• Membuat kondisi kecocokan regex (p. 338)
• Nilai yang Anda tentukan ketika membuat atau mengedit RegEx kondisi kecocokan (p. 338)
• Mengedit kondisi kecocokan regex (p. 341)
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Membuat kondisi kecocokan regex

Ketika Anda membuat kondisi pencocokan regex, Anda menentukan set pola yang mengidentifikasi string 
(menggunakan ekspresi reguler) yang ingin Anda cari. Anda kemudian menambahkan set pola tersebut ke 
filter yang menentukan bagian dari permintaan web yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk memeriksa 
set pola itu, seperti URI atau string kueri.

Anda dapat menambahkan beberapa ekspresi reguler ke satu set pola. Jika Anda melakukannya, ekspresi 
tersebut digabungkan denganATAU. Artinya, permintaan web akan cocok dengan pola yang ditetapkan jika 
bagian yang sesuai dari permintaan cocok dengan salah satu ekspresi yang tercantum.

Bila Anda menambahkan kondisi kecocokan regex ke aturan, Anda juga dapat mengonfigurasiAWS 
WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan webtidakmencocokkan nilai-nilai dalam kondisi.

AWS WAFKlasik mendukung sebagian besarstandar Perl Kompatibel Regular Expressions (PCRE). 
Namun, hal berikut ini tidak didukung:

• Referensi latar dan menangkap subexpressions
• Pernyataan sewenang-wenang nol-lebar
• Referensi subrutin dan pola rekursif
• Pola bersyarat
• Kata kerja kontrol pelacakan mudur
• The\ C single-byte direktif
• The\ R baris baru pencocokan direktif
• \ K mulai dari perintah pengaturan ulang pertandingan
• Callouts dan kode tertanam
• Pengelompokan atom dan kuantifier posesif

Untuk membuat kondisi kecocokan regex

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihString dan regex pencocokan.
3. PilihBuat kondisi.
4. Tentukan pengaturan filter yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nilai yang Anda tentukan 

ketika membuat atau mengedit RegEx kondisi kecocokan (p. 338).
5. PilihBuat set pola dan tambahkan filter(jika Anda membuat set pola baru) atauTambahkan filterjika 

Anda menggunakan set pola yang ada.
6. Pilih Create (Buat).

Nilai yang Anda tentukan ketika membuat atau mengedit RegEx kondisi 
kecocokan

Saat Anda membuat atau memperbarui kondisi kecocokan regex, tentukan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama untuk kondisi kecocokan regex. Nama hanya berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 
0-9) atau karakter khusus berikut: _-! #`+*}, ./. Anda tidak dapat mengubah nama syarat setelah Anda 
membuatnya.
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Tipe

PilihPertandingan Regex.
Bagian dari permintaan untuk menyaring

Pilih bagian dari setiap permintaan web yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk memeriksa pola 
yang Anda tentukan diPencocokan nilai:
Header

Sebuah header permintaan yang ditentukan, misalnya,User-AgentatauRefererHeader. Jika 
Anda memilihHeader, tentukan nama header diHeaderbidang.

Metode HTTP

Metode HTTP, yang menunjukkan jenis operasi di mana permintaan meminta asal untuk 
melakukan. CloudFront mendukung metode berikut: DELETE, GET, HEAD, OPTIONS, PATCH,
POST, dan PUT.

String kueri

Bagian dari URL yang muncul setelah?karakter, jika ada.
URI

Jalur URI permintaan, yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya,/images/daily-ad.jpg. 
Ini tidak termasuk string kueri atau komponen fragmen URI. Untuk informasi, lihatUniform 
Resource Identifier (URI): Sintaks generik.

Kecualitransformasiditentukan, URI tidak dinormalisasi dan diperiksa sama 
sepertiAWSmenerimanya dari klien sebagai bagian dari permintaan. SEBUAHtransformasiakan 
memformat ulang URI seperti yang ditentukan.

body

Bagian dari permintaan yang berisi data tambahan yang ingin Anda kirimkan ke server web Anda 
sebagai isi permintaan HTTP, seperti data dari formulir.

Note

Jika Anda memilihbodyuntuk nilai dariBagian dari permintaan untuk menyaring,AWS 
WAFKlasik memeriksa hanya 8192 byte pertama (8 KB). Untuk mengizinkan atau 
memblokir permintaan yang bodi lebih panjang dari 8192 byte, Anda dapat membuat 
kondisi kendala ukuran. (AWS WAFKlasik mendapatkan panjang tubuh dari header 
permintaan.) Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan kondisi kendala 
ukuran (p. 322).

Parameter kueri tunggal (hanya nilai)

Setiap parameter yang telah Anda definisikan sebagai bagian dari string kueri. Misalnya, jika URL 
adalah “www.xyz. comuserName=ABC&salesRegion=Seattle" Anda dapat menambahkan filter ke 
salah satuUserNameatauSalesRegionparameter.

Jika parameter duplikat muncul dalam string kueri, nilai dievaluasi sebagai 
“OR.” Artinya, baik nilai akan memicu kecocokan. Misalnya, di URL “www.xyz. 
comsalesRegion=Boston&salesRegion=Seattle “, pola yang cocok dengan “boston” atau “seattle” 
diPencocokan nilaiakan memicu kecocokan.

Jika Anda memilihParameter kueri tunggal (hanya nilai)Anda juga akan menentukanNama 
parameter kueri. Ini adalah parameter dalam string kueri yang akan Anda periksa, 
sepertiUserNameatauSalesRegion. Panjang maksimum untukNama parameter kueriadalah 
30 karakter. Nama parameter kueritidak peka huruf besar/ kecil. Misalnya, Anda 
menentukanUserNamesebagaiNama parameter kueri, ini akan cocok dengan semua 
variasiUserName, sepertinama penggunadanUsERName.
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Semua parameter kueri (nilai saja)

MiripParameter kueri tunggal (hanya nilai), tetapi daripada memeriksa nilai parameter 
tunggal,AWS WAFKlasik memeriksa nilai semua parameter dalam string query 
untuk pola yang ditentukan dalamPencocokan nilai. Misalnya, di URL “www.xyz. 
comuserName=ABC&salesRegion=Seattle “, sebuah pola diPencocokan nilaiyang cocok baik nilai 
dalamUserNameatauSalesRegionakan memicu kecocokan.

Header (Hanya Ketika “Bagian dari permintaan untuk menyaring” adalah “Header”)

Jika Anda memilihHeaderdariBagian dari permintaan untuk menyaringdaftar, pilih header dari daftar 
header umum, atau masukkan nama header yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk diperiksa.

transformasi

Transformasi memformat permintaan web sebelumnyaAWS WAFKlasik memeriksa permintaan. Ini 
menghilangkan beberapa pemformatan yang tidak biasa yang digunakan penyerang dalam permintaan 
web dalam upaya untuk melewatiAWS WAFKlasik.

Anda hanya dapat menentukan satu jenis transformasi teks.

Transformasi dapat melakukan operasi berikut:
Tidak ada

AWS WAFClassic tidak melakukan transformasi teks apa pun pada permintaan web sebelum 
memeriksanya untuk stringPencocokan nilai.

Mengkonversi ke lowercase

AWS WAFKlasik mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z).
Dekode HTML

AWS WAFKlasik menggantikan karakter HTML yang dikodekan dengan karakter yang tidak 
dikodekan:
• Mengganti &quot; dengan &
• Menggantikan&nbsp;dengan spasi tanpa pindah baris
• Mengganti &lt; dengan <
• Mengganti &gt; dengan >
• Mengganti karakter yang diwakili dalam format heksadesimal, &#xhhhh;, dengan karakter yang 

sesuai
• Mengganti karakter yang diwakili dalam format desimal, &#nnnn;, dengan karakter yang sesuai

ruang putih

AWS WAFKlasik mengganti karakter berikut dengan karakter spasi (desimal 32):
• \ f, formfeed, desimal 12
• \ t, tab, desimal 9
• \ n, baris baru, desimal 10
• \ r, pengembalian pengangkutan, desimal 13
• \ v, tab vertikal, desimal 11
• spasi tanpa pindah baris, desimal 160

Selain itu, opsi ini mengganti spasi ganda dengan satu spasi.
Baris perintah

Jika Anda khawatir penyerang menyuntikkan perintah baris perintah sistem operasi dan 
menggunakan pemformatan yang tidak biasa untuk menyamarkan beberapa atau semua perintah, 
gunakan pilihan ini untuk melakukan perubahan berikut:
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• Menghapus karakter berikut: \ " ' ^
• Menghapus spasi sebelum karakter berikut: / (
• Mengganti karakter berikut dengan spasi: , ;
• Mengganti spasi ganda dengan satu spasi
• Mengonversi huruf besar (A-Z) ke huruf kecil (a-z)

mendekode URL

Decode permintaan URL-dikodekan.
Pola Regex agar cocok dengan permintaan

Anda dapat memilih set pola yang ada, atau membuat yang baru. Jika Anda membuat yang baru, 
tentukan yang berikut ini:
Nama set pola

Masukkan nama dan kemudian tentukan pola regex yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk 
mencari.

Jika Anda menambahkan beberapa ekspresi reguler ke set pola, ekspresi tersebut digabungkan 
denganATAU. Artinya, permintaan web akan cocok dengan pola yang ditetapkan jika bagian yang 
sesuai dari permintaan cocok dengan salah satu ekspresi yang tercantum.

Panjang maksimumPencocokan nilaiadalah 70 karakter.

Mengedit kondisi kecocokan regex

Anda dapat membuat perubahan berikut pada kondisi kecocokan regex yang sudah ada:

• Menghapus pola dari kumpulan pola yang ada
• Menambahkan pola ke set pola yang ada
• Menghapus filter ke kondisi kecocokan regex yang ada
• Tambahkan filter ke kondisi pencocokan regex yang ada (Anda hanya dapat memiliki satu filter dalam 

kondisi kecocokan regex. Oleh karena itu, untuk menambahkan filter, Anda harus menghapus filter yang 
sudah ada terlebih dahulu.

• Menghapus kondisi kecocokan regex yang ada

Note

Anda tidak dapat menambahkan atau menghapus kumpulan pola dari filter yang sudah ada. Anda 
harus mengedit set pola, atau menghapus filter dan membuat filter baru dengan set pola baru.

Untuk menghapus pola dari kumpulan pola yang ada

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihString dan regex pencocokan.
3. PilihSet pola regex.
4. Pilih nama set pola yang ingin Anda edit.
5. Pilih Edit.
6. PilihXdi samping pola yang ingin Anda hapus.
7. Pilih Save (Simpan).
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Untuk menambahkan pola ke set pola yang ada

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihString dan regex pencocokan.
3. PilihSet pola regex.
4. Pilih nama pola yang disetel untuk diedit.
5. Pilih Edit.
6. Masukkan pola regex baru.
7. Pilih+di samping pola baru.
8. Pilih Save (Simpan).

Untuk menghapus filter dari kondisi pencocokan regex yang ada

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihString dan regex pencocokan.
3. Pilih nama syarat dengan filter yang ingin Anda hapus.
4. Pilih kotak di samping filter yang ingin Anda hapus.
5. PilihHapus filter.

Untuk menghapus syarat kecocokan regex

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Menghapus filter dari kondisi regex. LihatUntuk menghapus filter dari kondisi pencocokan regex yang 

ada (p. 342)untuk instruksi untuk melakukan ini.)
3. Hapus kondisi kecocokan regex dari aturan yang menggunakannya:

a. Di panel navigasi, pilih Aturan.
b. Pilih nama aturan yang menggunakan kondisi kecocokan regex yang ingin Anda hapus.
c. Di panel kanan, pilihEdit aturan.
d. PilihXdi samping kondisi yang ingin Anda hapus.
e. Pilih Update (Perbarui).
f. Ulangi untuk semua aturan yang tersisa yang menggunakan kondisi kecocokan regex yang ingin 

Anda hapus.
4. Di panel navigasi, pilihString dan regex pencocokan.
5. Pilih tombol di samping kondisi yang ingin Anda hapus.
6. Pilih Delete (Hapus).

Untuk menambah atau mengubah filter ke kondisi kecocokan regex yang ada

Anda hanya dapat memiliki satu filter dalam kondisi kecocokan regex. Jika Anda ingin menambahkan atau 
mengubah filter, Anda harus terlebih dahulu menghapus filter yang ada.
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1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Hapus filter dari kondisi regex yang ingin Anda ubah. LihatUntuk menghapus filter dari kondisi 

pencocokan regex yang ada (p. 342)untuk instruksi untuk melakukan ini.)
3. Di panel navigasi, pilihString dan regex pencocokan.
4. Pilih nama kondisi yang ingin Anda ubah.
5. PilihTambahkan filter.
6. Masukkan nilai yang sesuai untuk filter baru dan pilihTambahkan.

Bekerja dengan aturan
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Aturan memungkinkan Anda secara tepat menargetkan permintaan web yang Anda inginkanAWS 
WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir dengan menentukan kondisi yang tepat yang Anda 
inginkanAWS WAFKlasik untuk menonton untuk. Misalnya,AWS WAFClassic dapat menonton alamat IP 
yang diminta berasal dari, string yang berisi permintaan dan di mana string muncul, dan apakah permintaan 
tampak berisi kode SQL berbahaya.

Topik
• Membuat aturan dan menambahkan kondisi (p. 343)
• Menambahkan dan menghapus kondisi dalam aturan (p. 345)
• Menghapus aturan (p. 346)
• AWS Marketplacegrup aturan (p. 347)

Membuat aturan dan menambahkan kondisi
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Jika Anda menambahkan lebih dari satu syarat ke aturan, permintaan web harus sesuai dengan semua 
ketentuan untukAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan aturan 
tersebut.

Untuk membuat aturan dan menambahkan kondisi

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.
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Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilih Aturan.
3. Pilih Buat aturan.
4. Masukkan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama.
Nama metrik CloudWatch

Masukkan nama untuk CloudWatch metrik ituAWS WAFKlasik akan membuat dan akan 
mengasosiasikan dengan aturan. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9), 
dengan panjang maksimum se128 dan panjang minimum satu. Ini tidak dapat berisi spasi putih 
atau nama metrik yang disediakan untukAWS WAFKlasik, termasuk “Semua” dan “Default_Action.

Jenis aturan

Pilih salah satuRegular ruleatauRate–based rule. Aturan berdasarkan tarif identik 
dengan aturan reguler, tetapi juga memperhitungkan berapa banyak permintaan yang datang 
dari alamat IP dalam periode lima menit. Untuk informasi selengkapnya tentang tipe aturan ini, 
lihatBagaimanaAWS WAFKarya Klasik (p. 297).

Batas tarif

Untuk aturan berbasis tarif, masukkan jumlah maksimum permintaan untuk memungkinkan dalam 
periode lima menit dari alamat IP yang sesuai dengan ketentuan aturan. Batas tarif harus minimal 
100.

Anda dapat menentukan batas tarif saja, atau batas dan ketentuan tarif. Jika Anda hanya 
menentukan batas tarif,AWS WAFmenempatkan batas pada semua alamat IP. Jika Anda 
menentukan batas tarif dan kondisi,AWS WAFmenempatkan batas pada alamat IP yang sesuai 
dengan kondisi.

Ketika alamat IP mencapai ambang batas tingkat,AWS WAFmenerapkan tindakan yang 
ditetapkan (blok atau hitungan) secepat mungkin, biasanya dalam waktu 30 detik. Setelah 
tindakan di tempat, jika lima menit berlalu tanpa permintaan dari alamat IP,AWS WAFme-reset 
counter ke nol.

5. Untuk menambahkan kondisi ke aturan, tentukan nilai berikut:

Ketika permintaan tidak/tidak

Jika Anda inginAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan filter 
dalam kondisi, pilihmelakukan. Misalnya, jika kondisi kecocokan IP mencakup rentang alamat IP 
192.0.2.0/24 dan Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan 
yang berasal dari alamat IP tersebut, pilihmelakukan.

Jika Anda inginAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau mengeblok permintaan berdasarkan 
kebalikan filter dalam kondisi tertentu, pilihtidak. Misalnya, jika kondisi kecocokan IP mencakup 
rentang alamat IP 192.0.2.0/24 dan Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau 
memblokir permintaantidakberasal dari alamat IP tersebut, pilihtidak.

pertandingan/berasal dari

Pilih tipe syarat yang ingin Anda tambahkan ke aturan:
• Kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs - pilihkecocokan setidaknya satu filter di syarat 

kecocokan pembuatan skrip lintas situs
• Kondisi kecocokan IP — pilihberasal dari alamat IP di
• Kondisi kecocokan geo — pilihberasal dari lokasi geografis di
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• Kondisi kendala ukuran - pilihcocok setidaknya salah satu filter dalam kondisi kendala ukuran
• Syarat pencocokan injeksi SQL - pilihmencocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi 

pencocokan injeksi SQL
• Kondisi pencocokan string - pilihmencocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi pencocokan 

string
• Kondisi kecocokan ekspresi reguler - pilihmencocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi 

pertandingan regex
kondisi

Pilih kondisi yang ingin Anda tambahkan ke aturan. Daftar hanya menampilkan kondisi dari jenis 
yang Anda pilih di langkah sebelumnya.

6. Untuk menambahkan kondisi lain ke aturan, pilihTambahkan kondisi lain, dan ulangi langkah 4 dan 5. 
Perhatikan hal berikut:

• Jika Anda menambahkan lebih dari satu kondisi, permintaan web harus cocok setidaknya satu 
filter dalam setiap kondisi untukAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan 
berdasarkan aturan tersebut

• Jika Anda menambahkan dua kondisi pencocokan IP ke aturan yang sama,AWS WAFClassic hanya 
akan mengizinkan atau memblokir permintaan yang berasal dari alamat IP yang muncul di kedua 
kondisi kecocokan IP

7. Setelah Anda selesai menambahkan kondisi, pilihBuat.

Menambahkan dan menghapus kondisi dalam aturan
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Anda dapat mengubah aturan dengan menambahkan atau menghapus kondisi.

Untuk menambahkan atau menghapus syarat dalam aturan

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilih Aturan.
3. Pilih nama aturan yang ingin Anda tambahkan atau hapus syarat.
4. Pilih Add rule (Tambahkan aturan).
5. Untuk menambahkan syarat, pilihTambahkan kondisidan tentukan nilai-nilai berikut:

Ketika permintaan tidak/tidak

Jika Anda inginAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan 
filter dalam kondisi, misalnya, permintaan web yang berasal dari kisaran alamat IP 192.0.2.0/24, 
pilihmelakukan.

Jika Anda inginAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau mengeblok permintaan berdasarkan 
kebalikan filter dalam kondisi tertentu, pilihtidak. Misalnya, jika kondisi kecocokan IP mencakup 
rentang alamat IP 192.0.2.0/24 dan Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau 
memblokir permintaantidakberasal dari alamat IP tersebut, pilihtidak.
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pertandingan/berasal dari

Pilih tipe syarat yang ingin Anda tambahkan ke aturan:
• Kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs - pilihkecocokan setidaknya satu filter di syarat 

kecocokan pembuatan skrip lintas situs
• Kondisi kecocokan IP — pilihberasal dari alamat IP di
• Kondisi kecocokan geo — pilihberasal dari lokasi geografis di
• Kondisi kendala ukuran - pilihcocok setidaknya salah satu filter dalam kondisi kendala ukuran
• Syarat pencocokan injeksi SQL - pilihmencocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi 

pencocokan injeksi SQL
• Kondisi pencocokan string - pilihmencocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi pencocokan 

string
• Kondisi kecocokan ekspresi reguler - pilihmencocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi 

pertandingan regex
kondisi

Pilih kondisi yang ingin Anda tambahkan ke aturan. Daftar hanya menampilkan kondisi dari jenis 
yang Anda pilih di langkah sebelumnya.

6. Untuk menghapus kondisi, pilihXdi sebelah kanan nama kondisi
7. Pilih Update (Perbarui).

Menghapus aturan
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Jika Anda ingin menghapus aturan, Anda harus terlebih dahulu menghapus aturan dari ACL web yang 
menggunakannya dan menghapus kondisi yang disertakan dalam aturan.

Menghapus aturan

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Untuk menghapus aturan dari ACL web yang menggunakannya, lakukan langkah-langkah berikut 

untuk masing-masing ACL web:

a. Di panel navigasi, pilihACL web.
b. Pilih nama web ACL yang menggunakan aturan yang ingin Anda hapus.
c. PilihAturantab.
d. PilihEdit web.
e. PilihXdi sebelah kanan aturan yang ingin Anda hapus, dan pilihPerbarui.

3. Di panel navigasi, pilih Aturan.
4. Pilih nama aturan yang ingin Anda hapus.
5. Pilih Delete (Hapus).
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AWS Marketplacegrup aturan
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

AWS WAFMenyediakan KlasikAWS Marketplacegrup aturanuntuk membantu Anda melindungi sumber 
daya Anda.AWS Marketplacekelompok aturan adalah koleksi yang telah ditetapkan, ready-to-use aturan 
yang ditulis dan diperbarui olehAWSdanAWSperusahaan mitra.

BeberapaAWS Marketplacekelompok aturan dirancang untuk membantu melindungi jenis aplikasi web 
tertentu seperti WordPress, Joomla, atau PHP. LainnyaAWS Marketplacekelompok aturan menawarkan 
perlindungan luas terhadap ancaman yang diketahui atau kerentanan aplikasi web umum, seperti yang 
tercantum dalam10 Teratas.

Anda dapat menginstalAWS Marketplacegrup aturan dari pilihan AndaAWSpartner, dan Anda juga dapat 
menambahkan disesuaikan Anda sendiriAWS WAFAturan klasik untuk meningkatkan perlindungan. 
Jika Anda tunduk pada kepatuhan terhadap peraturan seperti PCI atau HIPAA, Anda mungkin dapat 
menggunakanAWS Marketplacekelompok aturan untuk memenuhi persyaratan firewall aplikasi web.

AWS Marketplacekelompok aturan tersedia tanpa kontrak jangka panjang, dan tidak ada komitmen 
minimum. Ketika Anda berlangganan grup aturan, Anda dikenakan biaya bulanan (prorata per jam) dan 
biaya permintaan yang sedang berlangsung berdasarkan volume. Untuk informasi selengkapnya, lihatAWS 
WAFHarga Klasikdan deskripsi untuk masing-masingAWS Marketplacegrup aturan padaAWS Marketplace.

Pembaruan Otomatis

Terus memantau kondisi terbaru terkait lanskap ancaman yang terus berubah dapat memakan waktu dan 
biaya yang besar.AWS Marketplacegrup aturan dapat menghemat waktu Anda saat Anda menerapkan 
dan menggunakanAWS WAFKlasik. Manfaat lain adalah bahwaAWSdan kamiAWSpembaruan secara 
otomatisAWS Marketplacekelompok aturan ketika kerentanan baru dan ancaman muncul.

Banyak mitra kami diberitahu tentang kerentanan baru sebelum pengungkapan publik. Mereka dapat 
memperbarui kelompok aturan mereka dan menyebarkannya kepada Anda bahkan sebelum ancaman 
baru diketahui secara luas. Banyak juga memiliki tim riset ancaman untuk menyelidiki dan menganalisis 
ancaman terbaru untuk menulis aturan yang paling relevan.

Akses ke aturan dalamAWS Marketplacegrup aturan

MASINGAWS Marketplacekelompok aturan menyediakan deskripsi komprehensif tentang jenis serangan 
dan kerentanan yang dirancang untuk melindungi terhadap. Untuk melindungi kekayaan intelektual 
penyedia grup aturan, Anda tidak dapat melihat aturan individual dalam grup aturan. Pembatasan ini juga 
membantu menjaga pengguna jahat merancang ancaman yang secara khusus menghindari aturan yang 
dipublikasikan.

Karena Anda tidak dapat melihat aturan individual dalamAWS Marketplacegrup aturan, Anda juga tidak 
dapat mengedit aturan apa pun diAWS Marketplacegrup aturan. Namun, Anda dapat mengecualikan 
aturan tertentu dari grup aturan. Ini disebut “pengecualian kelompok aturan.” Tidak termasuk aturan 
tidak menghapus aturan tersebut. Sebaliknya, itu mengubah tindakan untuk aturanCOUNT. Oleh karena 
itu, permintaan yang cocok dengan aturan yang dikecualikan dihitung tetapi tidak diblokir. Anda akan 
menerima metrik COUNT untuk setiap aturan yang dikecualikan.

Tidak termasuk aturan dapat membantu ketika memecahkan masalah kelompok aturan yang memblokir 
lalu lintas secara tidak terduga (false positives). Salah satu teknik pemecahan masalah adalah untuk 
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mengidentifikasi aturan tertentu dalam kelompok aturan yang memblokirdiinginkanlalu lintas dan kemudian 
menonaktifkan (mengecualikan) aturan tertentu.

Selain mengecualikan aturan tertentu, Anda dapat memperbaiki perlindungan Anda dengan mengaktifkan 
atau menonaktifkan seluruh grup aturan, serta memilih tindakan grup aturan yang akan dilakukan. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat MenggunakanAWS Marketplacegrup aturan (p. 348).

Quotas

Anda dapat mengaktifkan hanya satuAWS Marketplacegrup aturan. Anda juga dapat mengaktifkan 
satu grup aturan khusus yang Anda buat menggunakanAWS Firewall Manager. Kelompok aturan ini 
dihitung terhadap kuota maksimum 10 aturan per web ACL. Karena itu, Anda bisa memilikinyaAWS 
Marketplacekelompok aturan, satu kelompok aturan kustom, dan hingga delapan aturan kustom dalam satu 
web ACL.

Harga

UntukAWS Marketplaceharga grup aturan, lihatAWS WAFHarga Klasikdan deskripsi untuk masing-
masingAWS Marketplacegrup aturan padaAWS Marketplace.

MenggunakanAWS Marketplacegrup aturan

Anda dapat berlangganan dan berhenti berlanggananAWS Marketplacekelompok aturan padaAWS 
WAFKonsol klasik. Anda juga dapat mengecualikan aturan tertentu dari grup aturan.

Untuk berlangganan dan menggunakanAWS Marketplacegrup aturan

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFconsole dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih.
2. Di panel navigasi, pilihMarketplace.
3. DiProduk pasar yang tersediabagian, pilih nama grup aturan untuk melihat rincian dan informasi harga.
4. Jika Anda ingin berlangganan grup aturan, pilihLanjutkan.

Note

Jika Anda tidak ingin berlangganan grup aturan ini, cukup tutup halaman ini di browser Anda.
5. PilihSiapkan akun Anda.
6. Tambahkan grup aturan ke ACL web, sama seperti Anda menambahkan aturan individual. Untuk 

informasi lebih lanjut, lihat Membuat ACL Web (p. 351) atau Mengedit ACL Web (p. 355).

Note

Saat menambahkan grup aturan ke ACL web, tindakan yang Anda tetapkan untuk grup aturan 
(baikTidak menimpaatauMenimpa untuk menghitung) disebut kelompok aturan tindakan 
menimpa. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menimpa grup aturan (p. 349).

Untuk berhenti berlanggananAWS Marketplacegrup aturan

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFconsole dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih.
2. Hapus grup aturan dari semua ACL web. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengedit ACL 

Web (p. 355).
3. Di panel navigasi, pilihMarketplace.
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4. PilihKelola langganan Anda.
5. PilihBatalkan langganandi samping nama grup aturan yang ingin Anda hentikan berlangganan.
6. PilihYa, batalkan langganan.

Untuk mengecualikan aturan dari grup aturan (pengecualian kelompok aturan)

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFconsole dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih.
2. Jika belum diaktifkan, aktifkanAWS WAFPenebangan Klasik. Untuk informasi selengkapnya, 

lihat Logging informasi lalu lintas Web ACL (p. 368). MenggunakanAWS WAFLog klasik untuk 
mengidentifikasi ID aturan yang ingin Anda kecualikan. Ini biasanya aturan yang memblokir permintaan 
yang sah.

3. Di panel navigasi, pilihACL web.
4. Pilih nama web ACL yang ingin Anda edit. Ini akan membuka halaman dengan detail web ACL di panel 

kanan.

Note

Grup aturan yang ingin Anda edit harus dikaitkan dengan web ACL sebelum Anda dapat 
mengecualikan aturan dari grup aturan tersebut.

5. PadaAturantab di panel kanan, pilihMengedit ACL web.
6. DiPengecualian grup aturanbagian, memperluas grup aturan yang ingin Anda edit.
7. PilihXdi samping aturan yang ingin Anda kecualikan. Anda dapat mengidentifikasi ID aturan yang 

benar dengan menggunakanAWS WAFLog klasik.
8. Pilih Update (Perbarui).

Tidak termasuk aturan tidak menghapus aturan-aturan tersebut dari grup aturan. Sebaliknya, itu 
mengubah tindakan untuk aturanCOUNT. Oleh karena itu, permintaan yang cocok dengan aturan 
yang dikecualikan dihitung tetapi tidak diblokir. Anda akan menerimaCOUNTmetrik untuk setiap aturan 
dikecualikan.

Note

Anda dapat menggunakan prosedur yang sama ini untuk mengecualikan aturan dari grup 
aturan khusus yang telah Anda buatAWS Firewall Manager. Namun, alih-alih mengecualikan 
aturan dari grup aturan khusus menggunakan langkah-langkah ini, Anda juga dapat mengedit 
grup aturan khusus menggunakan langkah-langkah yang dijelaskan dalamMenambahkan dan 
menghapus aturan dariAWS WAFGrup aturan klasik (p. 361).

Menimpa grup aturan

AWS Marketplacekelompok aturan memiliki dua tindakan yang mungkin: Tidak menimpadanMenimpa 
untuk menghitung. Jika Anda ingin menguji grup aturan, atur tindakan keMenimpa untuk menghitung. 
Tindakan grup aturan ini menimpabloktindakan yang ditentukan oleh aturan individu yang terkandung 
dalam kelompok. Artinya, jika tindakan grup aturan diatur keMenimpa untuk menghitung, alih-alih 
berpotensi memblokir permintaan yang cocok berdasarkan tindakan aturan individu dalam grup, 
permintaan tersebut akan dihitung. Sebaliknya, jika Anda menetapkan tindakan grup aturan keTidak 
menimpa, tindakan aturan individu dalam kelompok akan digunakan.

Pemecahan MasalahAWS Marketplacegrup aturan

Jika Anda menemukan bahwaAWS Marketplacegrup aturan memblokir lalu lintas yang sah, lakukan 
langkah-langkah berikut.
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Untuk memecahkan masalahAWS Marketplacegrup aturan

1. Kecualikan aturan spesifik yang memblokir lalu lintas yang sah. Anda dapat mengidentifikasi aturan 
mana yang memblokir permintaan yang menggunakanAWS WAFLog klasik. Untuk informasi 
selengkapnya tentang pengecualian aturan, lihatUntuk mengecualikan aturan dari grup aturan 
(pengecualian kelompok aturan) (p. 349).

2. Jika tidak termasuk aturan tertentu tidak memecahkan masalah, Anda dapat mengubah tindakan 
untukAWS Marketplacegrup aturan dariTidak menimpakepadaMenimpa untuk menghitung. Hal ini 
memungkinkan permintaan web untuk melewati, terlepas dari tindakan aturan individu dalam grup 
aturan. Ini juga menyediakan Anda dengan Amazon CloudWatch metrik untuk grup aturan.

3. Setelah mengaturAWS Marketplacetindakan grup aturan untukMenimpa untuk menghitung, hubungi 
tim dukungan pelanggan penyedia grup aturan untuk memecahkan masalah lebih lanjut. Untuk 
informasi kontak, lihat daftar grup aturan di halaman daftar produkAWS Marketplace.

Menghubungi dukungan pelanggan

Untuk masalah denganAWS WAFKlasik atau kelompok aturan yang dikelola olehAWSkontakAWS Support. 
Untuk masalah dengan kelompok aturan yang dikelola olehAWSmitra, hubungi tim dukungan pelanggan 
mitra tersebut. Untuk menemukan informasi kontak mitra, lihat daftar mitra diAWS Marketplace.

Membuat dan menjualAWS Marketplacegrup aturan

Jika Anda ingin menjualAWS Marketplacekelompok aturan padaAWS Marketplace, lihatCara Menjual 
Perangkat Lunak AndaAWS Marketplace.

Bekerja dengan ACL web
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Ketika Anda menambahkan aturan ke ACL web, Anda menentukan apakah Anda inginAWS WAFKlasik 
untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan kondisi dalam aturan. Jika Anda 
menambahkan lebih dari satu aturan ke ACL web,AWS WAFClassic mengevaluasi setiap permintaan 
terhadap aturan dalam urutan yang Anda daftarkan di ACL web. Ketika permintaan web cocok dengan 
semua kondisi dalam aturan,AWS WAFClassic segera mengambil tindakan yang sesuai—allow atau block
—dan tidak mengevaluasi permintaan terhadap aturan yang tersisa di web ACL, jika ada.

Jika permintaan web tidak cocok dengan salah satu aturan di web ACL,AWS WAFClassic mengambil 
tindakan default yang Anda tentukan untuk web ACL. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutuskan 
tindakan default untuk Web ACL (p. 351).

Jika Anda ingin menguji aturan sebelum mulai menggunakannya untuk mengizinkan atau memblokir 
permintaan, Anda dapat mengkonfigurasiAWS WAFKlasik untuk menghitung permintaan web yang sesuai 
dengan kondisi dalam aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menguji ACL web (p. 357).

Topik
• Memutuskan tindakan default untuk Web ACL (p. 351)
• Membuat ACL Web (p. 351)
• Mengaitkan atau memisahkan ACL Web dengan API Amazon API Gateway, a CloudFront Distribusi 

atau Application Load Balancer (p. 354)
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• Mengedit ACL Web (p. 355)
• Menghapus ACL Web (p. 356)
• Menguji ACL web (p. 357)

Memutuskan tindakan default untuk Web ACL
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Ketika Anda membuat dan mengkonfigurasi web ACL, keputusan pertama dan paling penting yang harus 
Anda buat adalah apakah tindakan default harus untukAWS WAFKlasik untuk memungkinkan permintaan 
web atau untuk memblokir permintaan web. Tindakan default menunjukkan apa yang Anda inginkanAWS 
WAFKlasik yang harus dilakukan setelah memeriksa permintaan web untuk semua kondisi yang Anda 
tentukan, dan permintaan web tidak sesuai dengan kondisi tersebut:

• Izinkan— Jika Anda ingin mengizinkan sebagian besar pengguna mengakses situs web Anda, 
tetapi Anda ingin memblokir akses ke penyerang yang permintaannya berasal dari alamat IP yang 
ditentukan, atau yang permintaannya tampaknya berisi kode SQL berbahaya atau nilai yang ditentukan, 
pilihIzinkanuntuk tindakan default.

• Blokir— Jika Anda ingin mencegah sebagian besar calon pengguna mengakses situs web Anda, tetapi 
Anda ingin mengizinkan akses ke pengguna yang permintaannya berasal dari alamat IP tertentu, atau 
yang permintaannya mengandung nilai tertentu, pilihBlokiruntuk tindakan default.

Banyak keputusan yang Anda buat setelah Anda memutuskan tindakan default tergantung pada 
apakah Anda ingin mengizinkan atau memblokir sebagian besar permintaan web. Misalnya, jika Anda 
inginmengizinkansebagian besar permintaan, maka kondisi yang Anda ciptakan secara umum harus 
menentukan permintaan web yang Anda inginkanblok, seperti berikut ini:

• Permintaan yang berasal dari alamat IP yang membuat jumlah permintaan yang tidak masuk akal
• Permintaan yang berasal dari negara-negara yang baik Anda tidak melakukan bisnis di atau merupakan 

sumber seringnya serangan
• Permintaan yang menyertakan nilai palsu diAgen Penggunaheader
• Permintaan yang muncul untuk menyertakan kode SQL berbahaya

Membuat ACL Web
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Untuk membuat ACL web

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.
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Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakanAWS WAFKlasik, pilihPergiAWS WAFKlasikdan 

kemudianMengkonfigurasi ACL Web. Jika Anda telah menggunakanAWS WAFKlasik sebelumnya, 
pilihACL webdi panel navigasi, lalu pilihBuat ACL.

3. UntukNama ACL web, masukkan nama.

Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.
4. UntukNama metrik CloudWatch, mengubah nama default jika berlaku. Nama hanya dapat berisi 

karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9), dengan panjang maksimum se128 dan panjang minimum satu. 
Ini tidak dapat berisi spasi putih atau nama metrik yang disediakan untukAWS WAFKlasik, termasuk 
“Semua” dan “Default_Action.”

Note

Anda tidak dapat mengubah nama setelah membuat ACL web.
5. Untuk Wilayah , pilih Wilayah.
6. UntukAWSsumber daya, pilih sumber daya yang ingin Anda kaitkan dengan ACL web ini, lalu pilih 

sumber daya yang Anda inginkanSelanjutnya.
7. Jika Anda sudah membuat kondisi yang Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk digunakan untuk 

memeriksa permintaan web Anda, pilihSelanjutnya, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya.

Jika Anda belum membuat kondisi, lakukan sekarang. Untuk informasi lain, lihat topik berikut:

• Bekerja dengan kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs (p. 313)
• Bekerja dengan kondisi kecocokan IP (p. 318)
• Bekerja dengan kondisi kecocokan geografis (p. 320)
• Bekerja dengan kondisi kendala ukuran (p. 322)
• Bekerja dengan syarat kecocokan injeksi SQL (p. 327)
• Bekerja dengan kondisi pencocokan string (p. 332)
• Bekerja dengan kondisi kecocokan regex (p. 337)

8. Jika Anda telah membuat aturan atau grup aturan (atau berlanggananAWS Marketplacekelompok 
aturan) yang ingin Anda tambahkan ke web ini ACL, tambahkan aturan ke web ACL:

a. DiAturandaftar, pilih aturan.
b. PilihTambahkan aturan ke web ACL.
c. Ulangi langkah a dan b sampai Anda menambahkan semua aturan yang ingin Anda tambahkan 

ke ACL web ini.
d. Lakukan langkah 10.

9. Jika Anda belum membuat aturan, Anda dapat menambahkan aturan sekarang:

a. Pilih Buat aturan.
b. Masukkan nilai berikut:

Nama

Masukkan nama.
Nama metrik CloudWatch

Masukkan nama untuk CloudWatch metrik ituAWS WAFKlasik akan membuat dan akan 
mengasosiasikan dengan aturan. Nama hanya dapat berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 
0-9), dengan panjang maksimum se128 dan panjang minimum satu. Ini tidak dapat berisi 
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spasi putih atau nama metrik yang disediakan untukAWS WAFKlasik, termasuk “Semua” dan 
“Default_Action.”

Note

Anda tidak dapat mengubah nama metrik setelah membuat aturan.
c. Untuk menambahkan kondisi ke aturan, tentukan nilai berikut:

Ketika permintaan tidak/tidak

Jika Anda inginAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan berdasarkan 
filter dalam kondisi, misalnya, permintaan web yang berasal dari kisaran alamat IP 
192.0.2.0/24, pilihmelakukan.

Jika Anda inginAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau mengeblok permintaan berdasarkan 
kebalikan filter dalam kondisi tertentu, pilihtidak. Misalnya, jika kondisi kecocokan IP 
mencakup rentang alamat IP 192.0.2.0/24 dan Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk 
mengizinkan atau memblokir permintaantidakberasal dari alamat IP tersebut, pilihtidak.

pertandingan/berasal dari

Pilih tipe syarat yang ingin Anda tambahkan ke aturan:
• Kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs - pilihkecocokan setidaknya satu filter di 

syarat kecocokan pembuatan skrip lintas situs
• Kondisi kecocokan IP — pilihberasal dari alamat IP di
• Kondisi kecocokan geo — pilihberasal dari lokasi geografis di
• Kondisi kendala ukuran - pilihcocok setidaknya salah satu filter dalam kondisi kendala 

ukuran
• Syarat pencocokan injeksi SQL - pilihmencocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi 

pencocokan injeksi SQL
• Kondisi pencocokan string - pilihmencocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi 

pencocokan string
• Kondisi kecocokan Regex — pilihmencocokkan setidaknya satu filter dalam kondisi 

pertandingan regex
kondisi

Pilih kondisi yang ingin Anda tambahkan ke aturan. Daftar hanya menampilkan kondisi dari 
jenis yang Anda pilih dalam daftar sebelumnya.

d. Untuk menambahkan kondisi lain ke aturan, pilihTambahkan kondisi lain, dan kemudian ulangi 
langkah b dan c. Perhatikan hal berikut:

• Jika Anda menambahkan lebih dari satu kondisi, permintaan web harus cocok setidaknya satu 
filter dalam setiap kondisi untukAWS WAFKlasik untuk mengizinkan atau memblokir permintaan 
berdasarkan aturan tersebut.

• Jika Anda menambahkan dua kondisi pencocokan IP ke aturan yang sama,AWS WAFClassic 
hanya akan mengizinkan atau memblokir permintaan yang berasal dari alamat IP yang muncul 
di kedua kondisi kecocokan IP.

e. Ulangi langkah 9 sampai Anda membuat semua aturan yang ingin Anda tambahkan ke ACL web 
ini.

f. Pilih Create (Buat).
g. Lanjutkan dengan langkah 10.

10. Untuk setiap kelompok aturan atau aturan di web ACL, pilih jenis manajemen yang Anda inginkanAWS 
WAFKlasik untuk memberikan, sebagai berikut:

• Untuk setiap aturan, pilih apakah Anda mauAWS WAFKlasik untuk mengizinkan, memblokir, atau 
menghitung permintaan web berdasarkan kondisi dalam aturan:353
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• Izinkan— API Gateway, CloudFront atau Application Load Balancer merespons dengan objek 
yang diminta. Dalam kasus CloudFront, jika objek tidak berada di cache tepi, CloudFront 
meneruskan permintaan ke asal.

• Blokir— API Gateway, CloudFront atau Application Load Balancer menanggapi permintaan 
dengan kode status HTTP 403 (Terlarang). CloudFront juga dapat merespons dengan halaman 
kesalahan kustom. Untuk informasi selengkapnya, lihat MenggunakanAWS WAFKlasik dengan 
CloudFront Halaman kesalahan kustom (p. 373).

• Jumlah—AWS WAFClassic menambah penghitung permintaan yang cocok dengan kondisi dalam 
aturan, lalu terus memeriksa permintaan web berdasarkan aturan yang tersisa di ACL web.

Untuk informasi tentang penggunaanJumlahuntuk menguji web ACL sebelum Anda mulai 
menggunakannya untuk mengizinkan atau memblokir permintaan web, lihatMenghitung 
permintaan web yang cocok dengan aturan di ACL web (p. 357).

• Untuk setiap grup aturan, tetapkan tindakan ganti untuk grup aturan:
• Tidak menimpa— Menyebabkan tindakan aturan individu dalam kelompok aturan yang akan 

digunakan.
• Override untuk menghitung— Mengganti setiap tindakan blok yang specifieid oleh aturan individu 

dalam grup, sehingga semua permintaan yang cocok hanya dihitung.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menimpa grup aturan (p. 349).
11. Jika Anda ingin mengubah urutan aturan di web ACL, gunakan panah diOrderkolom.AWS WAF Klasik 

memeriksa permintaan web berdasarkan urutan di mana aturan muncul di web ACL.
12. Jika Anda ingin menghapus aturan yang Anda tambahkan ke web ACL, pilih aturan yang Anda 

tambahkan ke web ACL, pilih aturan yangxdi baris untuk aturan.
13. Pilih tindakan default untuk ACL web. Ini adalah tindakan yangAWS WAFClassic mengambil ketika 

permintaan web tidak sesuai dengan kondisi di salah satu aturan di web ACL ini. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Memutuskan tindakan default untuk Web ACL (p. 351).

14. Pilih Periksa dan buat.
15. Tinjau pengaturan untuk web ACL, dan pilihKonfirmasi dan buat.

Mengaitkan atau memisahkan ACL Web dengan API Amazon 
API Gateway, a CloudFront Distribusi atau Application Load 
Balancer

Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Untuk mengaitkan atau memisahkan ACL web, lakukan prosedur yang berlaku. Perhatikan bahwa Anda 
juga dapat mengaitkan web ACL dengan CloudFront distribusi saat membuat atau memperbarui distribusi. 
Untuk informasi selengkapnya, lihatMenggunakanAWS WAFKlasik untuk Mengontrol Akses ke Konten 
AndadiAmazon CloudFront Panduan Pengembang.

Pembatasan berikut berlaku saat mengaitkan ACL web:

• Setiap API Gateway API, Application Load Balancer dan CloudFront distribusi dapat dikaitkan dengan 
hanya satu ACL web.

• Web ACL terkait dengan CloudFront distribusi tidak dapat dikaitkan dengan Application Load Balancer 
atau API Gateway API. Web ACL dapat, bagaimanapun, dikaitkan dengan lainnya CloudFront distribusi.
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Untuk mengaitkan ACL web dengan API Gateway API, CloudFront Application Load Balancer

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihACL web.
3. Pilih nama web ACL yang ingin Anda kaitkan dengan API Gateway API, CloudFront Application Load 

Balancer. Ini akan membuka halaman dengan detail web ACL di panel kanan.
4. PadaAturantab, di bawahAWSsumber daya menggunakan web ini ACL, pilihTambahkan asosiasi.
5. Saat diminta, gunakanSumber Dayadaftar untuk memilih API Gateway API, distribusi CloudFront atau 

Application Load Balancer yang ingin Anda kaitkan dengan ACL web ini. Jika Anda memilih Application 
Load Balancer, Anda juga harus menentukan Wilayah.

6. Pilih Tambahkan.
7. Untuk mengaitkan web ACL ini dengan API Gateway API tambahan, CloudFront distribusi atau 

Application Load Balancer lainnya, ulangi langkah 4 hingga 6.

Untuk memisahkan ACL web dari API Gateway, CloudFront Application Load Balancer

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihACL web.
3. Pilih nama ACL yang ingin Anda pisahkan dari API Gateway API, CloudFront Application Load 

Balancer. Ini akan membuka halaman dengan detail web ACL di panel kanan.
4. PadaAturantab, di bawahAWSsumber daya menggunakan web ini ACL, pilihxuntuk setiap API 

Gateway, CloudFront distribusi atau Application Load Balancer yang ingin Anda pisahkan dari ACL 
web ini.

Mengedit ACL Web
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Untuk menambah atau menghapus aturan dari ACL web atau mengubah tindakan default, lakukan 
prosedur berikut.

Untuk mengedit ACL web

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsolhttps://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihACL web.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda edit. Ini akan membuka halaman dengan detail web ACL di panel 

kanan.
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4. PadaAturantab di panel kanan, pilihEdit web.
5. Untuk menambahkan aturan ke ACL web, lakukan langkah berikut:

a. DiAturandaftar, pilih aturan yang ingin Anda tambahkan.
b. PilihTambahkan aturan ke web ACL.
c. Ulangi langkah a dan b sampai Anda menambahkan semua aturan yang Anda inginkan.

6. Jika Anda ingin mengubah urutan aturan di web ACL, gunakan panah diOrderkolom.AWS WAF Klasik 
memeriksa permintaan web berdasarkan urutan di mana aturan muncul di web ACL.

7. Untuk menghapus aturan dari web ACL, pilihxdi sebelah kanan baris untuk aturan itu. Ini tidak 
menghapus aturan dariAWS WAFKlasik, itu hanya menghapus aturan dari web ini ACL.

8. Untuk mengubah tindakan untuk aturan atau tindakan default untuk web ACL, pilih opsi yang disukai.

Note

Saat menyetel tindakan untuk grup aturan atauAWS Marketplacekelompok aturan 
(bertentangan dengan aturan tunggal), tindakan yang Anda tetapkan untuk grup aturan 
(baikTidak menimpaatauOverride untuk menghitung) disebut aksi override. Untuk informasi 
selengkapnya, lihatMenimpa grup aturan (p. 349)

9. Pilih Save changes (Simpan perubahan).

Menghapus ACL Web
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Untuk menghapus web ACL, Anda harus menghapus aturan yang disertakan dalam web ACL dan 
memisahkan semua CloudFront distribusi danApplication Load Balancersdari ACL web. Lakukan prosedur 
berikut.

Untuk menghapus ACL web

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih Peran.
2. Di panel navigasi, pilihACL web.
3. Pilih nama ACL web yang ingin Anda hapus. Ini akan membuka halaman dengan detail web ACL di 

panel kanan.
4. PadaAturantab di panel kanan, pilihEdit web.
5. Untuk menghapus semua aturan dari web ACL, pilihxdi sebelah kanan baris untuk setiap aturan. Ini 

tidak menghapus aturan dariAWS WAFKlasik, itu hanya menghapus aturan dari web ini ACL.
6. Pilih Update (Perbarui).
7. Memisahkan ACL web dari semua CloudFront distribusi danApplication Load Balancers. 

PadaAturantab, di bawahAWSsumber daya menggunakan web ini ACL, pilihxuntuk setiap API 
Gateway, CloudFront Application Load Balancer.

8. PadaACL webhalaman, konfirmasikan bahwa ACL web yang ingin Anda hapus dipilih, lalu pilihHapus.
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Menguji ACL web
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
dibuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasinya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

Untuk memastikan bahwa Anda tidak sengaja mengkonfigurasiAWS WAFKlasik untuk memblokir 
permintaan web yang ingin Anda izinkan atau izinkan permintaan yang ingin Anda blokir, kami sarankan 
Anda menguji ACL web Anda secara menyeluruh sebelum mulai menggunakannya di situs web atau 
aplikasi web Anda.

Topik
• Menghitung permintaan web yang cocok dengan aturan di ACL web (p. 357)
• Melihat contoh web meminta API Gateway CloudFront atau Application Load Balancer telah diteruskan 

keAWS WAFKlasik (p. 358)

Menghitung permintaan web yang cocok dengan aturan di ACL web

Ketika Anda menambahkan aturan ke ACL web, Anda menentukan apakah Anda inginAWS WAFKlasik 
untuk mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan web yang cocok dengan semua kondisi di 
aturan itu. Kami menyarankan Anda untuk memulai dengan konfigurasi berikut:

• Mengkonfigurasi semua aturan dalam ACL web untuk menghitung permintaan web
• Mengatur tindakan default untuk web ACL untuk mengizinkan permintaan

Dalam konfigurasi ini,AWS WAFKlasik memeriksa setiap permintaan web berdasarkan kondisi dalam 
aturan pertama. Jika permintaan web cocok dengan semua kondisi dalam aturan itu,AWS WAFKlasik 
bertahap counter untuk aturan itu. KemudianAWS WAFClassic memeriksa permintaan web berdasarkan 
kondisi di aturan berikutnya. Jika permintaan cocok dengan semua kondisi dalam aturan itu,AWS 
WAFKlasik bertahap counter untuk aturan. Ini berlanjut sampaiAWS WAFClassic telah memeriksa 
permintaan berdasarkan ketentuan di semua aturan Anda.

Setelah Anda mengonfigurasi semua aturan di ACL web untuk menghitung permintaan dan 
menghubungkan ACL web dengan Amazon API Gateway, CloudFront distribusi atau Application Load 
Balancer, Anda dapat melihat jumlah yang dihasilkan di Amazon CloudWatchGrafik. Untuk setiap aturan 
di web ACL dan untuk semua permintaan yang API Gateway, CloudFront atau Application Load Balancer 
keAWS WAFKlasik untuk ACL web, CloudWatch memungkinkan Anda:

• Melihat data untuk jam sebelumnya atau tiga jam sebelumnya,
• Mengubah interval antara titik data
• Ubah perhitungan itu CloudWatch melakukan pada data, seperti maksimum, minimum, rata-rata, atau 

jumlah

Note

AWS WAFKlasik dengan CloudFront adalah layanan global dan metrik hanya tersedia bila Anda 
memilihWilayah Timur AS (Virginia U.)di dalamAWS Management Console. Jika Anda memilih 
wilayah lain, tidakAWS WAFMetrik Klasik akan muncul di CloudWatch konsol.
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Untuk melihat data untuk aturan di ACL web

1. Masuk keAWS Management Consoledan membuka CloudWatch konsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2. Di panel navigasi, di bawahMetrik, pilihWAF.
3. Pilih kotak centang untuk ACL web yang ingin Anda lihat.
4. Ubah pengaturan yang berlaku:

Statistik

Pilih perhitungan itu CloudWatch melakukan pada data.
Rentang waktu

Pilih apakah Anda ingin melihat data untuk jam sebelumnya atau tiga jam sebelumnya.
Periode

Pilih interval antara titik data dalam grafik.
Aturan

Pilih aturan yang ingin Anda lihat datanya.

Perhatikan hal berikut:

• Jika Anda baru saja mengaitkan ACL web dengan API Gateway API, CloudFront distribusi atau 
Application Load Balancer, Anda mungkin perlu menunggu beberapa menit agar data muncul di 
grafik dan agar metrik ACL web muncul dalam daftar metrik yang tersedia.

• Jika Anda mengaitkan lebih dari satu API Gateway API, CloudFront distribusi atau Application Load 
Balancer CloudWatch data akan mencakup semua permintaan untuk semua distribusi yang terkait 
dengan ACL web.

• Anda dapat mengarahkan kursor mouse ke titik data untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
• Grafik tidak menyegarkan diri secara otomatis. Untuk memperbarui tampilan, pilih ikon segarkan 

( ).
5. (Opsional) Lihat informasi rinci tentang permintaan individu yang API Gateway CloudFront atau 

Application Load Balancer telah diteruskan keAWS WAFKlasik Klasik. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Melihat contoh web meminta API Gateway CloudFront atau Application Load Balancer telah 
diteruskan keAWS WAFKlasik (p. 358).

6. Jika Anda menentukan bahwa aturan mencegat permintaan yang tidak ingin dicegat, ubah pengaturan 
yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat dan mengkonfigurasi Web Access Control 
List (Web ACL) (p. 311).

Bila Anda puas bahwa semua aturan Anda hanya mencegat permintaan yang benar, ubah tindakan 
untuk setiap aturan Anda menjadiIzinkanatauBlokir. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengedit ACL 
Web (p. 355).

Melihat contoh web meminta API Gateway CloudFront atau Application Load 
Balancer telah diteruskan keAWS WAFKlasik

DiAWS WAFkonsol klasik, Anda dapat melihat contoh permintaan yang API Gateway CloudFront atau 
Application Load Balancer telah diteruskan keAWS WAFKlasik untuk inspeksi. Untuk setiap permintaan 
sampel, Anda dapat melihat data terperinci tentang permintaan, seperti alamat IP asal dan header yang 
disertakan dalam permintaan. Anda juga dapat melihat aturan mana permintaan cocok, dan apakah aturan 
dikonfigurasi untuk mengizinkan atau memblokir permintaan.
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Contoh permintaan berisi hingga 100 permintaan yang cocok dengan semua kondisi di setiap aturan dan 
100 permintaan lain untuk tindakan default, yang berlaku untuk permintaan yang tidak cocok dengan 
semua kondisi dalam aturan apa pun. Permintaan dalam sampel berasal dari semua API Gateway API, 
CloudFront lokasi edge atau Application Load Balancers yang telah menerima permintaan untuk konten 
Anda dalam 15 menit sebelumnya.

Untuk melihat contoh web meminta API Gateway; CloudFront atau Application Load Balancer telah 
diteruskan keAWS WAFKlasik

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih itu.
2. Di panel navigasi, pilih ACL web yang ingin Anda lihat permintaan.
3. Di panel kanan, pilihPermintaanTab.

YangPermintaan sampeltabel menampilkan nilai berikut untuk setiap permintaan:

IP sumber

Alamat IP dari permintaan atau, jika penampil menggunakan proksi HTTP atau Apcation 
Application Load Balancer.

URI

Jalur URI permintaan, yang mengidentifikasi sumber daya, misalnya,/images/daily-ad.jpg. 
Ini tidak termasuk string kueri atau komponen fragmen URI. Untuk informasi, lihatUniform 
Resource Identifier (URI): Sintaks generik.

Aturan pertandingan

Mengidentifikasi aturan pertama di ACL web yang permintaan web cocok dengan semua kondisi. 
Jika permintaan web tidak cocok dengan semua kondisi dalam aturan apa pun di web ACL, 
nilaiAturan pertandinganadalahDefault.

Perhatikan bahwa ketika permintaan web cocok dengan semua kondisi dalam aturan dan tindakan 
untuk aturan ituJumlah,AWS WAFKlasik terus memeriksa permintaan web berdasarkan aturan 
berikutnya di web ACL. Dalam kasus ini, permintaan web dapat muncul dua kali dalam daftar 
permintaan sampel: sekali untuk aturan yang memiliki tindakanJumlahdan lagi untuk aturan 
berikutnya atau untuk tindakan default.

Action

Menunjukkan apakah tindakan untuk aturan yang sesuaiIzinkan,Blokir, atauJumlah.
Waktu

Waktu ituAWS WAFClassic menerima permintaan dari API Gateway, CloudFront atau Application 
Load Balancer Anda.

4. Untuk menampilkan informasi tambahan tentang permintaan, pilih tanda panah di sisi kiri alamat IP 
untuk permintaan itu.AWS WAF Klasik menampilkan informasi berikut:

IP sumber

Alamat IP yang sama dengan nilai diIP sumberkolom dalam tabel.
Negara

Kode negara dua huruf negara di mana permintaan berasal. Jika penampil menggunakan proksi 
HTTP atau Application Load Balancer. Jika penampil menggunakan proksi HTTP atau Application 
Load Balancer.
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Bekerja denganAWS WAFKelompok aturan klasik 
untuk digunakan denganAWS Firewall Manager

Untuk daftar kode negara dua huruf dan nama negara yang sesuai, lihat entri WikipediaISO 
3166-1 alfa-2.

Metode

Metode permintaan HTTP untuk permintaan:GET,HEAD,OPTIONS,PUT,POST,PATCH, atauDELETE.
URI

URI yang sama dengan nilai diURIkolom dalam tabel.
Header Permintaan

Header permintaan dan nilai header dalam permintaan.
5. Untuk menyegarkan daftar permintaan sampel, pilihDapatkan sampel baru.

Bekerja denganAWS WAFKelompok aturan klasik 
untuk digunakan denganAWS Firewall Manager

Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

SesiAWS WAFKlasikgrup aturanadalah seperangkat aturan yang Anda tambahkan keAWS 
WAFKlasikAWS Firewall Managerkebijakan. Anda dapat membuat grup aturan sendiri, atau Anda dapat 
membeli grup aturan terkelola dariAWS Marketplace.

Important

Jika Anda ingin menambahkanAWS Marketplacegrup aturan ke kebijakan Firewall Manager 
Anda, setiap akun di organisasi Anda harus terlebih dahulu berlangganan ke grup aturan tersebut. 
Setelah semua akun berlangganan, Anda kemudian dapat menambahkan grup aturan ke 
kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Marketplacegrup aturan (p. 347).

Topik
• MembuatAWS WAFGrup aturan klasik (p. 360)
• Menambahkan dan menghapus aturan dariAWS WAFGrup aturan klasik (p. 361)

MembuatAWS WAFGrup aturan klasik
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

Saat Anda membuatAWS WAFKelompok aturan klasik untuk digunakan denganAWS Firewall Manager, 
Anda menentukan aturan mana yang akan ditambahkan ke grup.
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Menambahkan dan menghapus aturan 
dariAWS WAFGrup aturan klasik

Untuk membuat grup aturan (console)

1. Masuk keAWS Management ConsolemenggunakanAWS Firewall Managerakun administrator 
yang Anda siapkan dalam prasyarat, dan kemudian buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fms.

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun Firewall Manager, lihatLangkah 2: Buat akun 
administratorAWS Firewall Manager default (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilihBeralih keAWS WAFKlasik.
3. DiAWS WAFPanel navigasi klasik, pilihGrup aturan.
4. PilihMembuat grup aturan.

Note

Anda tidak dapat menambahkan aturan berbasis tarif ke grup aturan.
5. Jika Anda telah membuat aturan yang ingin Anda tambahkan ke grup aturan, pilihGunakan aturan 

yang ada untuk grup aturan ini. Jika Anda ingin membuat aturan baru untuk ditambahkan ke grup 
aturan, pilihBuat aturan dan ketentuan untuk grup aturan ini.

6. Pilih Selanjutnya.
7. Jika Anda memilih untuk membuat aturan, ikuti langkah-langkah untuk membuatnya diMembuat aturan 

dan menambahkan kondisi (p. 343).

Note

GunakanAWS WAFKonsol klasik untuk membuat aturan Anda.

Saat Anda membuat semua aturan yang Anda butuhkan, lanjutkan ke langkah berikutnya.
8. Ketik nama grup aturan.
9. Untuk menambahkan aturan ke grup aturan, pilih aturan lalu pilihTambahkan aturan. Pilih apakah akan 

mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan yang sesuai dengan ketentuan aturan. Untuk 
informasi selengkapnya mengenai pilihan, lihatBagaimanaAWS WAFKarya Klasik (p. 297).

10. Setelah selesai menambahkan aturan, pilihBuat.

Anda dapat menguji grup aturan Anda dengan menambahkannya keAWS WAFWebACL dan pengaturan 
tindakan WebACL untukMenghitung. Tindakan ini mengganti tindakan apa pun yang Anda pilih untuk 
aturan yang terdapat dalam grup, dan hanya menghitung permintaan yang cocok. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Membuat ACL Web (p. 351).

Menambahkan dan menghapus aturan dariAWS 
WAFGrup aturan klasik

Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

Anda dapat menambahkan atau menghapus aturan dalamAWS WAFGrup aturan klasik.

Menghapus aturan dari grup aturan tidak menghapus aturan itu sendiri. Ini hanya menghapus aturan dari 
grup aturan.
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Memulai denganAWS Firewall Manageruntuk 
mengaktifkanAWS WAFAturan Klasik

Untuk menambahkan atau menghapus aturan di grup aturan

1. Masuk keAWS Management ConsolemenggunakanAWS Firewall Managerakun administrator 
yang Anda siapkan dalam prasyarat, dan kemudian buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fms.

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun Firewall Manager, lihatLangkah 2: Buat akun 
administratorAWS Firewall Manager default (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilihBeralih keAWS WAFKlasik.
3. DiAWS WAFPanel navigasi klasik, pilihGrup aturan.
4. Pilih grup aturan yang ingin Anda edit.
5. PilihEdit grup aturan.
6. Untuk menambahkan aturan, lakukan langkah-langkah berikut ini:

a. Pilih aturan, dan kemudian pilihTambahkan aturan ke grup aturan. Pilih apakah akan mengizinkan, 
memblokir, atau menghitung permintaan yang sesuai dengan ketentuan aturan. Untuk informasi 
selengkapnya mengenai pilihan, lihatBagaimanaAWS WAFKarya Klasik (p. 297). Ulangi untuk 
menambahkan lebih banyak aturan ke grup aturan.

Note

Anda tidak dapat menambahkan aturan berbasis tingkat ke grup aturan.
b. Pilih Update (Perbarui).

7. Untuk menghapus aturan, lakukan langkah-langkah berikut ini:

a. PilihXdi samping aturan yang akan dihapus. Ulangi untuk menghapus aturan lainnya.
b. Pilih Update (Perbarui).

Memulai denganAWS Firewall Manageruntuk 
mengaktifkanAWS WAFAturan Klasik

Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasinya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Anda dapat menggunakanAWS Firewall Manageruntuk mengaktifkanAWS WAFaturan,AWS WAFAturan 
Klasik,AWS Shield Advancedperlindungan, dan grup keamanan Amazon VPC. Langkah-langkah untuk 
mengatur sedikit berbeda untuk masing-masing:

• Menggunakan Firewall Manager untuk mengaktifkan aturan menggunakan versi terbaruAWS WAF, 
jangan gunakan topik ini. Sebagai gantinya, ikuti langkah-langkah diMemulaiAWS Firewall ManagerAWS 
WAF kebijakan (p. 501).

• Menggunakan Firewall Manager untuk mengaktifkanAWS Shield Advancedperlindungan, ikuti langkah-
langkah diMemulai denganAWS Firewall Manager AWS Shield Advancedkebijakan (p. 503).

• Untuk menggunakan Firewall Manager untuk mengaktifkan grup keamanan Amazon VPC, ikuti langkah-
langkah diMemulai denganAWS Firewall ManagerKebijakan grup keamanan Amazon VPC (p. 506).
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Langkah 1: Lengkapi prasyarat

Menggunakan Firewall Manager untuk mengaktifkanAWS WAFAturan klasik, lakukan langkah-langkah 
berikut secara berurutan.

Topik
• Langkah 1: Lengkapi prasyarat (p. 363)
• Langkah 2: Membuat aturan (p. 363)
• Langkah 3: Membuat grup aturan (p. 363)
• Langkah 4: Membuat dan menerapkanAWS Firewall ManagerAWS WAFKebijakan Klasik (p. 364)

Langkah 1: Lengkapi prasyarat
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasinya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun AndaAWS Firewall Manager. Langkah tersebut 
dijelaskan dalamPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493). Lengkapi semua prasyarat sebelum 
melanjutkan keLangkah 2: Membuat aturan (p. 363).

Langkah 2: Membuat aturan
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasinya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Pada langkah ini, Anda membuat aturan menggunakanAWS WAFKlasik. Jika Anda sudah memilikiAWS 
WAFAturan klasik yang ingin Anda gunakan denganAWS Firewall Manager, lewati langkah ini dan pergi 
keLangkah 3: Membuat grup aturan (p. 363).

Note

GunakanAWS WAFKonsol klasik untuk membuat aturan Anda.

MembuatAWS WAFAturan Klasik (konsol)

• Buat aturan Anda, lalu tambahkan kondisi Anda ke aturan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Membuat aturan dan menambahkan kondisi (p. 343).

Sekarang Anda siap untuk pergiLangkah 3: Membuat grup aturan (p. 363).

Langkah 3: Membuat grup aturan
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasinya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
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Langkah 4: Membuat dan menerapkanAWS 
Firewall ManagerAWS WAFKebijakan Klasik

Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Kelompok aturan adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan tindakan apa yang harus diambil 
ketika serangkaian kondisi tertentu terpenuhi. Anda dapat menggunakan grup aturan terkelola dariAWS 
Marketplace, dan Anda dapat membuat grup aturan Anda sendiri. Untuk informasi grup aturan terkelola, 
lihatAWS Marketplacegrup aturan (p. 347).

Untuk membuat grup aturan Anda sendiri, lakukan prosedur berikut.

Untuk membuat grup aturan (konsol)

1. Masuk keAWS Management ConsolemenggunakanAWS Firewall Managerakun administrator 
yang Anda siapkan dalam prasyarat, dan kemudian buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fms.

2. Di panel navigasi, pilihKebijakan keamanan.
3. Jika Anda belum memenuhi prasyarat, konsol akan menampilkan petunjuk tentang cara memperbaiki 

masalah apa pun. Ikuti instruksinya, lalu mulailah langkah ini (buat grup aturan) lagi. Jika Anda telah 
memenuhi prasyarat, pilihTutup.

4. Pilih Buat kebijakan.

UntukTipe kebijakan, pilihAWS WAFKlasik.
5. MemiilihMembuatAWS Firewall Managerkebijakan dan menambahkan grup aturan baru.
6. MemiilihWilayah AWS, dan kemudian pilihSelanjutnya.
7. Karena aturan Anda sudah membuat, Anda tidak perlu membuat kondisi. Pilih Selanjutnya.
8. Karena aturan Anda sudah membuat, Anda tidak perlu membuat aturan. Pilih Selanjutnya.
9. MemiilihMembuat grup aturan.
10. Untuk Nama, masukkan nama yang ramah.
11. Masukkan nama untuk CloudWatch metrikAWS WAFKlasik akan membuat dan akan mengasosiasikan 

dengan kelompok aturan. Nama hanya berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9) atau karakter khusus 
berikut ini: _-!” #`+*}, ./. Ini tidak bisa mengandung ruang putih.

12. Pilih aturan, dan kemudian pilihTambahkan aturan. Aturan memiliki pengaturan tindakan yang 
memungkinkan Anda memilih apakah akan mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan 
yang cocok dengan kondisi aturan. Untuk tutorial ini, pilihJumlah. Ulangi menambahkan aturan sampai 
Anda menambahkan semua aturan yang Anda inginkan ke grup aturan.

13. Pilih Create (Buat).

Sekarang Anda siap untuk pergiLangkah 4: Membuat dan menerapkanAWS Firewall ManagerAWS 
WAFKebijakan Klasik (p. 364).

Langkah 4: Membuat dan menerapkanAWS Firewall 
ManagerAWS WAFKebijakan Klasik

Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasinya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Setelah membuat grup aturan, Anda membuatAWS Firewall Manager AWS WAFkebijakan. Firewall 
ManagerAWS WAFkebijakan berisi grup aturan yang ingin Anda terapkan ke sumber daya Anda.
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Langkah 4: Membuat dan menerapkanAWS 
Firewall ManagerAWS WAFKebijakan Klasik

Untuk membuat Firewall ManagerAWS WAFkebijakan (konsol)

1. Setelah Anda membuat grup aturan (langkah terakhir dalam prosedur sebelumnya,Langkah 
3: Membuat grup aturan (p. 363)), konsol menampilkanRingkasan grup aturanhalaman. Pilih
Selanjutnya.

2. Untuk Nama, masukkan nama yang ramah.
3. UntukTipe kebijakan, pilihWAF.
4. UntukWilayah, pilihWilayah AWS. Untuk melindungi Amazon CloudFront sumber daya, pilihGlobal.

Untuk melindungi sumber daya di berbagai wilayah (selain CloudFront sumber daya), Anda harus 
membuat kebijakan Firewall Manager terpisah untuk setiap Wilayah.

5. Pilih grup aturan yang akan ditambahkan, lalu pilihTambahkan grup aturan.
6. Sebuah kebijakan memiliki dua kemungkinan tindakan: Tindakan yang ditetapkan oleh kelompok 

aturandanJumlah. Jika Anda ingin menguji grup kebijakan dan aturan, atur tindakan keJumlah. 
Tindakan ini menimpa apapunbloktindakan yang ditentukan oleh kelompok aturan yang terkandung 
dalam kebijakan. Artinya, jika tindakan kebijakan diatur keJumlah, permintaan tersebut hanya dihitung 
dan tidak diblokir. Sebaliknya, jika Anda menetapkan tindakan kebijakan keTindakan yang ditetapkan 
oleh kelompok aturan, tindakan kelompok aturan dalam kebijakan digunakan. Untuk tutorial ini, 
pilihJumlah.

7. Pilih Selanjutnya.
8. Jika Anda hanya ingin menyertakan akun tertentu dalam kebijakan, atau mengecualikan akun tertentu 

dari kebijakan, pilihPilih akun untuk disertakan/dikecualikan dari kebijakan ini (opsional). Pilih salah 
satuHanya sertakan akun ini dalam kebijakan iniatauKecualikan akun ini dari kebijakan ini. Anda hanya 
dapat memilih satu opsi. Pilih Tambahkan. Pilih nomor akun yang akan disertakan atau dikecualikan, 
lalu pilihOKE.

Note

Jika Anda tidak memilih opsi ini, Firewall Manager menerapkan kebijakan untuk semua akun 
di organisasi Anda diAWS Organizations. Jika Anda menambahkan akun baru ke organisasi, 
Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun tersebut.

9. Pilih jenis sumber daya yang ingin Anda lindungi.
10. Jika Anda ingin melindungi hanya sumber daya dengan tag tertentu, atau sebagai 

alternatif mengecualikan sumber daya dengan tag tertentu, pilihMenggunakan tag untuk 
menyertakan/mengecualikan sumber daya, masukkan tag, dan kemudian pilih salah 
satuSertakanatauMengecualikan. Anda hanya dapat memilih satu opsi.

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tag (dipisahkan dengan koma), dan jika sumber daya memiliki 
salah satu tag tersebut, itu dianggap kecocokan.

Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihatBekerja dengan Tag Editor.
11. MemiilihMembuat dan menerapkan kebijakan ini ke sumber daya yang ada dan baru.

Opsi ini membuat web ACL di setiap akun yang berlaku dalam organisasi diAWS Organizations, dan 
mengaitkan web ACL dengan sumber daya yang ditentukan dalam akun. Opsi ini juga menerapkan 
kebijakan untuk semua sumber daya baru yang sesuai dengan kriteria sebelumnya (tipe sumber daya 
dan tag). Atau, jika Anda memilihMembuat tetapi tidak menerapkan kebijakan ini ke sumber daya yang 
ada atau baru, Firewall Manager membuat ACL web di setiap akun yang berlaku dalam organisasi, 
tetapi tidak menerapkan ACL web ke sumber daya apa pun. Anda harus menerapkan kebijakan untuk 
sumber daya nanti.

12. Biarkan pilihan untukGanti ACL web terkait yang adadi pengaturan default.

Ketika opsi ini dipilih, Firewall Manager menghapus semua asosiasi ACL web yang ada dari sumber 
daya dalam lingkup sebelum mengaitkan ACL web kebijakan baru dengan mereka.

13. Pilih Selanjutnya.
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Tutorial: MembuatAWS Firewall 
Managerkebijakan dengan aturan hirarkis

14. Tinjau kebijakan baru. Untuk membuat perubahan, pilihMengedit. Jika Anda puas dengan kebijakan 
ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Tutorial: MembuatAWS Firewall Managerkebijakan 
dengan aturan hirarkis

Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

DenganAWS Firewall Manager, Anda dapat membuat dan menerapkanAWS WAFKlasikkebijakan 
perlindungan yang berisi aturan hirarkis. Artinya, Anda dapat membuat dan menegakkan aturan tertentu 
secara terpusat, tetapi mendelegasikan penciptaan dan pemeliharaan aturan khusus akun kepada individu 
lain. Anda dapat memantau aturan (umum) yang diterapkan secara terpusat untuk penghapusan atau 
kesalahan penanganan yang tidak disengaja, sehingga memastikan bahwa mereka diterapkan secara 
konsisten. Aturan khusus akun menambahkan perlindungan lebih lanjut yang disesuaikan untuk kebutuhan 
tim individu.

Note

Dalam versi terbaruAWS WAF, kemampuan ini dibangun dan tidak memerlukan penanganan 
khusus. Jika Anda belum menggunakanAWS WAFKlasik, gunakan versi terbaru sebagai gantinya. 
Lihat MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untukAWS WAF (p. 518).

Tutorial berikut menjelaskan cara membuat seperangkat aturan perlindungan hirarkis.

Topik
• Langkah 1: Menetapkan akun administrator Firewall Manager (p. 366)
• Langkah 2: Membuat grup aturan menggunakan akun administrator Firewall Manager (p. 367)
• Langkah 3: Buat kebijakan Firewall Manager dan lampirkan grup aturan umum (p. 367)
• Langkah 4: Tambahkan aturan khusus akun (p. 367)
• Kesimpulan (p. 367)

Langkah 1: Menetapkan akun administrator Firewall 
Manager
Untuk menggunakanAWS Firewall Manager, Anda harus menetapkan akun di organisasi Anda sebagai 
akun administrator Firewall Manager. Akun ini dapat berupa akun manajemen atau akun anggota dalam 
organisasi.

Anda dapat menggunakan akun administrator Firewall Manager untuk membuat serangkaian aturan umum 
yang Anda terapkan ke akun lain di organisasi. Akun lain dalam organisasi tidak dapat mengubah aturan 
yang diterapkan secara terpusat ini.

Untuk menetapkan akun sebagai akun administrator Firewall Manager dan menyelesaikan prasyarat lain 
untuk menggunakan Firewall Manager, lihat petunjuk diPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493). Jika 
Anda sudah menyelesaikan prasyarat, Anda dapat melompat ke langkah 2 tutorial ini.

Dalam tutorial ini, kita merujuk ke akun administrator sebagaiFirewall-Administrator-Account.
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Langkah 2: Membuat grup aturan menggunakan 
akun administrator Firewall Manager

Langkah 2: Membuat grup aturan menggunakan akun 
administrator Firewall Manager
Selanjutnya, buat grup aturan menggunakanFirewall-Administrator-Account. Grup aturan ini berisi 
aturan umum yang akan Anda terapkan ke semua akun anggota yang diatur oleh kebijakan yang Anda 
buat di langkah berikutnya. HANYAFirewall-Administrator-Accountdapat membuat perubahan 
pada aturan-aturan ini dan kelompok aturan kontainer.

Dalam tutorial ini, kita merujuk ke kelompok aturan kontainer ini sebagaiCommon-Rule-Group.

Untuk membuat grup aturan, lihat instruksi diMembuatAWS WAFGrup aturan klasik (p. 360). Ingatlah 
untuk masuk ke konsol menggunakan akun administrator Firewall Manager Anda (Firewall-
Administrator-Account) saat mengikuti petunjuk ini.

Langkah 3: Buat kebijakan Firewall Manager dan 
lampirkan grup aturan umum
MenggunakanFirewall-Administrator-Account, membuat kebijakan Firewall Manager. Saat Anda 
membuat kebijakan ini, Anda harus melakukan hal berikut:

• TambahkanCommon-Rule-Groupuntuk kebijakan baru.
• Sertakan semua akun dalam organisasi yang Anda inginkanCommon-Rule-Groupditerapkan untuk.
• Tambahkan semua sumber daya yang Anda inginkanCommon-Rule-Groupditerapkan untuk.

Untuk petunjuk tentang membuat kebijakan, lihatMembuatAWS Firewall Manager kebijakan (p. 518).

Ini menciptakan ACL web di setiap akun yang ditentukan dan menambahkanCommon-Rule-Groupuntuk 
masing-masing ACL web tersebut. Setelah Anda membuat kebijakan, web ini ACL dan aturan umum 
digunakan untuk semua akun yang ditentukan.

Dalam tutorial ini, kita merujuk ke web ini ACL sebagaiAdministrator-Created-ACL. Sebuah 
unikAdministrator-Created-ACLsekarang ada di setiap akun anggota tertentu organisasi.

Langkah 4: Tambahkan aturan khusus akun
Setiap akun anggota dalam organisasi sekarang dapat menambahkan aturan khusus akun mereka 
sendiri keAdministrator-Created-ACLyang ada di akun mereka. Aturan umum yang sudah ada 
diAdministrator-Created-ACLterus menerapkan, bersama dengan baru, aturan khusus akun.AWS 
WAFmemeriksa permintaan web berdasarkan urutan di mana aturan muncul di web ACL. Hal ini berlaku 
untuk keduaAdministrator-Created-ACLdan aturan khusus akun.

Untuk menambahkanaturan untukAdministrator-Created-ACL, LihatMengedit ACL web (p. 25).

Kesimpulan
Anda sekarang memiliki web ACL yang berisi aturan umum yang dikelola oleh akun administrator Firewall 
Manager serta aturan khusus akun yang dikelola oleh setiap akun anggota.

ParameterAdministrator-Created-ACLdi setiap akun referensi tunggalCommon-Rule-Group. 
Oleh karena itu, perubahan masa depan oleh akun administrator Firewall Manager keCommon-Rule-
Groupakan segera berlaku di setiap akun anggota.

Akun anggota tidak dapat mengubah atau menghapus aturan umum diCommon-Rule-Group.
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Aturan khusus akun tidak memengaruhi akun lain.

Logging informasi lalu lintas Web ACL
Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAFKlasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAF sumber daya, seperti aturan dan ACL web, dalamAWS WAF sebelum 
November 2019, dan Anda belum memigrasikan mereka ke versi terbaru. Untuk memigrasi 
sumber daya Anda, lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

Anda dapat mengaktifkan logging untuk mendapatkan informasi rinci tentang lalu lintas yang dianalisis 
oleh ACL web Anda. Informasi yang terdapat dalam log mencakup waktuAWS WAF Classic menerima 
permintaan dariAWS sumber daya, informasi rinci tentang permintaan, dan tindakan untuk aturan yang 
setiap permintaan cocok.

Untuk memulai, Anda menyiapkan Amazon Kinesis Data Firehose. Sebagai bagian dari proses itu, Anda 
memilih tujuan untuk menyimpan log Anda. Selanjutnya, Anda memilih ACL web yang ingin Anda aktifkan 
pendataan. Setelah Anda mengaktifkan logging,AWS WAF mengirimkan log melalui firehose ke tujuan 
penyimpanan Anda.

Untuk informasi tentang cara membuat Amazon Kinesis Data Firehose dan meninjau log yang disimpan, 
lihat Apa itu Amazon Kinesis Data Firehose?  Untuk memahami izin yang diperlukan untuk konfigurasi 
Kinesis Data Firehose, lihat Pengendalian Akses dengan Amazon Kinesis Data Firehose.

Anda harus memiliki izin berikut untuk berhasil mengaktifkan pembuatan log:

• iam:CreateServiceLinkedRole
• firehose:ListDeliveryStreams
• waf:PutLoggingConfiguration

Untuk informasi selengkapnya tentang peran terkait layanan daniam:CreateServiceLinkedRole izin, 
lihatMenggunakan peran tertaut layanan untukAWS WAF Classic (p. 391).

Untuk mengaktifkan logging untuk ACL web

1. Buat Amazon Kinesis Data Firehose menggunakan nama yang dimulai dengan awalan "aws-waf-logs-” 
Misalnya,aws-waf-logs-us-east-2-analytics. Buat data firehose denganPUT sumber dan di 
wilayah yang Anda operasikan. Jika Anda menangkap log untuk Amazon CloudFront, buat firehose 
di US East (N. Virginia). Untuk informasi lebih lanjut, lihat  Membuat Amazon Kinesis Data Firehose 
Aliran Pengiriman.

Important

Jangan memilihKinesis stream sebagai sumber Anda.
Satu logAWS WAF Klasik setara dengan satu catatan Kinesis Data Firehose. Jika Anda 
biasanya menerima 10.000 permintaan per detik dan mengaktifkan log lengkap, Anda 
harus memiliki setelan 10.000 record per detik di Kinesis Data Firehose. Jika Anda tidak 
mengonfigurasi Kinesis Data Firehose dengan benar,AWS WAF Classic tidak akan merekam 
semua log. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Amazon Kinesis Data Firehose.

2. Masuk keAWS Management Console dan bukaAWS WAF konsol di https://console.aws.amazon.com/ 
wafv2/.

Jika Anda melihat Beralih keAWS WAF Klasik di panel navigasi, pilih itu.
3. Di panel navigasi, pilih ACL Web.
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4. Pilih nama ACL web yang ingin Anda aktifkan untuk pembuatan log. Ini membuka halaman dengan 
detail ACL web di panel kanan.

5. Pada tab Logging, pilih Aktifkan logging.
6. Pilih Kinesis Data Firehose yang telah Anda buat di langkah pertama. Anda harus memilih firehose 

yang dimulai dengan "aws-waf-logs-.”
7. (Opsional) Jika Anda tidak ingin bidang tertentu dan nilai-nilai mereka termasuk dalam log, menyunting 

bidang-bidang tersebut. Pilih bidang yang akan diedit, lalu pilih Tambah. Ulangi seperlunya untuk 
menyunting bidang tambahan. Bidang yang disunting muncul sepertiREDACTED pada log. Misalnya, 
jika Anda menyunting bidang cookie, bidang cookie di log akan menjadiREDACTED.

8. Pilih Aktifkan logging.

Note

Ketika Anda berhasil mengaktifkan logging,AWS WAF Classic akan membuat peran terkait 
layanan dengan izin yang diperlukan untuk menulis log ke Amazon Kinesis Data Firehose. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan peran tertaut layanan untukAWS WAF 
Classic (p. 391).

Untuk menonaktifkan pembuatan log untuk ACL web

1. Di panel navigasi, pilih ACL Web.
2. Pilih nama ACL web yang ingin Anda aktifkan untuk menonaktifkan pembuatan log. Ini membuka 

halaman dengan detail ACL web di panel kanan.
3. Pada tab Logging, pilih Nonaktifkan logging.
4. Di kotak dialog, pilih Nonaktifkan pembuatan log.

Example Contoh log

{ 
    
 "timestamp":1533689070589,                             
 "formatVersion":1,                                    
 "webaclId":"385cb038-3a6f-4f2f-ac64-09ab912af590",   
 "terminatingRuleId":"Default_Action",                 
 "terminatingRuleType":"REGULAR",                      
 "action":"ALLOW",                                     
 "httpSourceName":"CF",                                
 "httpSourceId":"i-123",                              
 "ruleGroupList":[                                     
                         {   
                          "ruleGroupId":"41f4eb08-4e1b-2985-92b5-e8abf434fad3", 
                          "terminatingRule":null,     
                          "nonTerminatingMatchingRules":[                   
                                                         {"action" : "COUNT",    
                                                         "ruleId" : "4659b169-2083-4a91-
bbd4-08851a9aaf74"}        
                                                        ], 
                          "excludedRules":              [ 
                                                         {"exclusionType" : 
 "EXCLUDED_AS_COUNT",    
                                                          "ruleId" : "5432a230-0113-5b83-
bbb2-89375c5bfa98"} 
                                                        ]                           
                         } 
                        ], 
      
 "rateBasedRuleList":[                                  
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                             {   
                              "rateBasedRuleId":"7c968ef6-32ec-4fee-96cc-51198e412e7f",    
                              "limitKey":"IP", 
                              "maxRateAllowed":100                                          
                                                   
                             }, 
                             {   
                              "rateBasedRuleId":"462b169-2083-4a93-bbd4-08851a9aaf30", 
                              "limitKey":"IP", 
                              "maxRateAllowed":100 
                              } 
                              ], 
    
 "nonTerminatingMatchingRules":[                                 
                                       {"action" : "COUNT",                                 
                            
                                       "ruleId" : "4659b181-2011-4a91-bbd4-08851a9aaf52"}  
    
                                      ], 
                                   
 "httpRequest":{                                                              
                       "clientIp":"192.10.23.23",                                          
   
                       "country":"US",                                                     
      
                       "headers":[                                                          
         
                                   {   
                                    "name":"Host", 
                                    "value":"127.0.0.1:1989" 
                                   }, 
                                   {   
                                    "name":"User-Agent", 
                                    "value":"curl/7.51.2" 
                                   }, 
                                   {   
                                    "name":"Accept", 
                                    "value":"*/*" 
                                   } 
                                 ], 
                      "uri":"REDACTED",                                                 
                      "args":"usernam=abc",                                          
                      "httpVersion":"HTTP/1.1", 
                      "httpMethod":"GET", 
                      "requestId":"cloud front Request id"                     
                      }
}

Berikut adalah penjelasan untuk setiap item yang tercantum dalam log ini:

timestamp

Stempel waktu dalam milidetik.
formatVersion

Versi format untuk log.
webaclId

GUID dari ACL web.
terminatingRuleId

ID aturan yang mengakhiri permintaan. Jika tidak ada yang mengakhiri permintaan, nilainya 
adalahDefault_Action.
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terminatingRuleType

Jenis aturan yang mengakhiri permintaan. Nilai yang mungkin: RATE_BASED, REGULAR, dan 
GROUP.

tindakan

Tindakan . Nilai yang mungkin untuk aturan terminating: ALLOW dan BLOCK. COUNT bukan nilai 
yang valid untuk aturan terminating.

terminatingRuleMatchDetail

Informasi rinci tentang aturan terminating yang cocok dengan permintaan. Aturan terminating memiliki 
tindakan yang mengakhiri proses inspeksi terhadap permintaan web. Tindakan yang mungkin untuk 
aturan terminating adalah ALLOW dan BLOCK. Ini hanya diisi untuk pernyataan aturan pencocokan 
injeksi SQL dan cross-site scripting (XSS). Seperti semua pernyataan aturan yang memeriksa lebih 
dari satu hal,AWS WAF menerapkan tindakan pada pertandingan pertama dan berhenti memeriksa 
permintaan web. Permintaan web dengan tindakan penghentian dapat berisi ancaman lain, selain yang 
dilaporkan dalam log.

httpSourceName

Sumber permintaan. Nilai yang mungkin: CF (jika sumbernya adalah Amazon CloudFront), APIGW 
(jika sumbernya adalah Amazon API Gateway), dan ALB (jika sumbernya adalah Application Load 
Balancer).

httpSourceId

ID sumber. Bidang ini menunjukkan ID CloudFront distribusi Amazon terkait, REST API untuk API 
Gateway, atau nama untuk Application Load Balancer.

ruleGroupList

Daftar kelompok aturan yang bertindak atas permintaan ini. Dalam contoh kode sebelumnya, hanya 
ada satu.

ruleGroupId

ID dari grup aturan. Jika aturan memblokir permintaan, IDruleGroupID untuk sama dengan ID 
untukterminatingRuleId.

terminatingRule

Aturan dalam kelompok aturan yang mengakhiri permintaan. Jika ini adalah nilai non-null, itu juga 
berisi ruleid dan tindakan. Dalam hal ini, tindakan selalu BLOCK.

nonTerminatingMatchingAturan

Daftar aturan dalam grup aturan yang cocok dengan permintaan. Ini selalu aturan COUNT (aturan non-
terminating yang cocok).

action (KelompoknonTerminatingMatching aturan)

Ini selalu COUNT (aturan non-terminating yang cocok).
ruleId (KelompoknonTerminatingMatching aturan)

ID aturan dalam grup aturan yang cocok dengan permintaan dan tidak diakhiri. Artinya, aturan 
COUNT.

excludedRules

Daftar aturan dalam grup aturan yang telah Anda kecualikan. Tindakan untuk aturan ini diatur ke 
COUNT.

exclusionType (grup excludedRules)

Jenis yang menunjukkan bahwa aturan dikecualikan memiliki tindakan COUNT.

371



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Daftar alamat IP diblokir oleh aturan berbasis tarif

ruleId (grup excludedRules)

ID aturan dalam grup aturan yang dikecualikan.
rateBasedRuleDaftar

Daftar aturan berbasis tingkat yang bertindak atas permintaan.
rateBasedRuleId

ID aturan berbasis tarif yang bertindak atas permintaan. Jika ini telah menghentikan permintaan, 
IDrateBasedRuleId untuk sama dengan ID untukterminatingRuleId.

limitKey

Bidang yangAWS WAF digunakan untuk menentukan apakah permintaan cenderung tiba dari satu 
sumber dan karenanya tunduk pada pemantauan nilai. Nilai yang mungkin: IP.

maxRateAllowed

Jumlah maksimum permintaan, yang memiliki nilai identik di bidang yang ditentukan olehlimitKey, 
diizinkan dalam periode lima menit. Jika jumlah permintaan melebihi maxRateAllowed dan predikat 
lainnya yang ditentukan dalam aturan juga terpenuhi, AWS WAF memicu tindakan yang ditentukan 
untuk aturan ini.

httpRequest

Metadata tentang permintaan.
clientIp

Alamat IP klien yang mengirim permintaan.
negeri

Negara sumber permintaan. JikaAWS WAF tidak dapat menentukan negara asal, ia menetapkan 
bidang ini untuk-.

headers

Daftar header.
uri

URI permintaan. Contoh kode sebelumnya menunjukkan apa nilai akan jika bidang ini telah dihapus.
args

String kueri.
httpVersion

Versi HTTP.
httpMethod

Metode HTTP dalam permintaan.
requestId

ID permintaan.

Daftar alamat IP diblokir oleh aturan berbasis tarif
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
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dengan Amazon CloudFront fitur

Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

AWS WAFClassic menyediakan daftar alamat IP yang diblokir oleh aturan berbasis tarif.

Untuk melihat alamat yang diblokir oleh aturan berbasis tarif

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAFkonsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Jika Anda melihatBeralih keAWS WAFKlasikdi panel navigasi, pilih.
2. Di panel navigasi, pilih Aturan.
3. DiNamakolom, pilih aturan berbasis tarif.

Daftar menunjukkan alamat IP yang diblokir aturan saat ini.

BagaimanaAWS WAFKarya Klasik dengan Amazon 
CloudFront fitur

Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasinya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaru dariAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Saat Anda membuat ACL web, Anda dapat menentukan satu atau lebih CloudFront distribusi yang 
Anda inginkanAWS WAFKlasik untuk diperiksa.AWS WAF Klasik mulai mengizinkan, memblokir, atau 
menghitung permintaan web untuk distribusi tersebut berdasarkan kondisi yang Anda identifikasi di ACL 
web. CloudFront menyediakan beberapa fitur yang meningkatkanAWS WAFFungsionalitas Klasik. Bab 
ini menjelaskan beberapa cara yang dapat Anda konfigurasikanCloudFront untuk membuat CloudFront 
danAWS WAFKlasik bekerja lebih baik bersama.

Topik
• MenggunakanAWS WAFKlasik dengan CloudFront Halaman kesalahan kustom (p. 373)
• MenggunakanAWS WAFKlasik dengan CloudFrontuntuk aplikasi yang berjalan di server HTTP Anda 

sendiri (p. 374)
• Memilih metode HTTP yang CloudFrontmerespons (p. 374)

MenggunakanAWS WAFKlasik dengan CloudFront 
Halaman kesalahan kustom
SaatAWS WAFBlok Klasik permintaan web berdasarkan kondisi yang Anda tentukan, ia mengembalikan 
kode status HTTP 403 (Terlarang) ke HTTP CloudFront. Selanjutnya, CloudFront mengembalikan kode 
status ke penampil. Penampil kemudian menampilkan pesan default yang diformat secara singkat dan 
jarang serupa dengan ini:

Forbidden: You don't have permission to access /myfilename.html on this server.

Jika Anda lebih suka menampilkan pesan kesalahan khusus, mungkin menggunakan format yang sama 
dengan situs web Anda lainnya, Anda dapat mengonfigurasi CloudFront untuk kembali ke penampil objek 
(misalnya, file HTML) yang berisi pesan kesalahan kustom Anda.
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MenggunakanAWS WAFKlasik dengan CloudFront 
untuk aplikasi yang berjalan di server HTTP Anda sendiri

Note

CloudFront tidak dapat membedakan antara kode status HTTP 403 yang dikembalikan oleh 
asal Anda dan yang dikembalikan olehAWS WAFKlasik ketika permintaan diblokir. Ini berarti 
bahwa Anda tidak dapat mengembalikan halaman kesalahan kustom yang berbeda berdasarkan 
penyebab yang berbeda dari kode status HTTP 403.

Untuk informasi lebih lanjut tentang CloudFront halaman kesalahan kustom, lihatMenyesuaikan Respons 
Kesalahandi dalamAmazon CloudFront Panduan Pengembang.

MenggunakanAWS WAFKlasik dengan 
CloudFrontuntuk aplikasi yang berjalan di server HTTP 
Anda sendiri
Saat Anda menggunakanAWS WAFKlasik dengan CloudFront, Anda dapat melindungi aplikasi yang 
berjalan di server web HTTP apa pun, baik itu server web yang berjalan di Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) atau server web yang Anda kelola secara pribadi. Anda juga dapat mengonfigurasi 
CloudFront untuk membutuhkan HTTPS antara CloudFrontdan server web Anda sendiri, serta antara 
pemirsa dan CloudFront.

Memerlukan HTTPS Antara CloudFront dan Webserver Anda Sendiri

Untuk membutuhkan HTTPS antara CloudFront dan webserver Anda sendiri, Anda dapat menggunakan 
CloudFront fitur asal kustom dan mengkonfigurasiKebijakan Protokol AsaldanNama Domain 
Asalpengaturan untuk asal-usul tertentu. Di CloudFront konfigurasi, Anda dapat menentukan nama DNS 
server bersama dengan port dan protokol yang Anda inginkan CloudFront untuk digunakan saat mengambil 
objek dari asal Anda. Anda juga harus memastikan bahwa sertifikat SSL/TLS di server asal khusus Anda 
cocok dengan nama domain asal yang Anda konfigurasikan. Ketika Anda menggunakan webserver HTTP 
Anda sendiri di luarAWS, Anda harus menggunakan sertifikat yang ditandatangani oleh otoritas sertifikat 
pihak ketiga (CA) tepercaya, DigiCert, atau Symantec. Untuk informasi selengkapnya tentang mewajibkan 
HTTPS untuk komunikasi antara CloudFrontdan webserver Anda sendiri, lihat topiknyaMemerlukan 
HTTPS untuk Komunikasi Antara CloudFront dan Asal Kustom Andadi dalamAmazon CloudFront Panduan 
Pengembang.

Memerlukan HTTPS Antara Penampil dan CloudFront

Untuk mengharuskan HTTPS antara penampil dan CloudFront, Anda dapat menggantiKebijakan Protokol 
Penampiluntuk satu atau lebih perilaku cache di CloudFrontdistribusi. Untuk informasi selengkapnya 
tentang penggunaan HTTPS antara penampil dan CloudFront, Lihat topikMemerlukan HTTPS untuk 
Komunikasi Antara Penampil dan CloudFrontdi dalamAmazon CloudFront Panduan Pengembang. Anda 
juga dapat membawa sertifikat SSL Anda sendiri sehingga penonton dapat terhubung ke CloudFront 
distribusi melalui HTTPS menggunakan nama domain Anda sendiri, misalnyahttps://www.mysite.com. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat topikMengonfigurasi Nama Domain Alternatif dan HTTPSdi 
dalamAmazon CloudFront Panduan Pengembang.

Memilih metode HTTP yang CloudFrontmerespons
Saat Anda membuat Amazon CloudFront distribusi web, Anda memilih metode HTTP yang Anda inginkan 
CloudFront untuk memproses dan meneruskan ke asal Anda. Anda dapat memilih dari opsi berikut:

• MENDAPATKAN, KEPALA— Anda dapat menggunakan CloudFront hanya untuk mendapatkan objek 
dari asal Anda atau untuk mendapatkan header objek.

• DAPATKAN, KEPALA, OPSI— Anda dapat menggunakan CloudFront hanya untuk mendapatkan 
objek dari asal Anda, header objek, atau mengambil daftar opsi yang didukung server asal Anda, atau 
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mengambil daftar opsi yang didukung server asal Anda, atau mengambil daftar opsi yang didukung 
server asal Anda,

• MENDAPATKAN, KEPALA, PILIHAN, MENEMPATKAN, POSTING, PATCH, MENGHAPUS— Anda 
dapat menggunakan CloudFront untuk mendapatkan, memperbarui, dan menghapus objek, dan untuk 
mendapatkan header objek, dan untuk mendapatkan header objek, dan untuk mendapatkan header 
objek. Selain itu, Anda dapat melakukan operasi POST lainnya seperti mengirimkan data dari formulir 
web.

Anda juga dapat menggunakanAWS WAFKondisi pencocokan string klasik untuk mengizinkan atau 
memblokir permintaan berdasarkan metode HTTP, seperti yang dijelaskan dalamBekerja dengan kondisi 
pencocokan string (p. 332). Jika Anda ingin menggunakan kombinasi metode itu CloudFront mendukung, 
sepertiGETdanHEAD, maka Anda tidak perlu mengonfigurasiAWS WAFKlasik untuk memblokir permintaan 
yang menggunakan metode lain. Jika Anda ingin mengizinkan kombinasi metode itu CloudFront tidak 
mendukung, sepertiGET,HEAD, danPOST, Anda dapat mengonfigurasi CloudFront untuk menanggapi 
semua metode, dan kemudian menggunakanAWS WAFKlasik untuk memblokir permintaan yang 
menggunakan metode lain.

Untuk informasi selengkapnya tentang memilih metode yang CloudFront merespon, melihatMetode HTTP 
yang Diizinkandalam topikNilai yang Anda Nyatakan Saat Membuat atau Memperbarui Distribusi Webdi 
dalamAmazon CloudFront Panduan Pengembang.

Keamanan diAWS WAF Classic
Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAFKlasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAF sumber daya, seperti aturan dan ACL web, dalamAWS WAF sebelum 
November 2019, dan Anda belum memigrasikan versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya 
Anda, lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

Keamanan cloud di AWS merupakan prioritas tertinggi. Sebagai pelanggan AWS, Anda akan mendapatkan 
manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi 
yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara AWS dan Anda. Model tanggung jawab bersama
menggambarkan ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

• Keamanan dari cloud – AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan 
layanan AWS di Cloud AWS Cloud. AWS juga menyediakan layanan yang dapat Anda gunakan dengan 
aman. Keefektifan keamanan kami diuji dan diverifikasi secara berkala oleh auditor pihak ketiga sebagai 
bagian dari Program kepatuhan AWS. Untuk mempelajari program kepatuhan yang berlaku diAWS WAF 
Classic, lihat CakupanAWS Layanan Menurut Program Kepatuhan.

• Keamanan dalam cloud – Tanggung jawab Anda ditentukan oleh layanan AWS yang Anda gunakan. 
Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan organisasi 
Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat 
menggunakanAWS WAF Classic. Topik berikut menunjukkan kepada Anda cara mengonfigurasiAWS 
WAF Classic untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara 
menggunakanAWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber dayaAWS 
WAF Classic Anda.

Topik
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• Perlindungan data diAWS WAF Classic (p. 376)
• Identity and access management untukAWS WAF Classic (p. 377)
• Pencatatan log dan pemantauan diAWS WAFKlasik (p. 395)
• Validasi kepatuhan untukAWS WAF Classic (p. 396)
• Ketahanan diAWS WAFKlasik (p. 397)
• Keamanan infrastruktur diAWS WAFKlasik (p. 397)

Perlindungan data diAWS WAF Classic
Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAFKlasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAF sumber daya, seperti aturan dan ACL web, dalamAWS WAF sebelum 
November 2019, dan Anda belum memigrasikan versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya 
Anda, lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

Model tanggung jawabAWS bersama model berlaku untuk perlindungan data diAWS WAF Classic. 
Sebagaimana diuraikan dalam model ini, AWS bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan 
terhadap infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda harus bertanggung jawab untuk 
memelihara kendali terhadap konten yang di-hosting pada infrastruktur ini. Konten ini meliputi konfigurasi 
keamanan dan tugas-tugas pengelolaan untuk berbagai layanan Layanan AWS yang Anda gunakan. 
Untuk informasi lebih lanjut tentang privasi data, lihat FAQ tentang Privasi Data. Untuk informasi tentang 
perlindungan data di Eropa, lihat postingan blog Model Tanggung Jawab Bersama AWS dan GDPR di Blog 
Keamanan AWS.

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan agar Anda melindungiAkun AWS kredensyal dan 
mengatur pengguna individu denganAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
atauAWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara tersebut, setiap pengguna hanya diberi 
izin yang diperlukan untuk memenuhi tugas pekerjaan mereka. Kami juga merekomendasikan agar Anda 
mengamankan data Anda dengan cara-cara berikut:

• Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
• Gunakan SSL/TLS untuk melakukan komunikasi dengan sumber daya AWS. Kami membutuhkan TLS 

1.2 dan merekomendasikan TLS 1.3.
• Siapkan API dan log aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail.
• Gunakan solusiAWS enkripsi, bersama semua kontrol keamanan default di dalamnyaLayanan AWS.
• Gunakan layanan keamanan terkelola lanjutan seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan 

mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
• Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-2 ketika mengakses AWS melalui 

antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Untuk informasi lebih lanjut tentang titik 
akhir FIPS yang tersedia, lihat Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS) 140-2.

Kami sangat menyarankan agar Anda tidak memasukkan informasi rahasia atau sensitif apa pun, seperti 
alamat email pelanggan Anda, ke dalam tanda atau kolom teks teks teks teks teks teks teks teks teks 
bebas seperti kolom Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja denganAWS WAF Classic atau lainnyaLayanan 
AWS menggunakan konsol, APIAWS CLI, atauAWS SDK. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam 
tanda atau bidang teks formulir bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk penagihan 
atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, sebaiknya Anda tidak menyertakan 
informasi kredensial di URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server tersebut.

AWS WAFEntitas klasik—seperti ACL web, aturan, dan kondisi — dienkripsi saat diam, kecuali di Wilayah 
tertentu di mana enkripsi tidak tersedia, termasuk China (Beijing) dan Tiongkok (Ningxia). Kunci enkripsi 
unik digunakan untuk setiap Wilayah.
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Menghapus sumber dayaAWS WAF Classic
Anda dapat menghapus sumber daya yang Anda buat diAWS WAF Classic. Lihat panduan untuk setiap 
jenis sumber daya di bagian berikut.

• Menghapus ACL Web (p. 356)
• Menambahkan dan menghapus aturan dariAWS WAFGrup aturan klasik (p. 361)
• Menghapus aturan (p. 346)

Identity and access management untukAWS WAF 
Classic

Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAFKlasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAF sumber daya, seperti aturan dan ACL web, dalamAWS WAF sebelum 
November 2019, dan Anda belum memigrasikan mereka ke versi terbaru. Untuk memigrasi 
sumber daya Anda, lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

AWS Identity and Access Management(IAM) adalahLayanan AWS yang membantu administrator dalam 
mengendalikan akses keAWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat
terautentikasi (masuk) dan berwenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber dayaAWS WAF Classic. 
IAM adalah sebuahLayanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik
• Penonton (p. 262)
• Mengautentikasi dengan identitas (p. 262)
• Mengelola akses menggunakan kebijakan (p. 264)
• Cara kerjaAWS WAF Classic dengan IAM (p. 382)
• Contoh kebijakan berbasis identitas untukAWS WAF Classic (p. 388)
• Pemecahan masalah identitas dan aksesAWS WAF klasik (p. 390)
• Menggunakan peran tertaut layanan untukAWS WAF Classic (p. 391)

Penonton
Cara menggunakanAWS Identity and Access Management (IAM) tidak sama, bergantung pada pekerjaan 
yang Anda lakukan diAWS WAF Classic.

Pengguna layanan — Jika Anda menggunakan layananAWS WAF Classic untuk melakukan tugas Anda, 
administrator Anda akan memberikan kredensyal dan izin yang dibutuhkan. Saat Anda menggunakan 
lebih banyak fiturAWS WAF Klasik untuk melakukan pekerjaan, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. 
Memahami cara akses dikelola dapat membantu Anda untuk meminta izin yang tepat dari administrator 
Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur diAWS WAF Klasik, lihatPemecahan masalah identitas dan 
aksesAWS WAF klasik (p. 390).

Administrator layanan — Jika Anda bertanggung jawab atas sumber dayaAWS WAF Classic di perusahaan 
Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh keAWS WAF Classic. Tugas Anda adalah menentukan fitur dan 
sumber dayaAWS WAF Classic mana yang dapat diakses oleh pengguna layanan Anda. Anda kemudian 
harus mengirimkan permintaan ke administrator IAM Anda untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. 
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Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari selengkapnya 
tentang cara perusahaan Anda dapat menggunakan IAM denganAWS WAF Classic, lihatCara kerjaAWS 
WAF Classic dengan IAM (p. 382).

Administrator IAM — Jika Anda adalah administrator IAM, Anda mungkin ingin belajar dengan lebih detail 
tentang cara Anda menulis kebijakan untuk mengelola akses keAWS WAF Classic. Untuk melihat contoh 
kebijakan berbasis identitasAWS WAF klasik yang dapat Anda gunakan di IAM, lihatContoh kebijakan 
berbasis identitas untukAWS WAF Classic (p. 388).

Mengautentikasi dengan identitas
Autentikasi adalah cara Anda untuk masuk ke AWS menggunakan kredensial identitas Anda. Anda 
harus memiliki autentikasi (masuk keAWS) sebagai pengguna IAM, atau dengan menggunakan IAM 
role.Pengguna root akun AWS

Anda dapat masukAWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensyal yang disediakan 
melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna (IAM 
Identity Center), otentikasi sign-on tunggal perusahaan Anda, dan kredensyal Google atau Facebook 
Anda adalah contoh identitas gabungan. Saat Anda masuk sebagai identitas gabungan, administrator 
Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengaksesAWS 
dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Tergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk keAWS Management Console atau portalAWS 
akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masukAWS, lihat Cara masuk keAkun AWS dalam
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

Jika Anda mengaksesAWS pemrograman,AWS menyediakan perangkat pengembangan perangkat lunak 
(SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis 
menggunakan kredenial Anda. Jika Anda tidak menggunakanAWS peralatan, Anda harus menandatangani 
sendiri permintaan. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan metode yang direkomendasikan 
untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat proses penandatanganan Signature Version 4 di halaman
Referensi Umum AWS.

Apapun metode autentikasi yang Anda gunakan, Anda mungkin diminta untuk memberikan informasi 
kerahasiaan tambahan. Misalnya, AWS menyarankan supaya Anda menggunakan autentikasi multi-faktor 
(MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Otentikasi 
multi-faktor dalam PanduanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna dan
Menggunakan autentikasi multi-faktor (MFA)AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

Pengguna root Akun AWS

Saat Anda membuat akunAkun AWS, Anda memulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses 
penuh ke semuaLayanan AWS dan sumber daya di akun tersebut. Identitas ini disebut pengguna root Akun 
AWS dan diakses dengan cara masuk menggunakan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan 
saat membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas 
sehari-hari. Lindungi kredensyal pengguna root Anda dan gunakan untuk melakukan tugas yang hanya 
dapat dilakukan oleh pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai 
pengguna utama, lihat Tugas yang memerlukan kredensyal pengguna root dalam PanduanAWS Account 
Management Referensi.

Identitas Federasi

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses 
administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengaksesLayanan AWS 
dengan menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web,
direktori Pusat Identitas, atau pengguna mana pun yang mengaksesLayanan AWS dengan menggunakan 
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kredensi yang disediakan melalui sumber identitas.AWS Directory Service Ketika identitas federasi 
mengaksesAkun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensyal sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan supaya Anda menggunakanAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On). Anda dapat membuat pengguna dan grup di IAM Identity Center, 
atau Anda dapat terhubung dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas 
Anda sendiri untuk digunakan di semua aplikasiAkun AWS dan Anda. Untuk informasi tentang IAM Identity 
Center, lihat Apa itu IAM Identity Center? dalam AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On)User Guide.

Pengguna dan grup IAM

Pengguna IAM adalah identitas dalam akun Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus untuk satu orang 
atau aplikasi. Jika memungkinkan, sebaiknya mengandalkan kredensi sementara alih-alih membuat 
pengguna IAM yang memiliki kredensi jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika 
Anda memiliki kasus penggunaan khusus yang memerlukan kredensyal jangka panjang dengan pengguna 
IAM, kami sarankan Anda memutar kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutar kunci 
akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensi jangka panjang dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Grup IAM adalah identitas yang menentukan kumpulan dari para pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk 
sebagai kelompok. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin untuk beberapa pengguna 
sekaligus. Grup membuat izin lebih mudah dikelola untuk set besar pengguna. Misalnya, Anda dapat 
memiliki grup yang diberi nama IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola 
sumber daya IAM.

Para pengguna berbeda dari peran. Seorang pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau 
aplikasi, tetapi peran ini dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. 
Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. 
Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Kapan harus membuat pengguna IAM (bukan peran) dalam
Panduan Pengguna IAM.

IAM role

IAM role adalah identitas dalam akun Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan 
pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Anda dapat menggunakan IAM role untuk 
sementara di dalam AWS Management Console dengan cara berganti peran. Anda dapat mengambil 
peran dengan cara memanggil operasi API AWS CLI atau AWS atau menggunakan URL khusus. Untuk 
informasi selengkapnya tentang metode penggunaan peran, lihat Menggunakan IAM roles dalam Panduan 
Pengguna IAM.

IAM role dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

• Akses pengguna gabungan — Untuk menetapkan izin ke identitas gabungan, Anda membuat peran dan 
menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas gabungan mengautentikasi, identitas tersebut 
terkait dengan peran dan diberikan izin yang didefinisikan oleh peran. Untuk informasi tentang peran 
untuk federasi, lihat Membuat peran untuk Penyedia Identitas pihak ketiga dalam Panduan Pengguna 
IAM. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda mengkonfigurasi set izin. Untuk mengontrol 
apa yang dapat diakses identitas Anda setelah mengautentikasi, IAM Identity Center menghubungkan 
izin yang ditetapkan ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat Kumpulan izin di
PanduanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna.

• Izin pengguna IAM sementara — Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM untuk 
sementara mengambil izin yang berbeda untuk tugas tertentu.

• Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan IAM role agar seseorang (principal tepercaya) di akun 
lain diizinkan untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan 
akses lintas akun. Namun, dengan beberapaLayanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan 
langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proksi). Untuk mempelajari perbedaan 
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antara kebijakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat Perbedaan 
antara IAM role dan kebijakan berbasis sumber daya dalam Panduan Pengguna IAM.

• Akses lintas layanan — BeberapaLayanan AWS menggunakan fitur di lainnyaLayanan AWS. Sebagai 
conoth, ketika Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan 
aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Layanan mungkin melakukan ini 
menggunakan izin panggilan principal, menggunakan peran layanan, atau peran tertaut layanan.
• Izin prinsipal – Saat Anda menggunakan pengguna IAM atau IAM role untuk melakukan tindakan 

di AWS, Anda dianggap sebagai principal. Kebijakan memberikan izin kepada principal. Saat Anda 
menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu 
tindakan lain di layanan yang berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua 
tindakan tersebut. Untuk melihat apakah suatu tindakan memerlukan tindakan dependen tambahan 
dalam kebijakan, lihat Tindakan, sumber daya,AWS WAF dan kunci ketentuan untuk dan kunci 
ketentuan untukAWS WAF Regional dalam Referensi Otorisasi Layanan.

• Peran layanan – Peran layanan adalah IAM role yang diambil oleh layanan untuk melakukan tindakan 
atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan 
dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat peran untuk mendelegasikan izin 
keLayanan AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

• Peran yang terhubung dengan layanan — Peran yang terhubung dengan layanan adalah jenis peran 
layanan yang tertaut dengan aplikasiLayanan AWS. Layanan dapat menggunakan peran untuk 
melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait dengan layanan muncul di peran AndaAkun AWS 
dan dimiliki oleh layanan tersebut. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin 
untuk peran terkait layanan.

• Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 – Anda dapat menggunakan IAM role untuk mengelola kredensial 
sementara untuk aplikasi yang berjalan pada instans EC2, dan membuat permintaan API AWS CLI atau 
AWS. Menyimpan access key di dalam instans EC2 lebih disarankan. Untuk menugaskan sebuah peran 
AWS ke instans EC2 dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda dapat membuat sebuah 
profil instans yang dilampirkan ke instans. Profil instans berisi peran dan memungkinkan program yang 
berjalan di instans EC2 untuk mendapatkan kredensial sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menggunakan IAM role untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di instans Amazon EC2 dalam
Panduan Pengguna IAM.

Untuk mempelajari kapan waktunya menggunakan IAM role atau pengguna IAM, lihat Kapan harus 
membuat IAM role (bukan pengguna) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan
Anda mengontrol akses diAWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya keAWS identitas atau 
sumber daya. Kebijakan adalah objek di,AWS yang saat terkait dengan identitas atau sumber daya, akan 
menentukan izinnya. AWSmengevaluasi kebijakan ini saat penanggung jawab (pengguna, pengguna 
root, atau sesi peran) mengajukan permintaan. Izin dalam kebijakan dapat menentukan permintaan 
yang diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan di AWS sebagai dokumen JSON. Untuk 
informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat Gambaran Umum 
kebijakan JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Secara bawaan, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada para pengguna 
untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat 
kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat 
mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk 
pengoperasiannya. Misalnya, Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan iam:GetRole. 
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Pengguna dengan kebijakan tersebut dapat memperoleh informasi peran dari API AWS Management 
Console, the AWS CLI, or the AWS.

Kebijakan berbasis identitas
Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, 
seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol tipe tindakan yang dapat 
dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan dalam syarat. Untuk mempelajari cara 
membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan 
terkelola. Kebijakan inline disematkan secara langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan 
terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran 
dalam akun Akun AWS Anda. Kebijakan terkelola meliputi kebijakan yang dikelola AWS dan kebijakan 
yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola atau kebijakan inline, 
lihat Memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya
Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber 
daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan tepercaya IAM role dan kebijakan bucket
Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan 
dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya yang 
dilampiri kebijakan tersebut, kebijakan menetapkan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal 
tertentu di sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan principal dalam 
kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, peran, federasi, 
atauLayanan AWS.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak 
dapat menggunakan kebijakan yang dikelola AWS dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACL)
Daftar kontrol akses (ACL) mengendalikan principal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang 
memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, 
meskipun tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung ACL. Untuk 
mempelajari ACL selengkapnya, lihat Gambaran umum daftar kontrol akses (ACL) dalam Panduan 
Developer Amazon Simple Storage Service.

Tipe kebijakan lainnya
AWS mendukung tipe kebijakan tambahan, yang kurang umum. Tipe kebijakan ini dapat mengatur izin 
maksimum yang diberikan kepada Anda oleh tipe kebijakan yang lebih umum.

• Batasan izin – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat 
diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM (pengguna atau IAM role). Anda dapat 
menetapkan batas izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan kebijakan berbasis 
identitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau 
peran dalam bidang Principal tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu 
kebijakan ini dapat membatalkan izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat Batasan 
izin untuk entitas IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

• Kebijakan Kontrol Layanan (SCPs) – SCP adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum 
untuk sebuah organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah 
layanan untuk mengelompokkan dan mengelola beberapa akun Akun AWS secara terpusat yang 
dimiliki oleh bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur di sebuah organisasi, maka Anda dapat 
menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCP) ke salah satu atau ke semua akun Anda. SCP membatasi 
izin untuk entitas dalam akun anggota, termasuk setiap Pengguna root akun AWS. Untuk informasi 
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selengkapnya tentang Organizations dan SCP, lihat Cara kerja SCP dalam Panduan Pengguna AWS 
Organizations.

• Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter saat 
Anda membuat sesi sementara secara terprogram bagi peran atau pengguna gabungan. Izin sesi yang 
dihasilkan adalah persimpangan kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. 
Izin juga dapat berasal dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu 
kebijakan ini membatalkan izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan sesi dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Berbagai tipe kebijakan
Ketika beberapa tipe kebijakan berlaku untuk sebuah permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk 
dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan untuk mengizinkan permintaan ketika beberapa tipe 
kebijakan dilibatkan, lihat Logika evaluasi kebijakan dalam Panduan Pengguna IAM.

Cara kerjaAWS WAF Classic dengan IAM
Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAFKlasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAF sumber daya, seperti aturan dan ACL web, dalamAWS WAF sebelum 
November 2019, dan Anda belum memigrasikan mereka ke versi terbaru. Untuk memigrasi 
sumber daya Anda, lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses keAWS WAF Classic, Anda harus memahami 
fitur IAM yang tersedia untuk digunakan denganAWS WAF Classic.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan denganAWS WAF Classic

Fitur IAM AWS WAFDukungan klasik

Kebijakan berbasis identitas (p. 383) Ya

Kebijakan berbasis sumber daya (p. 383) Tidak

Tindakan kebijakan (p. 383) Ya

Sumber daya kebijakan (p. 384) Ya

Kunci kondisi kebijakan (khusus layanan) (p. 385) Ya

ACL (p. 386) Tidak

ABAC (tanda dalam kebijakan) (p. 386) Sebagian

Kredenal sementara (p. 387) Ya

Izin utama (p. 387) Ya

Peran layanan (p. 387) Ya

Peran terkait layanan (p. 388) Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang caraAWS WAF Classic danAWS layanan lainnya 
bekerja dengan sebagian besar fitur IAM, lihat AWSlayanan yang bekerja dengan IAM dalam Panduan 
Pengguna IAM.
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Kebijakan berbasis identitas untukAWS WAF Classic

Hanya mendukung kebijakan berbasis identitas Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, 
seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol tipe tindakan yang dapat 
dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan dalam syarat. Untuk mempelajari cara 
membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan tindakan dan sumber daya yang 
diizinkan atau ditolak, serta kondisi di mana tindakan tersebut diperbolehkan atau ditolak. Anda tidak 
dapat menentukan pelaku utama dalam kebijakan berbasis identitas karena itu berlaku untuk pengguna 
atau peran yang dilampiri kebijakan. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam 
kebijakan JSON, lihat Referensi elemen kebijakan IAM JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitasAWS WAF klasik, lihatContoh kebijakan berbasis 
identitas untukAWS WAF Classic (p. 388).

Kebijakan berbasis sumber daya dalamAWS WAF Classic

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber 
daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan tepercaya IAM role dan kebijakan bucket
Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan 
dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya yang 
dilampiri kebijakan tersebut, kebijakan menetapkan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal 
tertentu di sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan principal dalam 
kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, peran, federasi, 
atauLayanan AWS.

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan seluruh akun atau entitas IAM di akun lain 
sebagai prinsipal di kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal lintas akun ke kebijakan 
berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika pelaku utama 
dan sumber daya berada di Akun AWS yang berbeda, Administrator IAM di akun tepercaya juga harus 
memberikan izin kepada entitas pelaku utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. 
Izin diberikan dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas ke entitas. Namun, jika kebijakan berbasis 
sumber daya memberikan akses ke prinsipal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis 
identitas tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Perbedaan IAM role dengan kebijakan berbasis 
sumber daya dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untukAWS WAF Classic

Mendukung tindakan kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Elemen Action dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan-tindakan yang dapat Anda gunakan untuk 
mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama 
yang sama sebagai operasi API AWS terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya 
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dengan izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan 
beberapa tindakan dalam kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin guna melakukan operasi yang terkait.

Untuk melihat daftar tindakanAWS WAF Klasik, lihat Tindakan yang ditentukan olehAWS WAF dan 
Tindakan yang ditentukan olehAWS WAF Regional dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan diAWS WAF Classic menggunakan prefiks berikut sebelum tindakan:

waf

Untuk menetapkan beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan dengan koma.

"Action": [ 
      "waf:action1", 
      "waf:action2" 
         ]

Anda dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Sebagai contoh, untuk 
menentukan semua tindakan dalamAWS WAF Classic yang dimulai denganList, sertakan tindakan 
berikut:

"Action": "waf:List*"

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitasAWS WAF klasik, lihatContoh kebijakan berbasis 
identitas untukAWS WAF Classic (p. 388).

Sumber daya kebijakan untukAWS WAF Classic

Mendukung sumber daya kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Elemen kebijakan JSON Resource menentukan objek atau objek-objek yang menjadi target penerapan 
tindakan. Pernyataan harus mencakup elemen Resource atau NotResource. Sebagai praktik terbaik, 
tentukan sumber daya menggunakan Amazon Resource Name (ARN). Anda dapat melakukan ini untuk 
tindakan yang mendukung tipe sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan 
karakter wildcart (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku bagi semua sumber daya.

"Resource": "*"

Untuk melihat daftar jenis sumber dayaAWS WAF Klasik dan ARNnya, lihat Sumber Daya yang ditentukan 
olehAWS WAF dan Sumber Daya yang ditentukan olehAWS WAF Regional dalam Referensi Otorisasi 
Layanan. Untuk mempelajari tindakan mana yang dapat menentukan ARN setiap sumber daya, lihat
Tindakan yang ditentukan olehAWS WAF dan Tindakan yang ditentukan olehAWS WAF Regional. Untuk 
mengizinkan atau menolak akses ke subset sumber dayaAWS WAF Classic, sertakan ARN sumber daya 
dalamresource elemen kebijakan Anda.
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DiAWS WAF Classic, sumber daya adalah web ACL dan aturan. AWS WAF Classic juga mendukung 
kondisi seperti pencocokan byte, pencocokan IP, dan batasan ukuran.

Sumber daya dan ketentuan ini memiliki Amazon Resource Name (ARN) unik yang terkait dengannya, 
seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Nama diAWS 
WAF Konsol

Nama 
dalamAWS WAF 
SDK/CLI

Format ARN

ACL WebACL arn:aws:waf::account:webacl/ID

Rule Rule arn:aws:waf::account:rule/ID

syarat 
pencocokan 
string

ByteMatchSet arn:aws:waf::account:bytematchset/
ID

Syarat 
pencocokan 
injeksi SQL

SqlInjectionMatchSetarn:aws:waf::account:sqlinjectionset/
ID

Kondisi kendala 
ukuran

SizeConstraintSetarn:aws:waf::account:sizeconstraintset/
ID

Syarat 
kecocokan IP

IPSet arn:aws:waf::account:ipset/ID

Syarat 
kecocokan 
pembuatan skrip 
lintas situs

XssMatchSet arn:aws:waf::account:xssmatchset/
ID

 

Untuk mengizinkan atau menolak akses ke subset sumber dayaAWS WAF Classic, sertakan ARN sumber 
daya dalamresource elemen kebijakan Anda. ARN untukAWS WAF Classic memiliki format berikut:

arn:aws:waf::account:resource/ID

Ganti variabel akun, sumber daya, dan ID dengan nilai yang valid. Nilai yang benar dapat sebagai 
berikut:

• akun: ID AndaAkun AWS. Anda harus menentukan nilai.
• sumber daya: Jenis sumber dayaAWS WAF Classic.
• ID: ID dari sumber dayaAWS WAF Classic, atau wildcard (*) untuk menunjukkan semua sumber daya 

dari jenis tertentu yang terkait dengan yang ditentukanAkun AWS.

Misalnya, ARN berikut menentukan semua ACL web untuk akun tersebut111122223333:

arn:aws:waf::111122223333:webacl/*

Kunci syarat kebijakan untukAWS WAF Classic

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus 
layanan

Ya
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Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses 
ke hal apa. Yaitu, prinsipal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan menurut
persyaratan apa.

Elemen Condition (atau Condition blok) memungkinkan Anda menentukan syarat di mana suatu 
pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang 
menggunakan operator syarat, seperti sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan syarat dalam 
kebijakan dengan nilai dalam permintaan.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam pernyataan, atau beberapa kunci dalam satu 
elemen Condition, AWS akan mengevaluasinya denga menggunakan operasi logika AND. Jika Anda 
menetapkan beberapa nilai untuk kunci syarat tunggal, AWS akan mengevaluasi syarat tersebut dengan 
menggunakan operasi logika OR. Semua persyaratan harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan syarat. Sebagai contoh, Anda 
dapat memberikan izin pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika ditandai dengan nama 
pengguna IAM mereka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Elemen kebijakan IAM: variabel dan tag dalam
Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci syarat global dan kunci syarat khusus layanan. Untuk melihat semua kunci syarat 
global AWS, lihat Kunci konteks syarat global AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisiAWS WAF Klasik, lihat Kunci kondisi untukAWS WAF dan Sumber Daya 
yang ditentukan olehAWS WAF Regional dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan 
dan sumber daya yang dapat Anda gunakan dengan kunci syarat, lihat Tindakan yang ditentukan olehAWS 
WAF dan Tindakan yang ditentukan olehAWS WAF Regional.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitasAWS WAF klasik, lihatContoh kebijakan berbasis 
identitas untukAWS WAF Classic (p. 388).

ACL diAWS WAF Classic

Mendukung ACL Tidak

Access control list (ACL) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki 
izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun tidak 
menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC denganAWS WAF Klasik

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan) Sebagian

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang mendefinisikan izin berdasarkan 
atribut. Di AWS, atribut ini disebut tanda. Anda dapat melampirkan tanda ke entitas IAM (pengguna atau 
peran) dan ke banyak sumber daya AWS. Penandaan entitas dan sumber daya adalah langkah pertama 
dari ABAC. Kemudian Anda merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda pelaku 
utama cocok dengan tanda di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat membantu di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan membantu dalam situasi 
ketika manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengontrol akses berdasarkan tandanya, Anda memberikan informasi tanda di elemen syarat
kebijakan dengan menggunakan kunci syarat aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-
name, atau aws:TagKeys.
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Jika layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, maka nilainya adalah Ya
untuk layanan. Jika layanan mendukung ketiga kunci kondisi hanya untuk beberapa jenis sumber daya, 
maka nilainya adalah Partial.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ABAC, lihat Apa itu ABAC? dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk 
melihat tutorial dengan langkah-langkah untuk menyiapkan ABAC, lihat Menggunakan kontrol akses 
berbasis atribut (ABAC) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredenal sementara denganAWS WAF Classic

Mendukung penggunaan kredensial sementara Ya

BeberapaLayanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredenial sementara. Untuk 
informasi tambahan, termasuk yangLayanan AWS bekerja dengan kredensyal sementara, lihat Layanan 
AWSbahwa bekerja dengan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda menggunakan kredensial sementara jika Anda masuk ke AWS Management Console menggunakan 
metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, saat Anda mengakses AWS dengan 
menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut akan membuat kredensial 
sementara secara otomatis. Anda juga secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk 
ke konsol sebagai pengguna dan kemudian beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang beralih 
peran, lihat Beralih ke peran (konsol) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat secara manual membuat kredensial sementara menggunakan AWS CLI atau API AWS. Anda 
kemudian dapat menggunakan kredensial sementara tersebut untuk mengakses AWS. AWS menyarankan 
agar Anda membuat kredensial sementara secara dinamis alih-alih menggunakan access key jangka 
panjang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kredensial keamanan sementara di IAM.

Izin prinsipal lintas layanan untukAWS WAF Classic

Mendukung izin pelaku utama Ya

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan di AWS, Anda dianggap 
sebagai pelaku utama. Kebijakan memberikan izin kepada prinsipal. Saat Anda menggunakan beberapa 
layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu tindakan lain di layanan yang 
berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk melihat 
apakah suatu tindakan memerlukan tindakan dependen tambahan dalam kebijakan, lihat Tindakan, 
sumber daya,AWS WAF dan kunci ketentuan untuk dan kunci ketentuan untukAWS WAF Regional dalam
Referensi Otorisasi Layanan.

Peran layanan untukAWS WAF Classic

Mendukung peran layanan Ya

Peran layanan adalah IAM role yang diambil oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. 
Administrator IAM dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Membuat peran untuk mendelegasikan izin keLayanan AWS dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan tertentu dapat merusak fungsionalitasAWS WAF Klasik. Edit 
peran layanan hanya jikaAWS WAF Classic memberikan panduan untuk melakukannya.
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Peran terkait dengan layanan untukAWS WAF Classic

Mendukung peran yang terhubung dengan layanan Ya

Peran terkait dengan layanan adalah jenis peran layanan yang tertaut dengan layananLayanan AWS. 
Layanan dapat menggunakan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait dengan 
layanan muncul di peran AndaAkun AWS dan dimiliki oleh layanan tersebut. Administrator IAM dapat 
melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat atau mengelola peran terkait layananAWS WAF 
Klasik, lihatMenggunakan peran tertaut layanan untukAWS WAF Classic (p. 391).

Contoh kebijakan berbasis identitas untukAWS WAF Classic
Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAFKlasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAF sumber daya, seperti aturan dan ACL web, dalamAWS WAF sebelum 
November 2019, dan Anda belum memigrasikan mereka ke versi terbaru. Untuk memigrasi 
sumber daya Anda, lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

Secara bawaan, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber 
dayaAWS WAF Klasik. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakanAWS Management 
Console,AWS Command Line Interface (AWS CLI), atauAWS API. Untuk memberikan izin kepada para 
pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat 
membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan 
pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen 
kebijakan JSON ini, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan olehAWS WAF Classic, termasuk 
format ARN untuk setiap jenis sumber daya, lihat Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untukAWS 
WAF dan Kunci Tindakan, sumber daya, dan kondisi untukAWS WAF Regional dalam Referensi Otorisasi 
Layanan.

Topik
• Praktik terbaik kebijakan (p. 388)
• Menggunakan konsolAWS WAF Classic (p. 389)
• Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri (p. 389)

Praktik terbaik kebijakan
Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau 
menghapus sumber dayaAWS WAF klasik di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda terkena 
biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi 
ini:

• Memulai kebijakanAWS terkelola dan beralih ke izin paling sedikit hak istimewa — Untuk mulai 
memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakanAWS terkelola yang 
memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di AndaAkun AWS. Kami 
menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelolaAWS 
pelanggan yang spesifik untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat
kebijakanAWSAWS terkelola atau kebijakan terkelola untuk fungsi pekerjaan di Panduan Pengguna IAM.
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• Terapkan izin hak akses terkecil — Saat Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, berikan hanya 
izin yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Anda melakukan ini dengan menentukan tindakan yang 
dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, juga dikenal sebagai izin paling tidak 
memiliki hak istimewa. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan IAM untuk menerapkan izin, 
lihat Kebijakan dan izin di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

• Gunakan ketentuan dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut — Anda dapat 
menambahkan kondisi pada kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. 
Misalnya, Anda dapat menulis syarat kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus 
dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan kondisi untuk memberikan akses ke tindakan 
layanan jika digunakan melalui spesifikLayanan AWS, sepertiAWS CloudFormation. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Elemen Kebijakan IAM JSON: Syarat dalam Panduan Pengguna IAM.

• Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang 
aman dan fungsional - IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga 
kebijakan mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer 
menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk 
membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat
validasi kebijakan IAM Access Analyzer di Panduan Pengguna IAM.

• Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) — Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan 
pengguna IAM atau pengguna root di AndaAkun AWS, aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. 
Untuk mewajibkan MFA saat operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA ke kebijakan Anda. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi akses API yang dilindungi MFA di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat praktik terbaik keamanan di IAM
dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan konsolAWS WAF Classic

Untuk mengakses konsolAWS WAF Klasik, Anda harus memiliki rangkaian izin minimum. Izin ini harus 
memperbolehkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber dayaAWS WAF Classic di 
AndaAkun AWS. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat dari izin minimum yang 
diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk entitas (pengguna atau peran) 
dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu meloloskan izin konsol minimum untuk pengguna yang hanya melakukan panggilan ke 
AWS CLI atau API AWS. Alih-alih, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang 
mereka coba lakukan.

Pengguna yang dapat mengakses dan menggunakanAWS konsol juga dapat mengakses konsolAWS WAF 
Classic. Tidak perlu izin tambahan.

Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara Anda dapat membuat kebijakan yang mengizinkan para pengguna IAM 
untuk melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini 
mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan pada konsol atau secara terprogram menggunakan API AWS 
CLI atau AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
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                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Pemecahan masalah identitas dan aksesAWS WAF klasik
Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAFKlasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAF sumber daya, seperti aturan dan ACL web, dalamAWS WAF sebelum 
November 2019, dan Anda belum memigrasikan mereka ke versi terbaru. Untuk memigrasi 
sumber daya Anda, lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang 
mungkin Anda temukan saat bekerja denganAWS WAF Classic dan IAM.

Topik
• Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan diAWS WAF Classic (p. 390)
• Saya tidak diotorisasi untuk melakukan iam:PassRole (p. 391)
• Saya ingin mengizinkan orang di luar sayaAkun AWS untuk mengakses sumber dayaAWS WAF 

Classic (p. 391)

Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan diAWS WAF Classic
Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak terotorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda 
harus diperbarui untuk memungkinkan Anda melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika penggunamateojackson IAM mencoba menggunakan konsol 
untuk melihat detail tentangmy-example-widget sumber daya fiktif tetapi tidak memilikiwaf:GetWidget
izin fiktif.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 waf:GetWidget on resource: my-example-widget

Dalam hal ini, kebijakan untukmateojackson pengguna harus diperbarui untuk memungkinkan akses 
kemy-example-widget sumber daya dengan menggunakanwaf:GetWidget tindakan.
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Jika Anda memerlukan bantuan, hubungiAWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang 
memberikan kredenisasi masuk.

Saya tidak diotorisasi untuk melakukan iam:PassRole

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak terotorisasi untuk melakukaniam:PassRole tindakan 
tersebut, kebijakan Anda harus diperbarui untuk memberikan peran keAWS WAF Classic.

BeberapaLayanan AWS memungkinkan Anda untuk memberikan peran yang sudah ada ke layanan 
tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran tertaut layanan. Untuk melakukannya, Anda 
harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernamamarymajor mencoba menggunakan 
konsol untuk melakukan tindakan diAWS WAF Classic. Namun, tindakan tersebut mengharuskan layanan 
untuk memiliki izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran 
tersebut ke layanan.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk 
melakukaniam:PassRole tindakan tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungiAWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang 
memberikan kredenisasi masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar sayaAkun AWS untuk mengakses sumber 
dayaAWS WAF Classic

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan para pengguna di akun lain atau orang-orang di luar 
organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa yang dipercaya 
untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau 
daftar kontrol akses (ACL), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi akses pada orang 
ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa hal berikut:

• Untuk mempelajari apakahAWS WAF Classic mendukung fitur-fitur ini, lihatCara kerjaAWS WAF Classic 
dengan IAM (p. 382).

• Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya di seluruh Akun AWS yang Anda miliki, 
lihat Menyediakan akses ke pengguna IAM di akun Akun AWS lain yang Anda miliki dalam Panduan 
Pengguna IAM.

• Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya Anda ke Akun AWS pihak ketiga, lihat
Menyediakan akses ke akun Akun AWS yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam Panduan Pengguna IAM.

• Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat Menyediakan akses ke 
pengguna terautentikasi eksternal (gabungan identitas) dalam Panduan Pengguna IAM .

• Untuk mempelajari perbedaan antara penggunaan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk 
akses lintas akun, lihat Perbedaan IAM role dan kebijakan berbasis sumber daya di Panduan Pengguna 
IAM.

Menggunakan peran tertaut layanan untukAWS WAF Classic
Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAFKlasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAF sumber daya, seperti aturan dan ACL web, dalamAWS WAF sebelum 
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November 2019, dan Anda belum memigrasikan versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya 
Anda, lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

AWS WAFKlasik menggunakan peran terkait layananAWS Identity and Access Management (IAM). Peran 
tertaut layanan adalah jenis IAM role unik yang terhubung langsung keAWS WAF Classic. Peran tertaut 
layanan ditentukan sebelumnya olehAWS WAF Classic dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan 
untuk menghubungiAWS layanan lainnya atas nama Anda.

Peran tertaut layanan memudahkan pengaturanAWS WAF Classic menjadi lebih mudah karena Anda tidak 
perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. AWS WAF Classic menentukan izin peran tertaut 
layanan, kecuali jika ditentukan berbeda, hanyaAWS WAF Classic yang dapat mengasumsikan perannya. 
Izin yang ditentukan meliputi kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin. Kebijakan izin tersebut tidak dapat 
dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran tertaut layanan hanya setelah pertama kali menghapus sumber daya terkait 
peran terkait. Ini melindungi sumber dayaAWS WAF Classic karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja 
menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran tertaut layanan, lihat Layanan yang Bekerja 
dengan IAM AWS dan mencari layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran Tertaut Layanan. Pilih Yes
(Ya) bersama tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran tertaut layanan untukAWS WAF Classic

AWS WAFClassic menggunakan peran tertaut layanan berikut:

• AWSServiceRoleForWAFLogging
• AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging

AWS WAFClassic menggunakan peran terkait layanan ini untuk menulis log ke Amazon Kinesis 
Data Firehose. Peran ini hanya digunakan jika Anda mengaktifkan loginAWS WAF. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Logging informasi lalu lintas Web ACL (p. 368).

PeranAWSServiceRoleForWAFRegionalLogging tertaut layanan memercayakan layanan berikut untuk 
menjalankan peran tersebut:AWSServiceRoleForWAFLogging

• waf.amazonaws.com

waf-regional.amazonaws.com

Kebijakan izin peran memungkinkanAWS WAF Classic menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya 
yang ditentukan:

• Tindakan:firehose:PutRecord danfirehose:PutRecordBatch pada sumber daya aliran data 
Firehose Amazon Kinesis Data Firehose dengan nama yang dimulai dengan "aws-waf-logs-.” Sebagai 
contoh, aws-waf-logs-us-east-2-analytics.

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk 
membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Izin Peran 
Tertaut Layanan di Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran tertaut layanan untukAWS WAF Classic

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Ketika Anda mengaktifkan logingAWS 
WAF KlasikAWS Management Console, atau Anda membuatPutLoggingConfiguration permintaan 
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diAWS WAF Classic CLI atauAWS WAF Classic API,AWS WAF Classic menciptakan peran terkait layanan 
untuk Anda.

Anda harus memilikiiam:CreateServiceLinkedRole izin untuk mengaktifkan logging.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi 
proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Ketika Anda mengaktifkan 
pencatatanAWS WAF klasik,AWS WAF Classic membuatkan peran tertaut layanan lagi untuk Anda.

Menyunting peran tertaut layanan untukAWS WAF Classic

AWS WAFClassic tidak mengizinkan Anda untuk mengedit 
peranAWSServiceRoleForWAFRegionalLogging tertaut layanan.AWSServiceRoleForWAFLogging
Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas 
mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat menyunting penjelasan peran menggunakan 
IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengedit Peran Tertaut Layanan di Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran tertaut layanan untukAWS WAF Classic

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, kami 
merekomendasikan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang 
tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber 
daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

Note

Jika layananAWS WAF Classic menggunakan peran tersebut ketika Anda mencoba menghapus 
sumber daya, penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba 
mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus sumber dayaAWS WAF Classic yang digunakan 
olehAWSServiceRoleForWAFLogging danAWSServiceRoleForWAFRegionalLogging

1. Pada konsolAWS WAF Classic, hapus logging dari setiap ACL web. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Logging informasi lalu lintas Web ACL (p. 368).

2. Menggunakan API atau CLI, kirimkanDeleteLoggingConfiguration permintaan untuk setiap ACL 
web yang telah mengaktifkan logging. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi APIAWS WAF 
Klasik.

Untuk menghapus peran tertaut layanan secara manual gunakan IAM

Gunakan konsol IAM, IAM CLI, atau IAM API untuk menghapus 
peranAWSServiceRoleForWAFRegionalLogging tertaut layanan.AWSServiceRoleForWAFLogging
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menghapus Peran Tertaut Layanan di Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang didukung untuk peran tertaut layananAWS WAF klasik

AWS WAFClassic mendukung penggunaan peran terkait layanan sebagai berikutWilayah AWS.

Nama Wilayah Identitas Wilayah Support dalamAWS 
WAF Klasik

US East (N. Virginia) us-east-1 Ya

US East (Ohio) us-east-2 Ya

US West (N. California) us-west-1 Ya
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Nama Wilayah Identitas Wilayah Support dalamAWS 
WAF Klasik

US West (Oregon) us-west-2 Ya

Asia Pacific (Mumbai) ap-south-1 Ya

Asia Pacific (Osaka) ap-northeast-3 Ya

Asia Pacific (Seoul) ap-northeast-2 Ya

Asia Pacific (Singapore) ap-southeast-1 Ya

Asia Pacific (Sydney) ap-southeast-2 Ya

Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1 Ya

Canada (Central) ca-central-1 Ya

Eropa (Frankfurt) eu-central-1 Ya

Eropa (Irlandia) eu-west-1 Ya

Eropa (London) eu-west-2 Ya

Europe (Paris) eu-west-3 Ya

South America (São Paulo) sa-east-1 Ya
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Pencatatan log dan pemantauan diAWS WAFKlasik
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasinya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Pemantauan adalah bagian penting dari pemeliharaan keandalan, ketersediaan, dan performaAWS 
WAFKlasik dan AndaAWSsolusi. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua 
bagian AndaAWSsolusi sehingga Anda dapat lebih mudah men-debug kegagalan multi-titik jika 
terjadi.AWSmenyediakan beberapa alat untuk memantauAWS WAFSumber daya klasik dan menanggapi 
peristiwa potensial:

Amazon CloudWatch Alarm

Menggunakan CloudWatch alarm, Anda melihat satu metrik selama periode waktu yang ditentukan. 
Jika metrik melebihi ambang batas tertentu, CloudWatch mengirimkan notifikasi ke topik Amazon 
SNS atauAWS Auto Scalingkebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemantauan CloudWatch 
dengan Amazon (p. 617).

AWS CloudTrailLog

CloudTrail memberikan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atauAWSlayanan 
diAWS WAFKlasik. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat 
menentukan permintaan yang dibuat keAWS WAFAlamat IP tempat permintaan dibuat, siapa yang 
membuat permintaan, kapan permintaan dibuat, dan detail tambahan. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Mencatat log panggilan API denganAWS CloudTrail (p. 625).
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Validasi kepatuhan untukAWS WAF Classic
Note

Ini adalah dokumentasi AWS WAFKlasik. Anda hanya boleh menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAF sumber daya, seperti aturan dan ACL web, dalamAWS WAF sebelum 
November 2019, dan Anda belum memigrasikan sumber daya tersebut ke versi terbaru. Untuk 
memigrasi sumber daya Anda, lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS 
WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

Untuk mempelajari apakah suatuLayanan AWS berada dalam cakupan program kepatuhan tertentu, lihat
Layanan AWSdi Scope oleh Program KepatuhanLayanan AWS Kepatuhan dan pilih program kepatuhan 
yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat Program Kepatuhan AWS.

Anda bisa mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Mengunduh Laporan di AWS Artifact.

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data 
Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan 
sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

• Panduan Quick Start Keamanan dan Kepatuhan — Panduan deployment ini membahas pertimbangan 
arsitektur dan memberikan langkah-langkah untuk men-deploy lingkungan dasar diAWS yang menjadi 
fokus keamanan dan kepatuhan.

• Merancang Keamanan dan Kepatuhan HIPAA di Amazon Web Services — Laporan Resmi ini 
menjelaskan cara perusahaan dapat menggunakanAWS untuk membuat aplikasi yang memenuhi syarat 
HIPAA.

Note

Tidak semua Layanan AWS memenuhi syarat HIPAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA.

• Sumber Daya Kepatuhan AWS – Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri 
dan lokasi Anda.

• Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan di Panduan Developer AWS Config – Layanan AWS Config 
menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda dalam mematuhi praktik-praktik internal, pedoman 
industri, dan regulasi internal.

• AWS Security Hub— IniLayanan AWS memberikan pandangan komprehensif kepada Anda tentang 
status keamanan Anda diAWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk mengevaluasiAWS 
sumber daya Anda dan untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri dan praktik terbaik 
untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri dan praktik terbaik untuk memeriksa 
kepatuhan Anda terhadap standar industri dan praktik terbaik untuk Untuk daftar layanan dan kontrol 
yang didukung, lihat referensi kontrol Security Hub.

• AWS Audit Manager – Layanan AWS ini akan membantu Anda untuk terus-menerus mengaudit 
penggunaan AWS untuk menyederhanakan bagaimana Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap 
regulasi dan standar industri.
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Ketahanan diAWS WAFKlasik
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Infrastruktur global AWS dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zone. Wilayah AWS 
menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi yang terhubung dengan 
jaringan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat berlebihan. Dengan Availability Zone, 
Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan 
failover di antara Availability Zone tanpa gangguan. Availability Zone memiliki ketersediaan yang tinggi, 
toleran terhadap kesalahan, dan dapat diskalakan jika dibandingkan dengan infrastruktur pusat data 
tunggal atau ganda tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat Infrastruktur Global AWS.

Keamanan infrastruktur diAWS WAFKlasik
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasikannya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, LihatAWS WAF (p. 6).

Sebagai layanan terkelola,AWS WAFKlasik dilindungi olehAWSprosedur keamanan jaringan global yang 
dijelaskan dalamAmazon Web Services: Whitepaper Ikhtisar Proses Keamanan.

Anda menggunakanAWSpanggilan API yang dipublikasikan untuk mengaksesAWS WAFKlasik melalui 
jaringan. Klien harus mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) 1.0 atau versi yang lebih 
baru. Kami merekomendasikan TLS 1.2 atau versi yang lebih baru. Klien juga harus mendukung suite 
cipher dengan perfect forward secrecy (PFS) seperti Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) atau Elliptic Curve 
Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan sistem yang lebih 
baru mendukung mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan access key ID dan secret access key yang 
terkait dengan principal IAM. Atau Anda bisa menggunakan AWS Security Token Service (AWS STS) untuk 
membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

AWS WAFKuota Klasik
Note

Ini adalahAWS WAFKlasikdokumentasi. Anda sebaiknya hanya menggunakan versi ini jika Anda 
membuatAWS WAFsumber daya, seperti aturan dan ACL web, diAWS WAFsebelum November 
2019, dan Anda belum memigrasinya ke versi terbaru. Untuk memigrasi sumber daya Anda, 
lihatMemigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF (p. 288).
Untuk versi terbaruAWS WAF, lihatAWS WAF (p. 6).

AWS WAFKlasik tunduk pada kuota berikut (sebelumnya disebut sebagai batas).
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AWS WAFClassic memiliki kuota default pada jumlah entitas per akun per Wilayah. Anda dapatpermintaan 
peningkatanuntuk ini.

Resource Kuota default per 
akun per Wilayah

ACL web 50

Aturan 100

Aturan berbasis tarif 5

Ketentuan per akun per Wilayah Untuk semua 
kondisi kecuali 
untuk pertandingan 
regex dan 
pertandingan geo, 
100 dari setiap 
jenis kondisi. 
Misalnya, 100 
kondisi kendala 
ukuran dan 
100 kondisi 
pertandingan IP. 
Untuk kondisi 
kecocokan regex 
dan geo, lihat tabel 
berikut.

Permintaan per Detik 25.000 per web 
ACL*

*Kuota ini hanya berlaku untukAWS WAFKlasik pada Application Load Balancer. Kuota Permintaan per 
Detik (RPS) untukAWS WAFKlasik di CloudFront sama dengan dukungan kuota RPS oleh CloudFront yang 
dijelaskan dalamPanduan Developer CloudFront.

Kuota berikut padaAWS WAFEntitas klasik tidak dapat diubah.

Resource Kuota per akun per 
Wilayah

Grup aturan web ACL 2:1 kelompok 
aturan yang 
dibuat pelanggan 
dan 1AWS 
Marketplacekelompok 
aturan

Aturan per web ACL 10

Kondisi per aturan 10

Rentang alamat IP (dalam notasi CIDR) per kondisi kecocokan IP 10.000

Anda dapat 
memperbarui 
hingga 1.000 
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Resource Kuota per akun per 
Wilayah
alamat sekaligus. 
Panggilan 
APIUpdateIPSetmenerima 
maksimum 1.000 
alamat dalam satu 
permintaan.

Alamat IP diblokir per aturan berbasis tarif 10.000

Batas tarif aturan berbasis tarif minimum per periode 5 menit 100

Filter per syarat kecocokan pembuatan skrip lintas situs 10

Filter per syarat batasan ukuran 10

Filter per syarat kecocokan injeksi SQL 10

Filter per syarat kecocokan string 10

Dalam kondisi pencocokan string, jumlah karakter dalam nama header HTTP, 
ketika Anda telah dikonfigurasiAWS WAFKlasik untuk memeriksa header dalam 
permintaan web untuk nilai tertentu

40

Dalam kondisi pertandingan string, jumlah karakter dalam nilai yang Anda 
inginkanAWS WAFKlasik untuk dicari

50

Kondisi kecocokan Regex 10

Dalam kondisi pertandingan regex, jumlah karakter dalam pola yang Anda 
inginkanAWS WAFKlasik untuk dicari

70

Dalam kondisi pertandingan regex, jumlah pola per pola set 10

Dalam kondisi pertandingan regex, jumlah set pola per kondisi regex 1

Set pola 5

Kondisi kecocokan geo 50

Lokasi per kondisi kecocokan geo 50

AWS WAFClassic memiliki kuota tetap berikut pada panggilan per akun per Wilayah. Kuota ini berlaku 
untuk total panggilan ke layanan melalui sarana yang tersedia, termasuk konsol, CLI,AWS CloudFormation, 
REST API, dan SDK. Kuota ini tidak dapat diubah.

Jenis panggilan Kuota per akun per 
Wilayah

Jumlah maksimum panggilan keAssociateWebACL 1 permintaan 
setiap 2 detik

Jumlah maksimum panggilan keDisassociateWebACL 1 permintaan 
setiap 2 detik

Jumlah maksimum panggilan keGetWebACLForResource 1 permintaan per 
detik
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Jenis panggilan Kuota per akun per 
Wilayah

Jumlah maksimum panggilan keListResourcesForWebACL 1 permintaan per 
detik

Jumlah maksimum panggilan keCreateWebACLMigrationStack 1 permintaan per 
detik

Jumlah maksimum panggilan keGetChangeToken 10 permintaan per 
detik

Jumlah maksimum panggilan keGetChangeTokenStatus 1 permintaan per 
detik

Jumlah maksimum panggilan ke setiap individuListaction, jika tidak ada kuota lain 
yang didefinisikan untuk itu

5 permintaan per 
detik

Jumlah maksimum panggilan ke setiap individuCreate,Put,Get, 
atauUpdateaction, jika tidak ada kuota lain yang didefinisikan untuk itu

1 permintaan per 
detik
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AWS Shield
Perlindungan terhadap serangan Distributed Denial of Service (DDoS) sangat penting untuk aplikasi 
internet Anda. Saat Anda membangun aplikasiAWS, Anda dapat menggunakan perlindungan 
yangAWSmenyediakan biaya tambahan. Selain itu, Anda dapat menggunakanAWS Shield 
Advancedlayanan perlindungan ancaman terkelola untuk meningkatkan postur keamanan Anda dengan 
kemampuan deteksi, mitigasi, dan respons DDoS tambahan.

AWSberkomitmen untuk menyediakan Anda dengan alat, praktik terbaik, dan layanan untuk membantu 
memastikan ketersediaan tinggi, keamanan, dan ketahanan dalam pertahanan Anda terhadap aktor 
buruk di internet. Panduan ini disediakan untuk membantu pengambil keputusan TI dan teknisi keamanan 
memahami cara menggunakan Shield and Shield Advanced untuk melindungi aplikasi mereka dari 
serangan DDoS dan ancaman eksternal lainnya dengan lebih baik.

Saat Anda membangun aplikasiAWS, Anda menerima perlindungan otomatis olehAWSterhadap vektor 
serangan DDoS volumetrik umum, seperti serangan refleksi UDP dan banjir TCP SYN. Anda dapat 
memanfaatkan perlindungan ini untuk memastikan ketersediaan aplikasi yang Anda jalankanAWSdengan 
merancang dan mengonfigurasi arsitektur Anda untuk ketahanan DDoS.

Panduan ini memberikan rekomendasi yang dapat membantu Anda merancang, membuat, dan 
mengkonfigurasi arsitektur aplikasi Anda untuk ketahanan DDoS. Aplikasi yang mematuhi praktik terbaik 
yang disediakan dalam panduan ini dapat memperoleh manfaat dari peningkatan kontinuitas ketersediaan 
ketika mereka ditargetkan oleh serangan DDoS yang lebih besar dan oleh rentang vektor serangan 
DDoS yang lebih luas. Selain itu, panduan ini menunjukkan cara menggunakan Shield Advanced untuk 
menerapkan postur perlindungan DDoS yang dioptimalkan untuk aplikasi penting Anda. Ini termasuk 
aplikasi yang Anda telah menjamin tingkat ketersediaan tertentu untuk pelanggan Anda dan mereka yang 
memerlukan dukungan operasional dariAWSselama acara DDoS.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara AWS dan Anda. Model tanggung jawab bersama
menggambarkan ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

• Keamanan dari cloud – AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan 
layanan AWS di Cloud AWS Cloud. AWS juga menyediakan layanan yang dapat Anda gunakan dengan 
aman. Keefektifan keamanan kami diuji dan diverifikasi secara berkala oleh auditor pihak ketiga sebagai 
bagian dari Program kepatuhan AWS. Untuk mempelajari program kepatuhan yang berlaku di Shield 
Advanced, lihatAWSLayanan dalam Lingkup oleh Program Kepatuhan.

• Keamanan dalam cloud – Tanggung jawab Anda ditentukan oleh layanan AWS yang Anda gunakan. 
Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan organisasi 
Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.
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Cara kerja Shield

Bagaimana AWS Shield berhasil
AWS Shield StandarddanAWS Shield Advanced memberikan perlindungan terhadap serangan Distributed 
Denial of Service (DDoS) untukAWS sumber daya di jaringan dan lapisan transport (layer 3 dan 4) dan 
lapisan aplikasi (layer 7). Serangan DDoS adalah serangan di mana beberapa sistem yang dikompromikan 
mencoba membanjiri target dengan lalu lintas. Serangan DDoS dapat mencegah pengguna akhir yang sah 
mengakses layanan target dan dapat menyebabkan target macet karena volume lalu lintas yang luar biasa.

AWS Shieldmemberikan perlindungan terhadap berbagai vektor serangan DDoS yang diketahui dan vektor 
serangan zero-day. Deteksi dan mitigasi Shield dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap 
ancaman meskipun tidak diketahui secara eksplisit oleh layanan pada saat deteksi.

Kelas serangan yang mendeteksi Shield meliputi yang berikut:

• Serangan volumetrik jaringan (lapisan 3) - Ini adalah sub kategori vektor serangan lapisan infrastruktur. 
Vektor ini mencoba menjenuhkan kapasitas jaringan atau sumber daya yang ditargetkan, untuk menolak 
layanan kepada pengguna yang sah.

• Serangan protokol jaringan (lapisan 4) - Ini adalah sub kategori vektor serangan lapisan infrastruktur. 
Vektor ini menyalahgunakan protokol untuk menolak layanan ke sumber daya yang ditargetkan. Contoh 
umum serangan protokol jaringan adalah banjir TCP SYN, yang dapat menghabiskan status koneksi 
pada sumber daya seperti server, penyeimbang beban, atau firewall. Serangan protokol jaringan 
juga bisa bersifat volumetrik. Misalnya, banjir TCP SYN yang lebih besar mungkin bermaksud untuk 
menjenuhkan kapasitas jaringan sementara juga melelahkan keadaan sumber daya yang ditargetkan 
atau sumber daya menengah.

• Serangan lapisan aplikasi (lapisan 7) - Kategori vektor serangan ini mencoba menolak layanan kepada 
pengguna yang sah dengan membanjiri aplikasi dengan kueri yang valid untuk target, seperti banjir 
permintaan web.

Daftar Isi
• AWS Shield Standardikhtisar (p. 403)
• AWS Shield Advancedikhtisar (p. 403)
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• AWS Shield Advancedsumber daya dilindungi (p. 404)
• AWS Shield Advancedkemampuan dan pilihan (p. 404)
• Memutuskan apakah akan berlanggananAWS Shield Advanced dan menerapkan 

perlindungan tambahan (p. 406)
• Contoh serangan DDoS (p. 407)
• BagaimanaAWS Shield mendeteksi peristiwa (p. 407)

• Logika deteksi untuk ancaman lapisan infrastruktur  (p. 408)
• Logika deteksi untuk ancaman lapisan aplikasi  (p. 409)
• Logika deteksi untuk beberapa sumber daya dalam aplikasi  (p. 410)

• BagaimanaAWS Shield mengurangi peristiwa (p. 410)
• Fitur mitigasi (p. 411)
• AWS Shieldlogika mitigasi untuk CloudFront dan Route 53 (p. 412)
• AWS Shieldlogika mitigasi untukAWS Wilayah (p. 413)
• AWS Shieldlogika mitigasi untuk akseleratorAWS Global Accelerator standar (p. 413)
• AWS Shield Advancedlogika mitigasi untuk IP elastis (p. 414)
• AWS Shield Advancedlogika mitigasi untuk aplikasi web (p. 414)

AWS Shield Standardikhtisar
AWS Shieldadalah layanan perlindungan ancaman terkelola yang melindungi perimeter aplikasi Anda. 
Perimeter adalah titik masuk pertama untuk lalu lintas aplikasi yang berasal dari luarAWS jaringan.

Untuk menentukan di mana perimeter aplikasi Anda berada, pertimbangkan bagaimana pengguna 
mengakses aplikasi Anda dari internet. Jika titik masuk pertama ada diAWS Wilayah, maka perimeter 
aplikasi adalah Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Anda. Jika pengguna diarahkan ke aplikasi Anda oleh 
Amazon Route 53, dan pertama-tama mengakses aplikasi menggunakan Amazon CloudFront atauAWS 
Global Accelerator, maka perimeter aplikasi dimulai di tepiAWS jaringan.

Shield memberikan manfaat deteksi dan mitigasi DDoS untuk semua aplikasi yang berjalanAWS, tetapi 
keputusan yang Anda buat saat merancang arsitektur aplikasi akan memengaruhi tingkat ketahanan DDoS 
Anda. Ketahanan DDoS adalah kemampuan aplikasi Anda untuk terus beroperasi dalam parameter yang 
diharapkan selama serangan.

SemuaAWS pelanggan mendapat manfaat dari perlindungan otomatis Standar Shield, tanpa biaya 
tambahan. Shield Standard membela dari serangan DDoS jaringan dan lapisan transportasi yang paling 
umum dan sering terjadi yang menargetkan situs web atau aplikasi Anda. Meskipun Shield Standard 
membantu melindungi semuaAWS pelanggan, Anda mendapatkan manfaat khusus dengan zona host 
Amazon Route 53, CloudFront distribusi Amazon, dan akseleratorAWS Global Accelerator standar. Sumber 
daya ini menerima perlindungan ketersediaan komprehensif terhadap semua serangan lapisan jaringan 
dan transportasi yang diketahui.

AWS Shield Advancedikhtisar
AWS Shield Advancedadalah layanan terkelola yang membantu Anda melindungi aplikasi Anda dari 
ancaman eksternal, seperti serangan DDoS, bot volumetrik, dan upaya eksploitasi kerentanan. Untuk 
tingkat perlindungan yang lebih tinggi terhadap serangan, Anda dapat berlanggananAWS Shield Advanced. 
Untuk informasi tentang harga Shield Advanced, lihat AWS Shield AdvancedHarga.

Note

Untuk akun yang merupakan anggotaAWS Organizations organisasi,AWS menagih langganan 
Shield Advanced terhadap akun pembayar organisasi, terlepas dari apakah akun pembayar itu 
sendiri berlangganan.
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AWS Shield Advancedikhtisar

Saat Anda berlangganan Shield Advanced dan menambahkan perlindungan ke sumber daya Anda, 
Shield Advanced memberikan perlindungan serangan DDoS yang diperluas untuk sumber daya tersebut. 
Perlindungan yang Anda terima dari Shield Advanced dapat bervariasi tergantung pada pilihan arsitektur 
dan konfigurasi Anda. Gunakan informasi dalam panduan ini untuk membangun dan melindungi aplikasi 
tangguh menggunakan Shield Advanced, dan untuk meningkat ketika Anda membutuhkan bantuan ahli.

Topik
• AWS Shield Advancedsumber daya dilindungi (p. 404)
• AWS Shield Advancedkemampuan dan pilihan (p. 404)
• Memutuskan apakah akan berlanggananAWS Shield Advanced dan menerapkan perlindungan 

tambahan (p. 406)

AWS Shield Advancedsumber daya dilindungi
Note

Perlindungan lanjutan Shield hanya diaktifkan untuk sumber daya yang telah Anda tentukan 
secara eksplisit di Shield Advanced atau yang Anda lindungi melalui kebijakanAWS Firewall 
Manager Shield Advanced. Shield Advanced tidak secara otomatis melindungi sumber daya Anda.

Anda dapat menggunakan Shield Advanced untuk pemantauan dan perlindungan tingkat lanjut dengan 
jenis sumber daya berikut:

• CloudFront Distribusi Amazon. Untuk penerapan CloudFront berkelanjutan, Shield Advanced melindungi 
distribusi pementasan apa pun yang terkait dengan distribusi primer yang dilindungi.

• Zona yang di-hosting Amazon Route 53.
• AWS Global Acceleratorakselerator standar.
• Alamat IP Amazon EC2 Elastic. Shield Advanced melindungi sumber daya yang terkait dengan alamat IP 

elastis yang dilindungi.
• Instans Amazon EC2, melalui asosiasi ke alamat IP Amazon EC2 Elastic.
• Elastic Load Balancing Balancers (ELB):

• Application Load Balancers.
• Classic Load Balancers.
• Network Load Balancers, melalui asosiasi ke alamat IP Amazon EC2 Elastic.

Untuk informasi tambahan tentang perlindungan untuk jenis sumber daya ini, lihatAWS Shield 
Advancedperlindungan menurut jenis sumber daya (p. 430).

AWS Shield Advancedkemampuan dan pilihan
AWS Shield Advancedberlangganan mencakup kemampuan dan opsi berikut. Ini melengkapi kemampuan 
deteksi dan mitigasi DDoS yang sudah Anda terimaAWS.

• AWS WAFintegrasi - Shield Advanced menggunakan ACLAWS WAF web, aturan, dan grup aturan 
sebagai bagian dari perlindungan lapisan aplikasinya. Langganan Anda ke Shield Advanced 
mencakupAWS WAF biaya dasar untuk ACL web, aturan, dan permintaan web.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS WAF, lihat Cara kerja AWS WAF (p. 7). Untuk informasi 
tentangAWS WAF biaya dasar, lihat AWS WAFHarga. Langganan Anda ke Shield Advanced tidak 
mencakupAWS WAF biaya tambahan apa pun, seperti untuk kemampuan mitigasi ancaman cerdas 
opsional dari Kontrol Bot atau tindakan aturanCAPTCHA danChallenge. Untuk informasi tentang harga 
Shield Advanced, lihat AWS Shield AdvancedHarga.

• Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis - Anda dapat mengonfigurasi Shield Advanced untuk merespons 
secara otomatis untuk mengurangi serangan lapisan aplikasi (lapisan 7) terhadap sumber daya Anda 
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AWS Shield Advancedikhtisar

yang dilindungi. Dengan mitigasi otomatis, Shield Advanced merespons serangan DDoS yang terdeteksi 
dengan membuat, mengevaluasi, dan menerapkanAWS WAF aturan khusus untuk sumber daya 
Anda yang dilindungi. Anda dapat mengonfigurasi mitigasi otomatis untuk menghitung atau memblokir 
permintaan web yang merupakan bagian dari serangan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Shield Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tingkat 
lanjut (p. 432).

• Deteksi berbasis Health — Anda dapat menggunakan pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 
dengan Shield Advanced untuk menginformasikan deteksi dan mitigasi peristiwa. Pemeriksaan Health 
memantau aplikasi Anda sesuai dengan spesifikasi Anda, melaporkan sehat ketika spesifikasi Anda 
terpenuhi dan tidak sehat ketika mereka tidak. Menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield 
Advanced membantu mencegah positif palsu dan memberikan deteksi dan mitigasi yang lebih cepat 
ketika sumber daya yang dilindungi tidak sehat. Anda dapat menggunakan deteksi berbasis kesehatan 
untuk semua jenis sumber daya kecuali zona host Route 53. Shield Keterlibatan proaktif tingkat lanjut 
hanya tersedia untuk sumber daya yang mengaktifkan deteksi berbasis kesehatan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi deteksi berbasis kesehatan menggunakan 
pemeriksaan kesehatan (p. 438).

• Grup perlindungan - Anda dapat menggunakan grup perlindungan untuk membuat pengelompokan logis 
sumber daya yang dilindungi, untuk meningkatkan deteksi dan mitigasi grup secara keseluruhan. Anda 
dapat menentukan kriteria keanggotaan dalam grup perlindungan sehingga sumber daya yang baru 
dilindungi disertakan secara otomatis. Sumber daya dilindungi dapat menjadi bagian dari beberapa grup 
perlindungan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Shield Advancedgrup perlindungan (p. 450).
• Peningkatan visibilitas terhadap peristiwa dan serangan DDoS — Shield Advanced memberi Anda akses 

ke metrik dan laporan real-time tingkat lanjut untuk visibilitas ekstensif terhadap peristiwa dan serangan 
terhadapAWS sumber daya Anda yang dilindungi. Anda dapat mengakses informasi ini melalui Shield 
Advanced API dan konsol, dan melalui CloudWatch metrik Amazon.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas ke dalam acara DDoS (p. 452).
• Manajemen terpusat perlindungan Shield Advanced olehAWS Firewall Manager - Anda dapat 

menggunakan Firewall Manager untuk secara otomatis menerapkan perlindungan Shield Advanced ke 
akun dan sumber daya baru Anda dan untuk menerapkanAWS WAF aturan ke ACL web Anda. Firewall 
Manager Shield Kebijakan perlindungan lanjutan disertakan tanpa biaya tambahan untuk pelanggan 
Shield Advanced. Anda juga dapat memusatkan aktivitas pemantauan Shield Advanced untuk akun 
Anda dengan menggunakan Firewall Manager dengan topik Amazon Simple Notification Service (SNS) 
atauAWS Security Hub.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan Firewall Manager dengan Shield Advanced, 
lihatAWS Firewall Manager (p. 492) danKebijakan AWS Shield Advanced (p. 551). Untuk informasi 
tentang harga Firewall Manager, lihat AWS Firewall ManagerHarga.

• AWSShield Response Team (SRT) - SRT memiliki pengalaman mendalam dalam melindungiAWS, 
Amazon.com, dan anak perusahaannya. SebagaiAWS Shield Advanced pelanggan, Anda dapat 
menghubungi SRT kapan saja untuk mendapatkan bantuan selama serangan DDoS yang memengaruhi 
ketersediaan aplikasi Anda. Anda juga dapat bekerja dengan SRT untuk membuat dan mengelola 
mitigasi kustom untuk sumber daya Anda. Untuk menggunakan layanan SRT, Anda juga harus 
berlangganan paket Support Bisnis atau paket Support Perusahaan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Dukungan Shield Response Team (SRT) (p. 425).
• Keterlibatan proaktif — Dengan keterlibatan proaktif, Tim Respons Shield (SRT) menghubungi Anda 

secara langsung jika pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 bahwa Anda telah dikaitkan dengan 
sumber daya yang dilindungi menjadi tidak sehat selama peristiwa yang terdeteksi oleh Shield Advanced. 
Ini memberi Anda keterlibatan yang lebih cepat dengan para ahli ketika ketersediaan aplikasi Anda 
mungkin terpengaruh oleh dugaan serangan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfigurasikan keterlibatan proaktif (p. 428).
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• Peluang perlindungan biaya — Shield Advanced menawarkan perlindungan biaya terhadap 
lonjakanAWS tagihan Anda yang mungkin disebabkan oleh serangan DDoS terhadap sumber daya Anda 
yang dilindungi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Meminta kredit diAWS Shield Advanced (p. 465).

Memutuskan apakah akan berlanggananAWS Shield Advanced 
dan menerapkan perlindungan tambahan
Tinjau skenario di bagian ini untuk membantu menentukan akun mana yang akan berlanggananAWS 
Shield Advanced dan di mana menerapkan perlindungan tambahan. Dengan Shield Advanced, Anda 
membayar satu biaya berlangganan bulanan untuk semua akun yang dibuat di bawah akun penagihan 
konsolidasi, ditambah biaya penggunaan berdasarkan GB data yang ditransfer keluar. Untuk informasi 
tentang harga Shield Advanced, lihat AWS Shield AdvancedHarga.

Note

Untuk akun yang merupakan anggotaAWS Organizations organisasi,AWS menagih langganan 
Shield Advanced terhadap akun pembayar organisasi, terlepas dari apakah akun pembayar itu 
sendiri berlangganan.

Untuk melindungi aplikasi dan sumber dayanya dengan Shield Advanced, Anda berlangganan akun yang 
mengelola aplikasi ke Shield Advanced dan kemudian Anda menambahkan perlindungan ke sumber daya 
aplikasi. Untuk informasi tentang berlangganan akun dan melindungi sumber daya, lihatMemulai dengan 
AWS Shield Advanced (p. 419).

Mengidentifikasi aplikasi untuk melindungi

Pertimbangkan untuk menerapkan perlindungan Shield Advanced untuk aplikasi di mana Anda 
memerlukan salah satu dari berikut ini:

• Ketersediaan terjamin untuk pengguna aplikasi.
• Akses cepat ke pakar mitigasi DDoS jika aplikasi dipengaruhi oleh serangan DDoS.
• KesadaranAWS bahwa aplikasi mungkin dipengaruhi oleh serangan DDoS dan pemberitahuan serangan 

dariAWS dan eskalasi ke tim keamanan atau operasi Anda.
• Prediktabilitas dalam biaya cloud Anda, termasuk saat serangan DDoS memengaruhi penggunaanAWS 

layanan Anda.

Jika aplikasi atau sumber dayanya memerlukan salah satu hal di atas, pertimbangkan untuk membuat 
langganan untuk akun terkait.

Mengidentifikasi sumber daya untuk melindungi

Untuk setiap akun berlangganan, pertimbangkan untuk menambahkan perlindungan Shield Advanced ke 
setiap sumber daya yang memiliki salah satu karakteristik berikut:

• Sumber daya melayani pengguna eksternal di internet.
• Sumber daya terpapar ke internet dan juga merupakan bagian dari aplikasi penting. Pertimbangkan 

setiap sumber daya yang terbuka, terlepas dari apakah Anda berniat untuk diakses oleh pengguna di 
internet.

• Sumber daya dilindungi oleh ACLAWS WAF web.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang membuat dan mengelola perlindungan untuk sumber daya Anda, 
lihatPerlindungan sumber dayaAWS Shield Advanced (p. 430).
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Contoh serangan DDoS

Selain itu, ikuti rekomendasi dalam panduan ini untuk membantu memastikan bahwa Anda merancang 
aplikasi Anda untuk ketahanan DDoS dan bahwa Anda telah mengonfigurasi fitur Shield Advanced dengan 
benar untuk perlindungan optimal.

Contoh serangan DDoS
AWS Shield Advancedmemberikan perlindungan yang diperluas terhadap berbagai jenis serangan.

Daftar berikut menjelaskan beberapa jenis serangan umum:

Serangan refleksi Pengguna Datagram Protocol (UDP)

Dalam serangan refleksi UDP, penyerang dapat menipu sumber permintaan dan menggunakan UDP 
untuk mendapatkan respons besar dari server. Lalu lintas jaringan tambahan yang diarahkan ke 
alamat IP palsu yang diserang dapat memperlambat server yang ditargetkan dan mencegah pengguna 
akhir yang sah mengakses sumber daya yang dibutuhkan.

TCP SYN banjir

Maksud dari serangan banjir TCP SYN adalah untuk menghabiskan sumber daya yang tersedia dari 
sistem dengan meninggalkan koneksi dalam keadaan setengah terbuka. Ketika pengguna terhubung 
ke layanan TCP seperti server web, klien mengirimkan paket TCP SYN. Server mengembalikan 
pengakuan, dan klien mengembalikan pengakuannya sendiri, menyelesaikan jabat tangan tiga arah. 
Dalam banjir TCP SYN, pengakuan ketiga tidak pernah dikembalikan, dan server dibiarkan menunggu 
respons. Hal ini dapat mencegah pengguna lain terhubung ke server.

Banjir kueri DNS

Dalam banjir kueri DNS, penyerang menggunakan beberapa kueri DNS untuk menghabiskan sumber 
daya server DNS. AWS Shield Advanceddapat membantu memberikan perlindungan terhadap 
serangan banjir kueri DNS pada server DNS Route 53.

Serangan HTTP flood/cache-busting (layer 7)

Dengan banjir HTTP, termasukGET danPOST banjir, penyerang mengirimkan beberapa permintaan 
HTTP yang tampaknya berasal dari pengguna nyata aplikasi web. Serangan penghilang cache adalah 
jenis banjir HTTP yang menggunakan variasi dalam string kueri permintaan HTTP yang mencegah 
penggunaan konten cache yang terletak di tepi dan memaksa konten untuk dilayani dari server web 
asal, menyebabkan ketegangan tambahan dan berpotensi merusak pada server web asal.

BagaimanaAWS Shield mendeteksi peristiwa
AWSmengoperasikan sistem deteksi tingkat layanan untukAWS jaringan danAWS layanan individual, 
untuk memastikan bahwa mereka tetap tersedia selama serangan DDoS. Selain itu, sistem deteksi 
tingkat sumber daya memantau setiapAWS sumber daya individu untuk memastikan bahwa lalu lintas ke 
sumber daya tetap berada dalam parameter yang diharapkan. Kombinasi ini melindungiAWS sumber daya 
danAWS layanan yang ditargetkan, dengan menerapkan mitigasi yang menjatuhkan paket buruk yang 
diketahui, menyoroti lalu lintas yang berpotensi berbahaya, dan memprioritaskan lalu lintas dari pengguna 
akhir.

Peristiwa yang terdeteksi muncul di ringkasan peristiwa Shield Advanced Anda, detail serangan, dan 
CloudWatch metrik Amazon sebagai nama vektor serangan DDoS atauVolumetric seolah-olah evaluasi 
didasarkan pada volume lalu lintas, bukan tanda tangan. Untuk informasi lebih lanjut tentang dimensi vektor 
serangan yang tersedia dalamDDoSDetected CloudWatch metrik, lihatAWS Shield Advancedmetrik dan 
alarm (p. 622)

Topik
• Logika deteksi untuk ancaman lapisan infrastruktur  (p. 408)
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Bagaimana Shield mendeteksi kejadian

• Logika deteksi untuk ancaman lapisan aplikasi  (p. 409)
• Logika deteksi untuk beberapa sumber daya dalam aplikasi  (p. 410)

Logika deteksi untuk ancaman lapisan infrastruktur
Logika deteksi yang digunakan untuk melindungiAWS sumber daya yang ditargetkan terhadap serangan 
DDoS di lapisan infrastruktur (layer 3 dan layer 4) bergantung pada jenis sumber daya dan apakah sumber 
daya dilindungiAWS Shield Advanced.

Deteksi untuk Amazon CloudFront dan Amazon Route 53

Ketika Anda melayani aplikasi web Anda dengan CloudFront dan Route 53, semua paket ke aplikasi 
diperiksa oleh sistem mitigasi DDoS inline sepenuhnya, yang tidak memperkenalkan latensi diamati. 
Serangan DDoS terhadap CloudFront distribusi dan zona host Route 53 dikurangi secara real time. 
Perlindungan ini berlaku terlepas dari apakah Anda menggunakannyaAWS Shield Advanced.

Ikuti praktik terbaik menggunakan CloudFront dan Route 53 sebagai titik masuk aplikasi web Anda sedapat 
mungkin untuk deteksi dan mitigasi peristiwa DDoS tercepat.

Deteksi untukAWS Global Accelerator dan layanan regional

Deteksi tingkat sumber daya melindungi akselerator dan sumber dayaAWS Global Accelerator standar 
yang diluncurkan diAWS Wilayah, seperti Classic Load Balancers, Application Load Balancers, dan alamat 
EIP Elastic (EIP). Jenis sumber daya ini dipantau untuk ketinggian lalu lintas yang mungkin menunjukkan 
adanya serangan DDoS yang memerlukan mitigasi. Setiap menit, lalu lintas ke setiapAWS sumber daya 
dievaluasi. Jika lalu lintas ke sumber daya meningkat, pemeriksaan tambahan dilakukan untuk mengukur 
kapasitas sumber daya.

Shield melakukan pemeriksaan standar berikut:

• Instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), EP yang dilampirkan ke instans Amazon EC2
— Shield mengambil kapasitas dari sumber daya yang dilindungi. Kapasitas tergantung pada jenis 
instans target, ukuran instans, dan faktor-faktor lain seperti apakah instance menggunakan jaringan yang 
disempurnakan.

• Classic Load Balancers dan Application Load Balancers - Shield mengambil kapasitas dari node 
penyeimbang beban yang ditargetkan.

• EIP yang terpasang pada Network Load Balancers - Shield mengambil kapasitas dari load balancer yang 
ditargetkan. Kapasitas tidak tergantung pada konfigurasi grup penyeimbang beban target.

• AWS Global Acceleratorakselerator standar - Shield mengambil kapasitas, yang didasarkan pada 
konfigurasi endpoint.

Evaluasi ini terjadi di beberapa dimensi lalu lintas jaringan, seperti port dan protokol. Jika kapasitas sumber 
daya yang ditargetkan terlampaui, Shield menempatkan mitigasi DDoS. Mitigasi yang ditempatkan oleh 
Shield akan mengurangi lalu lintas DDoS, tetapi mungkin tidak menghilangkannya. Shield juga dapat 
menempatkan mitigasi jika sebagian kecil dari kapasitas sumber daya terlampaui pada dimensi lalu lintas 
yang konsisten dengan vektor serangan DDoS yang diketahui. Shield menempatkan mitigasi ini dengan 
waktu hidup terbatas (TTL), yang diperpanjang selama serangan berlangsung.

Note

Mitigasi yang ditempatkan oleh Shield akan mengurangi lalu lintas DDoS, tetapi mungkin tidak 
menghilangkannya. Anda dapat menambah Shield dengan solusi sepertiAWS Network Firewall 
atau firewall on-host sepertiiptables untuk mencegah aplikasi Anda memproses lalu lintas yang 
tidak valid untuk aplikasi Anda atau tidak dihasilkan oleh pengguna akhir yang sah.

Perlindungan lanjutan Shield menambahkan hal berikut ke aktivitas deteksi Shield yang ada:

408



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Bagaimana Shield mendeteksi kejadian

• Ambang deteksi yang lebih rendah — Shield Advanced menempatkan mitigasi pada satu setengah dari 
kapasitas yang dihitung. Ini dapat memberikan mitigasi yang lebih cepat untuk serangan yang meningkat 
perlahan dan mitigasi serangan yang memiliki tanda tangan volumetrik yang lebih ambigu.

• Perlindungan serangan intermiten - Shield Advanced menempatkan mitigasi dengan waktu hidup (TTL) 
yang meningkat secara eksponensial, berdasarkan frekuensi dan durasi serangan. Hal ini membuat 
mitigasi di tempat lebih lama ketika sumber daya sering ditargetkan dan ketika serangan terjadi dalam 
ledakan singkat.

• Deteksi berbasis Health — Saat Anda mengaitkan pemeriksaan kesehatan Route 53 dengan sumber 
daya yang dilindungi Shield Advanced, status pemeriksaan kesehatan digunakan dalam logika deteksi. 
Selama peristiwa yang terdeteksi, jika pemeriksaan kesehatan sehat, Shield Advanced membutuhkan 
keyakinan yang lebih besar bahwa acara tersebut adalah serangan sebelum menempatkan mitigasi. 
Jika sebaliknya pemeriksaan kesehatan tidak sehat, Shield Advanced mungkin menempatkan mitigasi 
bahkan sebelum kepercayaan telah ditetapkan. Fitur ini membantu menghindari positif palsu dan 
memberikan reaksi yang lebih cepat terhadap serangan yang memengaruhi aplikasi Anda. Untuk 
informasi tentang pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced, lihatMengkonfigurasi deteksi 
berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan (p. 438).

Logika deteksi untuk ancaman lapisan aplikasi
AWS Shield Advancedmenyediakan deteksi lapisan aplikasi web untuk CloudFront distribusi Amazon yang 
dilindungi dan Application Load Balancers. Ketika Anda melindungi jenis sumber daya ini dengan Shield 
Advanced, Anda dapat mengaitkan ACLAWS WAF web dengan perlindungan Anda untuk mengaktifkan 
deteksi lapisan aplikasi web. Shield Advanced menggunakan data permintaan untuk ACL web terkait 
dan membuat garis dasar lalu lintas untuk aplikasi Anda. Deteksi lapisan aplikasi web bergantung pada 
integrasi asli antara Shield Advanced danAWS WAF. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan 
lapisan aplikasi, termasuk mengaitkan ACLAWS WAF web ke sumber daya yang dilindungi Shield 
Advanced, lihatAWS Shield Advancedlapisan aplikasi (lapisan 7) perlindungan (p. 431).

Untuk deteksi lapisan aplikasi web, Shield Advanced memonitor lalu lintas aplikasi dan membandingkannya 
dengan garis dasar bersejarah yang mencari anomali. Pemantauan ini mencakup total volume dan 
komposisi lalu lintas. Selama serangan DDoS, kami mengharapkan volume dan komposisi lalu lintas 
berubah, dan Shield Advanced memerlukan penyimpangan yang signifikan secara statistik di keduanya 
untuk menyatakan suatu peristiwa.

Shield Advanced melakukan pengukuran terhadap jendela waktu historis. Pendekatan ini mengurangi 
pemberitahuan positif palsu dari perubahan volume lalu lintas yang sah atau dari perubahan lalu lintas 
yang sesuai dengan pola yang diharapkan, seperti penjualan yang ditawarkan pada waktu yang sama 
setiap hari.

Note

Hindari positif palsu dalam perlindungan Shield Advanced Anda dengan memberikan waktu Shield 
Advanced untuk menetapkan garis dasar yang mewakili pola lalu lintas normal dan sah. Kaitkan 
ACL web dengan sumber daya Anda yang dilindungi setidaknya 24 jam sebelum acara yang 
direncanakan yang mungkin menyebabkan pola yang tidak biasa dalam lalu lintas web Anda. 
Shield Advanced deteksi lapisan aplikasi web paling akurat ketika telah mengamati 30 hari lalu 
lintas normal.

Waktu yang diperlukan Shield Advanced untuk mendeteksi suatu peristiwa dipengaruhi oleh seberapa 
banyak perubahan yang diamati dalam volume lalu lintas. Untuk perubahan volume yang lebih rendah, 
Shield Advanced mengamati lalu lintas untuk jangka waktu yang lebih lama, untuk membangun keyakinan 
bahwa suatu peristiwa sedang terjadi. Untuk perubahan volume yang lebih tinggi, Shield Advanced 
mendeteksi dan melaporkan peristiwa dengan lebih cepat.

Note

Anda dapat merancang aplikasi Anda untuk menskalakan sebagai respons terhadap peningkatan 
lalu lintas atau beban untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak terpengaruh oleh banjir 
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permintaan yang lebih kecil. Dengan Shield Advanced, sumber daya Anda yang dilindungi 
dilindungi oleh perlindungan biaya. Ini membantu melindungi Anda dari kenaikan tagihan cloud 
yang tidak terduga yang mungkin terjadi sebagai akibat dari serangan DDoS. Untuk mempelajari 
lebih lanjut tentang perlindungan biaya Shield Advanced, lihatMeminta kredit diAWS Shield 
Advanced (p. 465).

Logika deteksi untuk beberapa sumber daya dalam aplikasi
Anda dapat menggunakan grupAWS Shield Advanced perlindungan untuk membuat koleksi sumber 
daya yang dilindungi yang merupakan bagian dari aplikasi yang sama. Anda dapat memilih sumber 
daya yang dilindungi untuk ditempatkan dalam grup atau menunjukkan bahwa semua sumber daya dari 
jenis yang sama harus diperlakukan sebagai satu kelompok. Misalnya, Anda dapat membuat grup dari 
semua Application Load Balancers. Saat Anda membuat grup perlindungan, deteksi Shield Advanced 
menggabungkan semua lalu lintas untuk sumber daya yang dilindungi dalam grup. Ini berguna jika Anda 
memiliki banyak sumber daya yang masing-masing memiliki sedikit lalu lintas, tetapi dengan volume 
agregat yang besar. Anda juga dapat menggunakan grup perlindungan untuk mempertahankan garis 
dasar aplikasi, untuk kasus penyebaran biru-hijau di mana lalu lintas ditransfer antara sumber daya yang 
dilindungi.

Anda dapat memilih untuk mengumpulkan lalu lintas di grup perlindungan Anda dengan salah satu cara 
berikut:

• Jumlah - Agregasi ini menggabungkan semua lalu lintas lintas sumber daya dalam grup perlindungan. 
Anda dapat menggunakan agregasi ini untuk memastikan bahwa sumber daya yang baru dibuat memiliki 
garis dasar yang ada dan untuk mengurangi sensitivitas deteksi, yang dapat membantu mencegah positif 
palsu.

• Berarti - Agregasi ini menggunakan rata-rata semua lalu lintas di seluruh grup perlindungan. Anda dapat 
menggunakan agregasi ini untuk aplikasi di mana lalu lintas lintas sumber daya seragam, seperti load 
balancer.

• Maks - Agregasi ini menggunakan lalu lintas tertinggi dari sumber daya apa pun dalam grup 
perlindungan. Anda dapat menggunakan agregasi ini ketika ada beberapa tingkatan aplikasi dalam 
grup perlindungan. Misalnya, Anda mungkin memiliki grup perlindungan yang menyertakan CloudFront 
distribusi, asal Application Load Balancer, dan target instans Amazon EC2 Application Load Balancer.

Anda juga dapat menggunakan grup perlindungan untuk meningkatkan kecepatan di mana Shield 
Advanced menempatkan mitigasi, untuk serangan yang menargetkan beberapa IP Elastis yang 
menghadap internet atau akseleratorAWS Global Accelerator standar. Ketika satu sumber daya dalam 
kelompok perlindungan ditargetkan, Shield Advanced menetapkan kepercayaan untuk sumber daya lain 
dalam grup. Ini menempatkan deteksi Shield Advanced pada peringatan dan dapat mengurangi waktu yang 
diperlukan untuk membuat mitigasi tambahan.

Untuk lebih mempelajari tentang kelompok perlindungan, lihatAWS Shield Advancedgrup 
perlindungan (p. 450).

BagaimanaAWS Shield mengurangi peristiwa
Logika mitigasi yang melindungi aplikasi Anda dapat bervariasi tergantung pada arsitektur aplikasi Anda. 
Ketika Anda melindungi aplikasi web dengan Amazon CloudFront dan Amazon Route 53, Anda mendapat 
manfaat dari mitigasi yang khusus untuk kasus penggunaan web dan DNS dan yang melindungi semua 
lalu lintas untuk layanan. Bila titik masuk aplikasi Anda adalah sumber daya yang berjalan diAWS Wilayah, 
logika mitigasi bervariasi tergantung pada layanan, jenis sumber daya, dan penggunaan AndaAWS Shield 
Advanced.

AWSSistem mitigasi DDoS dikembangkan oleh insinyur Shield dan terintegrasi erat denganAWS layanan. 
Para insinyur memperhitungkan aspek arsitektur Anda seperti kapasitas dan kesehatan sumber daya 
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yang ditargetkan. Teknisi Shield terus memantau kemanjuran dan kinerja sistem mitigasi DDoS dan dapat 
merespons dengan cepat ketika ancaman baru ditemukan atau diantisipasi.

Anda dapat merancang aplikasi Anda untuk menskalakan sebagai respons terhadap peningkatan lalu 
lintas atau beban, untuk membantu memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak terpengaruh oleh banjir 
permintaan yang lebih kecil. Jika Anda menggunakan Shield Advanced untuk melindungi sumber daya 
Anda, Anda menerima perlindungan terhadap kenaikan tagihan cloud yang tidak terduga yang mungkin 
terjadi akibat serangan DDoS.

Mitigasi Infrastruktur

Untuk serangan lapisan infrastruktur, sistem mitigasiAWS Shield DDoS hadir di perbatasanAWS jaringan 
dan di lokasiAWS edge. Penempatan beberapa tingkat kontrol keamanan di seluruhAWS infrastruktur 
menyediakan defense-in-depth untuk aplikasi cloud Anda.

Shield memelihara sistem mitigasi DDoS di semua titik masuknya dari internet. Ketika Shield mendeteksi 
serangan DDoS, untuk setiap titik masuknya, itu mengalihkan lalu lintas melalui sistem mitigasi DDoS 
di lokasi yang sama. Ini tidak memperkenalkan latensi tambahan yang dapat diamati, dan menyediakan 
kapasitas mitigasi lebih dari 100 TeraBits Per Detik (Tbps) di semuaAWS Wilayah dan semua lokasi edge. 
Shield melindungi ketersediaan sumber daya Anda tanpa mengubah rute lalu lintas ke pusat penggosok 
eksternal atau jarak jauh, yang dapat meningkatkan latensi.

• Di perbatasanAWS jaringan, untukAWS layanan atau sumber daya apa pun, sistem mitigasi DDoS 
mengurangi serangan lapisan infrastruktur yang berasal dari internet. Sistem melakukan mitigasi mereka 
ketika diberi sinyal oleh deteksi Shield atau oleh seorang insinyur di Shield Response Team (SRT).

• Di lokasiAWS edge, sistem mitigasi DDoS terus memeriksa setiap paket yang diteruskan ke CloudFront 
distribusi Amazon dan zona host Amazon Route 53, terlepas dari asalnya. Bila diperlukan, sistem 
menerapkan mitigasi yang dirancang khusus untuk lalu lintas web dan DNS. Manfaat tambahan 
menggunakan Amazon CloudFront dan Amazon Route 53 untuk melindungi aplikasi web Anda adalah 
serangan DDoS segera dikurangi, tanpa memerlukan sinyal dari deteksi Shield.

Mitigasi lapisan aplikasi

Shield Advanced menyediakan mitigasi lapisan aplikasi web untuk CloudFront distribusi Amazon 
dan Application Load Balancers tempat Anda mengaktifkan perlindungan Shield Advanced. Ketika 
Anda mengaktifkan perlindungan, Anda mengaitkan ACLAWS WAF web dengan sumber daya, untuk 
mengaktifkan deteksi lapisan aplikasi web. Selain itu, Anda memiliki opsi untuk mengaktifkan mitigasi 
lapisan aplikasi otomatis, yang menginstruksikan Shield Advanced untuk mengelola perlindungan bagi 
Anda selama serangan DDoS.

Shield hanya menyediakan mitigasi untuk serangan lapisan aplikasi pada sumber daya yang telah 
Anda aktifkan Shield Advanced dan mitigasi lapisan aplikasi otomatis. Dengan mitigasi otomatis, 
Shield Advanced secara otomatis mengurangi serangan denganAWS WAF perlindungan, dan 
kemudian menghapus mitigasi saat tidak lagi diperlukan. Untuk informasi rinci tentang mitigasi jenis ini, 
lihatBagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi otomatis (p. 435).

Fitur mitigasi
Fitur utama mitigasiAWS Shield DDoS adalah sebagai berikut:

• Validasi paket - Ini memastikan bahwa setiap paket yang diperiksa sesuai dengan struktur yang 
diharapkan dan valid untuk protokolnya. Validasi protokol yang didukung termasuk IP, TCP (termasuk 
header dan opsi), UDP, ICMP, DNS, dan NTP.

• Access Control Lists (ACL) dan shapers - ACL mengevaluasi lalu lintas terhadap atribut tertentu dan 
menjatuhkan lalu lintas yang cocok atau memetakannya ke shaper. Pembentuk membatasi tingkat paket 
untuk lalu lintas yang cocok, menjatuhkan paket berlebih untuk berisi volume yang mencapai tujuan. 
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AWS Shieldteknisi deteksi dan Shield Response Team (SRT) dapat menyediakan alokasi tarif khusus 
untuk lalu lintas yang diharapkan dan alokasi tarif yang lebih ketat untuk lalu lintas dengan atribut yang 
sesuai dengan vektor serangan DDoS yang diketahui. Atribut yang bisa dicocokkan ACL meliputi port, 
protokol, flag TCP, alamat tujuan, negara sumber, dan pola arbitrer dalam payload paket.

• Penilaian kecurigaan - Ini menggunakan pengetahuan bahwa Shield memiliki lalu lintas yang diharapkan 
untuk menerapkan skor ke setiap paket. Paket yang lebih erat mematuhi pola lalu lintas bagus yang 
diketahui diberi skor kecurigaan yang lebih rendah. Pengamatan atribut lalu lintas buruk yang diketahui 
dapat meningkatkan skor kecurigaan untuk sebuah paket. Ketika diperlukan untuk menilai paket batas, 
Shield menjatuhkan paket dengan skor kecurigaan yang lebih tinggi terlebih dahulu. Ini membantu Shield 
untuk mengurangi serangan DDoS yang diketahui dan zero-day sambil menghindari positif palsu.

• Proksi TCP SYN - Ini memberikan perlindungan terhadap banjir TCP SYN dengan mengirimkan cookie 
TCP SYN untuk menantang koneksi baru sebelum mengizinkannya lolos ke layanan yang dilindungi. 
Proksi TCP SYN yang disediakan oleh mitigasi Shield DDoS adalah stateless, yang memungkinkannya 
untuk mengurangi serangan banjir TCP SYN terbesar yang diketahui tanpa mencapai kelelahan negara. 
Ini dicapai dengan mengintegrasikan denganAWS layanan untuk menyerahkan status koneksi alih-alih 
mempertahankan proxy berkelanjutan antara klien dan layanan yang dilindungi. Proksi TCP SYN saat ini 
tersedia di Amazon CloudFront dan Amazon Route 53.

• Distribusi tingkat - Ini terus menyesuaikan nilai pembentuk per lokasi berdasarkan pola masuknya lalu 
lintas menuju sumber daya yang dilindungi. Ini mencegah pembatasan tingkat lalu lintas pelanggan yang 
mungkin tidak masuk keAWS jaringan secara merata.

AWS Shieldlogika mitigasi untuk CloudFront dan Route 53
Mitigasi Shield DDoS terus memeriksa lalu lintas untuk CloudFront dan Route 53. Layanan ini beroperasi 
dari jaringan lokasiAWS edge yang didistribusikan secara global yang memberi Anda akses luas ke 
kapasitas mitigasi DDoS Shield dan mengirimkan aplikasi Anda dari infrastruktur yang lebih dekat dengan 
pengguna akhir Anda.

• CloudFront- Mitigasi Shield DDoS hanya memungkinkan lalu lintas yang berlaku untuk aplikasi web untuk 
diteruskan ke layanan. Ini memberikan perlindungan otomatis terhadap banyak vektor DDoS umum, 
seperti serangan refleksi UDP.

CloudFront mempertahankan koneksi persisten ke asal aplikasi Anda, banjir TCP SYN secara otomatis 
dikurangi melalui integrasi dengan fitur proxy Shield TCP SYN, dan Transport Layer Security (TLS) 
diakhiri di tepi. Fitur gabungan ini memastikan bahwa asal aplikasi Anda hanya menerima permintaan 
web yang terbentuk dengan baik dan dilindungi dari serangan DDoS lapisan bawah, banjir koneksi, dan 
penyalahgunaan TLS.

CloudFront menggunakan kombinasi arah lalu lintas DNS dan perutean anycast. Teknik-teknik ini 
meningkatkan ketahanan aplikasi Anda dengan mengurangi serangan yang dekat dengan sumber, 
memberikan isolasi kesalahan, dan memastikan akses ke kapasitas untuk mengurangi serangan 
terbesar yang diketahui.

• Rute 53 - Mitigasi Shield hanya mengizinkan permintaan DNS yang valid untuk mencapai layanan. Shield 
mengurangi banjir kueri DNS menggunakan penilaian kecurigaan yang memprioritaskan kueri bagus 
yang diketahui dan menghilangkan prioritas kueri yang berisi atribut serangan DDoS yang mencurigakan 
atau diketahui.

Route 53 menggunakan shuffle sharding untuk menyediakan satu set unik empat alamat IP resolver ke 
setiap zona host, untuk IPv4 dan IPv6. Setiap alamat IP sesuai dengan subset yang berbeda dari lokasi 
Route 53. Setiap subset lokasi terdiri dari server DNS otoritatif yang hanya sebagian tumpang tindih 
dengan infrastruktur di bagian lain. Hal ini memastikan bahwa jika permintaan pengguna gagal karena 
alasan apapun, itu akan berhasil dilayani pada percobaan ulang.

Route 53 menggunakan perutean anycast untuk mengarahkan kueri DNS ke lokasi edge terdekat, 
berdasarkan kedekatan jaringan. Anycast juga penggemar lalu lintas DDoS ke banyak lokasi edge, yang 
mencegah serangan dari fokus pada satu lokasi.
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Selain kecepatan mitigasi, CloudFront dan Route 53 menyediakan akses luas ke kapasitas Shield yang 
didistribusikan secara global. Untuk memanfaatkan kemampuan ini, gunakan layanan ini sebagai titik 
masuk aplikasi web dinamis atau statis Anda.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan CloudFront dan Route 53 untuk melindungi aplikasi 
web, lihat Cara Membantu Melindungi Aplikasi Web Dinamis Terhadap Serangan DDoS dengan 
Menggunakan Amazon CloudFront dan Amazon Route 53. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang isolasi 
kesalahan pada Route 53, lihat Studi Kasus di Isolasi Kesalahan Global.

AWS Shieldlogika mitigasi untukAWS Wilayah
Sumber daya yang diluncurkan diAWS Wilayah dilindungi oleh sistem mitigasiAWS Shield DDoS yang 
ditempatkan oleh deteksi tingkat sumber daya Shield. Sumber daya regional termasuk Elastic IP (EIP), 
Classic Load Balancers, dan Application Load Balancers.

Sebelum menempatkan mitigasi, Shield mengidentifikasi sumber daya yang ditargetkan dan kapasitasnya. 
Shield menggunakan kapasitas untuk menentukan total lalu lintas maksimum yang harus diizinkan mitigasi 
untuk diteruskan ke sumber daya. Daftar kontrol akses (ACL) dan pembentuk lain dalam mitigasi dapat 
mengurangi volume yang diizinkan untuk beberapa lalu lintas, misalnya lalu lintas yang cocok dengan 
vektor serangan DDoS yang diketahui atau yang tidak diharapkan datang dalam volume besar. Ini 
selanjutnya membatasi jumlah lalu lintas yang memungkinkan mitigasi untuk serangan refleksi UDP atau 
untuk lalu lintas TCP yang memiliki bendera TCP SYN atau FIN.

Shield menentukan kapasitas dan menempatkan mitigasi secara berbeda untuk setiap jenis sumber daya.

• Untuk instans Amazon EC2, atau EIP yang dilampirkan ke instans Amazon EC2, Shield menghitung 
kapasitas berdasarkan jenis instans dan atribut instans lainnya, seperti apakah instans telah 
meningkatkan jaringan diaktifkan.

• Untuk Application Load Balancer atau Classic Load Balancer, Shield menghitung kapasitas satu per satu 
untuk setiap node yang ditargetkan dari load balancer. Mitigasi serangan DDoS untuk sumber daya ini 
disediakan oleh kombinasi mitigasi Shield DDoS dan penskalaan otomatis oleh load balancer. Ketika 
Tim Respons Shield (SRT) terlibat dalam serangan terhadap sumber daya Application Load Balancer 
atau Classic Load Balancer, mereka mungkin mempercepat penskalaan sebagai tindakan perlindungan 
tambahan.

• Shield menghitung kapasitas untuk beberapaAWS sumber daya didasarkan pada kapasitas yang 
tersedia dariAWS infrastruktur yang mendasarinya. Jenis sumber daya ini termasuk Network Load 
Balancers (NLBs) dan sumber daya yang merutekan lalu lintas melalui Gateway Load Balancers 
atauAWS Network Firewall.

Note

Lindungi Network Load Balancers Anda dengan melampirkan EIP yang dilindungi oleh Shield 
Advanced. Anda dapat bekerja dengan SRT untuk membangun mitigasi kustom yang didasarkan 
pada lalu lintas yang diharapkan dan kapasitas aplikasi yang mendasarinya.

Ketika Shield menempatkan mitigasi, batas tingkat awal yang ditentukan Shield dalam logika mitigasi 
diterapkan secara merata ke setiap sistem mitigasi Shield DDoS. Misalnya, jika Shield menempatkan 
mitigasi dengan batas 100.000 paket per detik (pps), awalnya akan memungkinkan 100.000 pps di setiap 
lokasi. Kemudian, Shield terus mengumpulkan metrik mitigasi untuk menentukan rasio lalu lintas aktual, 
dan menggunakan rasio untuk menyesuaikan batas tarif untuk setiap lokasi. Ini mencegah positif palsu dan 
memastikan bahwa mitigasi tidak terlalu permisif.

AWS Shieldlogika mitigasi untuk akseleratorAWS Global 
Accelerator standar
Mitigasi Shield hanya memungkinkan lalu lintas yang valid untuk mencapai titik akhir pendengar akselerator 
standar Akselerator Global. Akselerator standar digunakan secara global, dan mereka memberi Anda 
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Bagaimana Shield memitigasi peristiwa

alamat IP yang dapat Anda gunakan untuk merutekan lalu lintas keAWS sumber daya diAWS Wilayah 
mana pun. Batas tarif yang diberlakukan Shield untuk mitigasi Global Accelerator didasarkan pada 
kapasitas sumber daya tempat akselerator standar mengarahkan lalu lintas. Shield menempatkan mitigasi 
ketika total lalu lintas melebihi tingkat yang ditentukan, dan juga ketika sebagian kecil dari tingkat itu 
terlampaui untuk vektor DDoS yang diketahui.

Saat mengonfigurasi akselerator standar, Anda menentukan grup titik akhir untuk setiapAWS Wilayah 
tempat Anda akan merutekan lalu lintas untuk aplikasi Anda. Ketika Shield menempatkan mitigasi, 
Shield menghitung kapasitas masing-masing grup titik akhir dan memperbarui batas tingkat pada setiap 
sistem mitigasi Shield DDoS yang sesuai. Tarif bervariasi untuk setiap lokasi, berdasarkan asumsi yang 
dibuat oleh Shield tentang bagaimana lalu lintas akan merutekan dari internet keAWS sumber daya 
Anda. Kapasitas untuk grup titik akhir dihitung sebagai jumlah sumber daya dalam grup dikalikan dengan 
kapasitas terendah untuk sumber daya apa pun dalam grup. Secara berkala, Shield menghitung ulang 
kapasitas aplikasi Anda dan memperbarui batas tarif sesuai kebutuhan.

Note

Menggunakan panggilan lalu lintas untuk mengubah persentase lalu lintas yang diarahkan ke grup 
titik akhir tidak mengubah cara Shield menghitung atau mendistribusikan batas tarif ke sistem 
mitigasi DDoS-nya. Jika Anda menggunakan panggilan lalu lintas, konfigurasikan grup titik akhir 
untuk mencerminkan satu sama lain dalam hal jenis dan kuantitas sumber daya. Ini membantu 
memastikan bahwa kapasitas yang dihitung oleh Shield mewakili sumber daya yang melayani lalu 
lintas untuk aplikasi Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang grup titik akhir dan panggilan lalu lintas di Global Accelerator, lihat
grup Endpoint di akseleratorAWS Global Accelerator standar.

AWS Shield Advancedlogika mitigasi untuk IP elastis
Saat Anda melindungi Elastic IP (EIP) denganAWS Shield Advanced, Shield Advanced meningkatkan 
mitigasi yang ditempatkan Shield selama acara DDoS. Sistem mitigasi Shield Advanced DDoS mereplikasi 
konfigurasi Network ACL (NACL) untuk subnet publik tempat EIP dikaitkan. Misalnya, jika NACL Anda 
dikonfigurasi untuk memblokir semua lalu lintas UDP, Shield Advanced menggabungkan aturan tersebut ke 
dalam mitigasi yang ditempatkan Shield.

Fungsionalitas tambahan ini dapat membantu Anda menghindari risiko ketersediaan karena lalu lintas yang 
tidak valid untuk aplikasi Anda. Anda juga dapat menggunakan NACL untuk memblokir alamat IP sumber 
individu atau rentang CIDR alamat IP sumber. Ini bisa menjadi alat mitigasi yang berguna untuk serangan 
DDoS yang tidak didistribusikan. Ini juga memungkinkan Anda dengan mudah mengelola daftar izinkan 
Anda sendiri atau memblokir alamat IP yang seharusnya tidak berkomunikasi dengan aplikasi Anda, tanpa 
bergantung pada intervensi olehAWS para insinyur.

AWS Shield Advancedlogika mitigasi untuk aplikasi web
AWS Shield AdvanceddigunakanAWS WAF untuk mengurangi serangan lapisan aplikasi web. AWS 
WAFsudah termasuk Shield Advanced tanpa biaya tambahan. Saat Anda melindungi CloudFront distribusi 
Amazon atau Application Load Balancer dengan Shield Advanced, Anda dapat menggunakan Shield 
Advanced untuk mengaitkan ACLAWS WAF web dengan sumber daya yang dilindungi, jika Anda 
belum memiliki yang terkait. Jika Anda belum mengkonfigurasi ACL web, Anda dapat menggunakan 
wizard konsol Shield Advanced untuk membuatnya dan menambahkan aturan berbasis tingkat ke 
dalamnya. Aturan berbasis tarif membatasi jumlah permintaan per jendela waktu lima menit untuk setiap 
alamat IP, memberikan perlindungan dasar terhadap banjir permintaan lapisan aplikasi web. Anda bisa 
mengkonfigurasi rate, mulai serendah 100. Untuk informasi selengkapnya, lihat Shield Advanced aplikasi 
layerAWS WAF web ACL dan aturan berbasis tingkat (p. 432).

Untuk perlindungan yang lebih baik, aktifkan mitigasi lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced. Dengan 
opsi ini, ketika Shield Advanced mendeteksi serangan terhadap sumber daya yang dilindungi, ia mencoba 
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Contoh arsitektur tangguh DDoS

mengidentifikasi tanda tangan serangan yang mengisolasi lalu lintas serangan dari lalu lintas normal ke 
aplikasi Anda. Shield Advanced mengevaluasi tanda tangan serangan yang teridentifikasi terhadap pola 
lalu lintas historis untuk sumber daya yang diserang, serta untuk sumber daya lain yang terkait dengan ACL 
web yang sama.

Jika Shield Advanced menentukan bahwa tanda tangan serangan hanya mengisolasi lalu lintas yang 
terlibat dalam serangan DDoS, itu mengimplementasikan tanda tangan dalamAWS WAF aturan di dalam 
ACL web terkait. Anda dapat menginstruksikan Shield Advanced untuk menempatkan mitigasi yang hanya 
menghitung lalu lintas yang cocok dengannya, atau yang memblokirnya, dan Anda dapat mengubah 
pengaturan kapan saja. Ketika Shield Advanced menentukan bahwa aturan mitigasi tidak lagi diperlukan, 
Shield Advanced akan menghapusnya dari ACL web.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Shield Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tingkat lanjut (p. 432).

Contoh arsitektur tangguh DDoS dasar
Ketahanan DDoS adalah kemampuan arsitektur aplikasi Anda untuk menahan serangan Distributed 
Denial of Service (DDoS) sambil terus melayani pengguna akhir yang sah. Aplikasi yang sangat 
tangguh dapat tetap tersedia selama serangan dengan dampak minimal pada metrik kinerja seperti 
kesalahan atau latensi. Bagian ini menunjukkan beberapa contoh arsitektur umum dan menjelaskan cara 
menggunakan kemampuan deteksi dan mitigasi DDoS yang disediakan olehAWS dan Shield Advanced 
untuk meningkatkan ketahanan DDoS mereka.

Contoh arsitektur di bagian ini menyorotiAWS layanan yang memberikan manfaat ketahanan DDoS 
terbesar untuk aplikasi yang Anda gunakan. Manfaat dari layanan yang disorot meliputi:

• Akses ke kapasitas jaringan terdistribusi secara global — Layanan Amazon CloudFrontAWS Global 
Accelerator, dan Amazon Route 53 memberi Anda akses ke internet dan kapasitas mitigasi DDoS di 
seluruh jaringan edgeAWS global. Ini berguna dalam mengurangi serangan volumetrik yang lebih besar, 
yang dapat mencapai terbit dalam skala. Anda dapat menjalankan aplikasi Anda diAWS Wilayah mana 
pun dan menggunakan layanan ini untuk melindungi ketersediaan dan mengoptimalkan kinerja bagi 
pengguna sah Anda.

• Perlindungan terhadap vektor serangan DDoS lapisan aplikasi web - Lapisan aplikasi web serangan 
DDoS paling baik dikurangi menggunakan kombinasi skala aplikasi dan firewall aplikasi web (WAF). 
Shield Advanced menggunakan log inspeksi permintaan webAWS WAF untuk mendeteksi anomali yang 
dapat dikurangi baik secara otomatis atau melalui keterlibatan dengan Tim ResponsAWS Shield (SRT). 
Mitigasi otomatis tersedia melalui aturanAWS WAF berbasis tingkat yang diterapkan dan juga melalui 
mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced.

Selain meninjau contoh-contoh ini, tinjau dan ikuti praktik terbaik yang berlaku di PraktikAWS Terbaik untuk 
Ketahanan DDoS.

Contoh ketahanan DDoS untuk aplikasi web umum
Anda dapat membuat aplikasi web diAWS Wilayah mana pun dan menerima perlindungan DDoS otomatis 
dari kemampuan deteksi dan mitigasi yangAWS disediakan di Wilayah.

Contoh ini untuk arsitektur yang merutekan pengguna ke aplikasi web menggunakan sumber daya seperti 
Classic Load Balancers, Application Load Balancers, Network Load Balancers, solusiAWS Marketplace, 
atau layer proxy Anda sendiri. Anda dapat meningkatkan ketahanan DDoS dengan memasukkan zona 
host Amazon Route 53, CloudFront distribusi Amazon, dan ACLAWS WAF web antara sumber daya 
aplikasi web ini dan pengguna Anda. Penyisipan ini dapat mengaburkan asal aplikasi, melayani permintaan 
lebih dekat ke pengguna akhir Anda, dan mendeteksi dan mengurangi banjir permintaan lapisan aplikasi. 
Aplikasi yang menyajikan konten statis atau dinamis untuk pengguna Anda dengan CloudFront dan 
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Route 53 dilindungi oleh sistem mitigasi DDoS yang terintegrasi dan sepenuhnya inline yang mengurangi 
serangan lapisan infrastruktur secara real time.

Dengan peningkatan arsitektur ini, Anda kemudian dapat melindungi zona host Route 53 dan CloudFront 
distribusi Anda dengan Shield Advanced. Saat Anda melindungi CloudFront distribusi, Shield Advanced 
meminta Anda untuk mengaitkan ACLAWS WAF web dan membuat aturan berbasis tarif untuknya, dan 
memberi Anda opsi untuk mengaktifkan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis atau keterlibatan proaktif. 
Keterlibatan proaktif dan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis menggunakan pemeriksaan kesehatan 
Route 53 yang Anda kaitkan dengan sumber daya. Untuk mempelajari selengkapnya tentang opsi ini, lihat
Perlindungan sumber dayaAWS Shield Advanced (p. 430).

Diagram referensi berikut menggambarkan arsitektur tangguh DDoS ini untuk aplikasi web.

Manfaat yang diberikan pendekatan ini untuk aplikasi web Anda adalah sebagai berikut:

• Perlindungan terhadap serangan DDoS lapisan infrastruktur yang sering digunakan (lapisan 3 dan 
lapisan 4), tanpa penundaan deteksi. Selain itu, jika sumber daya sering ditargetkan, Shield Advanced 
menempatkan mitigasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Shield Advanced juga menggunakan 
konteks aplikasi yang disimpulkan dari Network ACL (NACL) untuk memblokir lalu lintas yang tidak 
diinginkan lebih lanjut ke hulu. Ini mengisolasi kegagalan lebih dekat ke sumbernya, meminimalkan efek 
pada pengguna yang sah.

• Perlindungan terhadap banjir TCP SYN. Sistem mitigasi DDoS yang terintegrasi denganCloudFront, 
Route 53, danAWS Global Accelerator menyediakan kemampuan proxy TCP SYN yang menantang 
upaya koneksi baru dan hanya melayani pengguna yang sah.

• Perlindungan terhadap serangan lapisan aplikasi DNS, karena Route 53 bertanggung jawab untuk 
melayani respons DNS otoritatif.

• Perlindungan terhadap banjir permintaan lapisan aplikasi web. Aturan berbasis tingkat yang Anda 
konfigurasikan di ACLAWS WAF web Anda memblokir IP sumber saat mereka mengirim lebih banyak 
permintaan daripada yang diizinkan aturan.

• Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk CloudFront distribusi Anda, jika Anda memilih untuk 
mengaktifkan opsi ini. Ketika Shield Advanced mendeteksi peristiwa yang memengaruhi kesehatan 
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aplikasi Anda, ia secara otomatis membuat, menguji, dan mengelola aturan mitigasi di ACLAWS WAF 
web terkait distribusi.

• Keterlibatan proaktif dengan Shield Response Team (SRT), jika Anda memilih untuk mengaktifkan opsi 
ini. Ketika Shield Advanced mendeteksi peristiwa yang memengaruhi kesehatan aplikasi Anda, SRT 
merespons dan secara proaktif terlibat dengan tim keamanan atau operasi Anda menggunakan informasi 
kontak yang Anda berikan. SRT menganalisis pola dalam lalu lintas Anda dan dapat memperbaruiAWS 
WAF aturan Anda untuk memblokir serangan.

Contoh ketahanan DDoS untuk aplikasi TCP dan UDP
Contoh ini menunjukkan arsitektur tangguh DDoS untuk aplikasi TCP dan UDP diAWS Wilayah yang 
menggunakan instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) atau alamat Elastic IP (EIP).

Anda dapat mengikuti contoh umum ini untuk meningkatkan ketahanan DDoS untuk jenis aplikasi berikut:

• Aplikasi TCP atau UDP. Misalnya, aplikasi yang digunakan untuk gaming, IoT, dan voice over IP.
• Aplikasi web yang memerlukan alamat IP statis atau yang menggunakan protokol yang CloudFront tidak 

didukung Amazon. Misalnya, aplikasi Anda mungkin memerlukan alamat IP yang dapat ditambahkan 
pengguna ke daftar izin firewall mereka, dan itu tidak digunakan olehAWS pelanggan lain.

Anda dapat meningkatkan ketahanan DDoS untuk jenis aplikasi ini dengan memperkenalkan Amazon 
Route 53 danAWS Global Accelerator. Layanan ini dapat merutekan pengguna ke aplikasi Anda dan 
mereka dapat memberi aplikasi Anda alamat IP statis yang dialihkan di seluruh jaringan edgeAWS global. 
Akselerator standar Global Accelerator dapat meningkatkan latensi pengguna hingga 60%. Jika Anda 
memiliki aplikasi web, Anda dapat mendeteksi dan mengurangi banjir permintaan lapisan aplikasi web 
dengan menjalankan aplikasi pada Application Load Balancer, dan kemudian melindungi Application Load 
Balancer dengan ACLAWS WAF web.

Setelah membuat aplikasi, lindungi zona host Route 53, akselerator standar Global Accelerator, dan 
Application Load Balancers dengan Shield Advanced. Saat melindungi Application Load Balancers, 
Anda dapat mengaitkan ACLAWS WAF web dan membuat aturan berbasis tarif untuk mereka. Anda 
dapat mengonfigurasi keterlibatan proaktif dengan SRT untuk akselerator standar Global Accelerator 
dan Application Load Balancers Anda dengan mengaitkan pemeriksaan kesehatan Route 53 yang baru 
atau yang sudah ada. Untuk mempelajari tentang opsi, lihatPerlindungan sumber dayaAWS Shield 
Advanced (p. 430).

Diagram referensi berikut menggambarkan contoh arsitektur tangguh DDoS untuk aplikasi TCP dan UDP.
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Manfaat yang diberikan pendekatan ini untuk aplikasi Anda adalah sebagai berikut:

• Perlindungan terhadap serangan DDoS lapisan infrastruktur terbesar yang diketahui (lapisan 3 dan 
lapisan 4). Jika volume serangan menyebabkan kemacetan di huluAWS, kegagalan akan diisolasi lebih 
dekat ke sumbernya dan akan memiliki efek yang diminimalkan pada pengguna sah Anda.

• Perlindungan terhadap serangan lapisan aplikasi DNS, karena Route 53 bertanggung jawab untuk 
melayani respons DNS otoritatif.

• Jika Anda memiliki aplikasi web, pendekatan ini memberikan perlindungan terhadap banjir permintaan 
lapisan aplikasi web. Aturan berbasis tingkat yang Anda konfigurasikan di ACLAWS WAF web Anda 
memblokir IP sumber saat mereka mengirim lebih banyak permintaan daripada yang diizinkan aturan.

• Keterlibatan proaktif dengan Tim Respons Shield (SRT), jika Anda memilih untuk mengaktifkan opsi 
ini untuk sumber daya yang memenuhi syarat. Ketika Shield Advanced mendeteksi peristiwa yang 
memengaruhi kesehatan aplikasi Anda, SRT merespons dan secara proaktif terlibat dengan tim 
keamanan atau operasi Anda menggunakan informasi kontak yang Anda berikan.

Contoh Shield Kasus penggunaan lanjutan
Anda dapat menggunakan Shield Advanced untuk melindungi sumber daya Anda dalam berbagai jenis 
skenario. Namun, dalam beberapa kasus Anda harus menggunakan layanan lain atau menggabungkan 
layanan lain dengan Shield Advanced untuk menawarkan perlindungan terbaik. Berikut ini adalah contoh 
cara menggunakan Shield Advanced atau lainnyaAWSlayanan untuk membantu melindungi sumber daya 
Anda.

Tujuan Layanan yang Disarankan Dokumentasi layanan terkait

Melindungi aplikasi web dan 
API RESTful terhadap serangan 
DDoS

Shield Advanced melindungi 
Amazon CloudFront distribusi 
dan Application Load Balancer

Dokumentasi Elastic Load 
Balancing,Amazon CloudFront 
Dokumentasi
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Mulai

Tujuan Layanan yang Disarankan Dokumentasi layanan terkait

Melindungi aplikasi berbasis TCP 
terhadap serangan DDoS

Shield Advanced melindungi 
sebuahAWS Global 
Acceleratorakselerator standar; 
melekat pada Elastic IP address

AWS Global 
AcceleratorDokumentasi,Dokumentasi 
Elastic Load Balancing

Lindungi server game berbasis 
UDP terhadap serangan DDoS

Shield Advanced yang 
melindungi instans Amazon EC2 
yang dilampirkan ke alamat IP 
Elastic

Dokumentasi Amazon Elastic 
Compute

Misalnya, jika Anda menggunakan Shield Advanced untuk melindungi alamat IP Elastic, Shield Advanced 
melindungi sumber daya apa pun yang terkait dengannya. Selama serangan, Shield Advanced secara 
otomatis menyebarkan ACL jaringan Anda ke perbatasanAWSjaringan. Ketika ACL jaringan Anda 
berada di perbatasan jaringan, Shield Advanced dapat memberikan perlindungan terhadap peristiwa 
DDoS yang lebih besar. Biasanya, ACL jaringan diterapkan di dekat instans Amazon EC2 Anda dalam 
Amazon VPC Anda. ACL jaringan dapat mengurangi serangan hanya sebesar Amazon VPC dan instans 
Anda dapat menangani. Jika antarmuka jaringan yang terpasang pada instans Amazon EC2 Anda 
dapat memproses hingga 10 Gbps, volume lebih dari 10 Gbps melambat dan mungkin memblokir lalu 
lintas ke instans tersebut. Selama serangan, Shield Advanced mempromosikan ACL jaringan Anda 
keAWSperbatasan, yang dapat memproses beberapa terabyte lalu lintas. ACL jaringan Anda mampu 
memberikan perlindungan untuk sumber daya Anda jauh di luar kapasitas khas jaringan Anda. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang ACL jaringan, lihatACL Jaringan.

Memulai dengan AWS Shield Advanced
Tutorial ini akan memandu Anda dalam memulaiAWS Shield Advanced. Shield Advanced menyediakan 
deteksi DDoS canggih dan perlindungan mitigasi untuk lapisan jaringan (lapisan 3), lapisan transportasi 
(lapisan 4), dan lapisan aplikasi (lapisan 7) serangan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Shield Advanced, lihatAWS Shield Advancedikhtisar (p. 403).

Note

Hal ini penting bahwa Anda sepenuhnya mengonfigurasi Shield Advanced sebelum peristiwa 
Distributed Denial of Service (DDoS). Lengkapi langkah-langkah berikut untuk membantu 
memastikan bahwa aplikasi Anda dilindungi dan bahwa Anda siap untuk merespons jika aplikasi 
Anda dipengaruhi oleh serangan DDoS.

Lakukan langkah-langkah berikut ini secara berurutan.

Daftar Isi
• BerlanggananAWS Shield Advanced (p. 420)
• Menambahkan sumber daya untuk melindungi dan mengonfigurasi perlindungan (p. 420)

• Konfigurasikan lapisan aplikasi (lapisan 7) perlindungan DDoS denganAWS WAF (p. 421)
• Mengonfigurasi deteksi berbasis kesehatan untuk perlindungan Anda (p. 422)
• Konfigurasikan alarm dan pemberitahuan (p. 423)
• Tinjau dan selesaikan konfigurasi perlindungan Anda (p. 423)

• Konfigurasikan dukunganAWS SRT (p. 424)
• Buat dasbor DDoS CloudWatch dan atur CloudWatch alarm  (p. 425)
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Berlangganan Shield Advanced

BerlanggananAWS Shield Advanced
Anda harus berlangganan Shield Advanced untuk setiapAkun AWS yang ingin Anda lindungi.

Untuk akun yang merupakan anggotaAWS Organizations organisasi,AWS menagih langganan Shield 
Advanced terhadap akun pembayar organisasi, terlepas dari apakah akun pembayar itu sendiri 
berlangganan.

Berlangganan beberapa akun

Saat Anda berlangganan beberapa akun yang berada dalam keluarga akun penagihanAWS Organizations 
konsolidasi yang sama, satu harga berlangganan mencakup semua akun berlangganan dalam keluarga. 
Organisasi harus memiliki semuaAkun AWS dan sumber daya mereka. Pengecualian berlaku untuk 
PengecerAWS Saluran. Untuk informasi dan contoh harga mendetail, lihat AWS Shield AdvancedHarga.

Jika akun Anda adalah bagian dari organisasi, sebaiknya gunakanAWS Firewall Manager jika Anda bisa, 
untuk mengotomatiskan langganan dan perlindungan bagi organisasi. Firewall Manager mendukung 
semua jenis sumber daya yang dilindungi kecuali Amazon Route 53 danAWS Global Accelerator. Untuk 
menggunakan Firewall Manager, lihatAWS Firewall Manager (p. 492) danMemulai denganAWS Firewall 
Manager AWS Shield Advancedkebijakan (p. 503).

Jika Anda tidak menggunakan Firewall Manager, untuk setiap akun dengan sumber daya untuk melindungi, 
berlangganan, dan menambahkan perlindungan menggunakan prosedur berikut.

Untuk berlangganan akunAWS Shield Advanced

1. Masuk keAWS Management Console dan buka konsolAWS WAF & Shield di https:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2. Di bilah AWS Shieldnavigasi, pilih Memulai. Pilih Berlangganan Shield Advanced.
3. Di halaman Berlangganan Lanjutan Shield, baca setiap ketentuan perjanjian, lalu pilih semua kotak 

centang untuk menunjukkan bahwa Anda menerima persyaratan. Untuk akun dalam keluarga 
penagihan konsolidasi, Anda harus menyetujui persyaratan untuk setiap akun.

Important

Ketika Anda berlangganan, untuk berhenti berlangganan Anda harus menghubungi AWS 
Support.
Untuk menonaktifkan autorenewal untuk langganan Anda, Anda harus menggunakan operasi 
Shield API UpdateSubscriptionatau perintah CLI update-subscription.

Pilih Berlangganan Shield Advanced. Ini berlangganan akun Anda ke Shield Advanced dan 
mengaktifkan layanan.

Akun Anda berlangganan. Lanjutkan langkah-langkah berikut untuk melindungi sumber daya akun Anda 
dengan Shield Advanced.

Note

Shield Advanced tidak secara otomatis melindungi sumber daya Anda setelah Anda 
berlangganan. Anda harus menentukan sumber daya yang Anda inginkan Shield Advanced untuk 
melindungi konfigurasi perlindungan.

Menambahkan sumber daya untuk melindungi dan 
mengonfigurasi perlindungan
Shield Advanced hanya melindungi sumber daya yang Anda tentukan, baik melalui Shield Advanced atau 
dalam kebijakan Firewall Manager Shield Advanced. Ini tidak secara otomatis melindungi sumber daya 
akun berlangganan.
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Jika Anda menggunakan kebijakanAWS Firewall Manager Shield Advanced untuk perlindungan, Anda 
tidak perlu melakukan langkah ini. Anda mengonfigurasi kebijakan dengan jenis sumber daya yang akan 
dilindungi, dan Firewall Manager secara otomatis menambahkan perlindungan ke sumber daya yang 
berada dalam cakupan kebijakan.

Jika Anda tidak menggunakan Firewall Manager, ikuti prosedur berikut untuk setiap akun yang memiliki 
sumber daya untuk dilindungi.

Untuk memilih sumber daya yang akan dilindungi menggunakan Shield Advanced

1. Pilih Tambahkan sumber daya untuk melindungi dari halaman konfirmasi langganan prosedur 
sebelumnya, atau dari sumber daya yang dilindungi atau halaman Ikhtisar.

2. Di halaman Pilih sumber daya untuk dilindungi dengan Lanjutan Shield, di Tentukan Wilayah dan 
jenis sumber daya, berikan spesifikasi Wilayah dan jenis sumber daya untuk sumber daya yang ingin 
Anda lindungi. Anda dapat melindungi sumber daya di beberapa Wilayah dengan memilih Semua 
Wilayah dan Anda dapat mempersempit pilihan ke sumber daya global dengan memilih Global. Anda 
dapat membatalkan pilihan jenis sumber daya apa pun yang tidak ingin Anda lindungi. Untuk informasi 
tentang perlindungan untuk jenis sumber daya Anda, lihatAWS Shield Advancedperlindungan menurut 
jenis sumber daya (p. 430).

3. Pilih Muat sumber daya. Shield Advanced mengisi bagian Select Resources denganAWS sumber daya 
yang sesuai dengan kriteria Anda.

4. Di bagian Pilih Sumber Daya, Anda dapat memfilter daftar sumber daya dengan memasukkan string 
untuk dicari di daftar sumber daya.

Pilih sumber daya yang ingin Anda lindungi.
5. Di bagian Tag, jika Anda ingin menambahkan tag ke perlindungan Shield Advanced yang Anda buat, 

tentukan tag tersebut. Untuk informasi tentang menandaiAWS sumber daya, lihat Bekerja dengan 
Editor Tag.

6. Pilih Lindungi dengan Shield Advanced. Ini menambahkan perlindungan Shield Advanced ke sumber 
daya.

Lanjutkan melalui layar wizard konsol untuk menyelesaikan konfigurasi perlindungan sumber daya Anda.

Topik
• Konfigurasikan lapisan aplikasi (lapisan 7) perlindungan DDoS denganAWS WAF (p. 421)
• Mengonfigurasi deteksi berbasis kesehatan untuk perlindungan Anda (p. 422)
• Konfigurasikan alarm dan pemberitahuan (p. 423)
• Tinjau dan selesaikan konfigurasi perlindungan Anda (p. 423)

Konfigurasikan lapisan aplikasi (lapisan 7) perlindungan DDoS 
denganAWS WAF
Untuk melindungi sumber daya lapisan aplikasi, Shield Advanced menggunakan ACLAWS WAF 
web dengan aturan berbasis tingkat sebagai titik awal. AWS WAFadalah firewall aplikasi web yang 
memungkinkan Anda memantau permintaan HTTP dan HTTPS yang diteruskan ke sumber daya. Aturan 
berbasis tarif membatasi volume lalu lintas dari alamat IP tunggal mana pun, memberikan perlindungan 
DDoS dasar untuk aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara kerja AWS WAF (p. 7) dan
Pernyataan aturan berdasarkan tarif (p. 117).

Biaya dasar untuk menggunakan ACLAWS WAF web dengan Shield Advanced ditanggung oleh langganan 
Shield Advanced Anda. Untuk informasi harga dan contoh, lihat AWS Shield AdvancedHarga.

Anda juga dapat mengaktifkan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced, agar Shield 
Advanced secara otomatis memberikan perlindungan khusus insiden untuk Anda.
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Important

Jika Anda mengelola perlindungan Shield AdvancedAWS Firewall Manager melalui kebijakan 
Shield Advanced, Anda tidak dapat mengelola perlindungan lapisan aplikasi di sini. Anda harus 
mengelolanya di kebijakan Firewall Manager Shield Advanced.

Untuk mengonfigurasi perlindungan DDoS layer 7 untuk Wilayah

Shield Advanced memberi Anda opsi untuk mengonfigurasi mitigasi DDoS layer 7 untuk setiap Wilayah 
tempat sumber daya pilihan Anda berada. Jika Anda menambahkan perlindungan di beberapa wilayah, 
wizard akan memandu Anda melalui prosedur berikut untuk setiap Wilayah.

1. Halaman Configure layer 7 DDoS protections mencantumkan setiap sumber daya yang belum 
dikaitkan dengan ACL web. Untuk masing-masing, pilih ACL web yang ada atau buat ACL web baru. 
Untuk sumber daya apa pun yang sudah memiliki ACL web terkait, Anda dapat mengubah ACL web 
dengan terlebih dahulu melepaskan yang sekarangAWS WAF. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Mengaitkan atau melepaskan ACL web denganAWS sumber daya (p. 29).

Untuk web ACL yang belum memiliki aturan berbasis tingkat, wizard konfigurasi meminta Anda 
untuk menambahkannya. Aturan berbasis tarif membatasi lalu lintas dari alamat IP saat mengirim 
permintaan dengan volume tinggi. Aturan berbasis tarif membantu melindungi aplikasi Anda dari 
banjir permintaan web dan dapat memberikan peringatan tentang lonjakan lalu lintas mendadak yang 
mungkin mengindikasikan potensi serangan DDoS. Tambahkan aturan berbasis tarif ke ACL web 
dengan memilih Tambahkan aturan batas tingkat dan kemudian memberikan batas tarif dan tindakan 
aturan. Anda dapat mengkonfigurasi perlindungan tambahan di web ACL melaluiAWS WAF.

Untuk informasi tentang penggunaan ACL web dan aturan berbasis tarif dalam perlindungan Shield 
Advanced Anda, termasuk opsi konfigurasi tambahan untuk aturan berbasis tarif, lihatShield Advanced 
aplikasi layerAWS WAF web ACL dan aturan berbasis tingkat (p. 432).

2. Untuk mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis, jika Anda ingin memiliki Shield Advanced secara 
otomatis mengurangi serangan DDoS terhadap sumber daya lapisan aplikasi Anda, pilih Aktifkan
dan kemudian pilih tindakanAWS WAF aturan yang Anda inginkan Shield Advanced untuk digunakan 
dalam aturan kustomnya. Pengaturan ini berlaku untuk semua ACL web untuk sumber daya yang 
Anda kelola dalam sesi wizard ini.

Dengan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis, Shield Advanced membandingkan pola lalu lintas 
saat ini dengan garis dasar lalu lintas bersejarah untuk mendeteksi penyimpangan yang mungkin 
mengindikasikan serangan DDoS. Jika mitigasi otomatis diaktifkan untuk sumber daya, saat Shield 
Advanced mendeteksi serangan DDoS, mitigasi otomatis akan merespons dengan membuat, 
mengevaluasi, dan menerapkanAWS WAF aturan khusus untuk merespons. Anda menentukan 
apakah aturan kustom menghitung atau memblokir serangan atas nama Anda.

Note

Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis hanya berfungsi dengan ACL web yang dibuat 
menggunakan versi terbaruAWS WAF (v2).

Untuk informasi selengkapnya tentang mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced, 
lihatShield Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tingkat lanjut (p. 432).

3. Pilih Selanjutnya. Wisaya konsol maju ke halaman deteksi berbasis kesehatan.

Mengonfigurasi deteksi berbasis kesehatan untuk perlindungan 
Anda
Anda dapat mengonfigurasi Shield Advanced secara opsional untuk menggunakan deteksi berbasis 
kesehatan, yang dapat meningkatkan daya tanggap dan akurasi dalam deteksi dan mitigasi serangan. 
Anda dapat menggunakan opsi ini dengan jenis sumber daya apa pun kecuali untuk zona host Route 53.
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Untuk menggunakan deteksi berbasis kesehatan, Anda harus terlebih dahulu menentukan pemeriksaan 
kesehatan untuk sumber daya Anda di Route 53 dan kemudian mengaitkan pemeriksaan kesehatan 
dengan perlindungan Shield Advanced Anda. Penting agar pemeriksaan kesehatan yang Anda 
konfigurasikan secara akurat mencerminkan kesehatan sumber daya. Untuk informasi dan contoh untuk 
mengonfigurasi pemeriksaan kesehatan untuk digunakan dengan Shield Advanced, lihatMengkonfigurasi 
deteksi berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan (p. 438).

Pemeriksaan Health diperlukan untuk dukungan keterlibatan proaktif Shield Response Team (SRT). Untuk 
informasi tentang keterlibatan proaktif, lihatKonfigurasikan keterlibatan proaktif (p. 428).

Note

Pemeriksaan Health harus melaporkan kesehatan saat Anda mengaitkannya dengan perlindungan 
Shield Advanced Anda.

Cara mengonfigurasi deteksi berbasis kesehatan

1. Di bawah Pemeriksaan Health Terkait, pilih ID pemeriksaan kesehatan yang ingin Anda kaitkan 
dengan perlindungan.

Note

Jika Anda tidak melihat pemeriksaan kesehatan yang Anda butuhkan, buka konsol Route 
53 dan verifikasi pemeriksaan kesehatan dan ID-nya. Untuk informasi, lihat Membuat dan 
Memperbarui Pemeriksaan Health.

2. Pilih Selanjutnya. Wisaya konsol maju ke halaman alarm dan notifikasi.

Konfigurasikan alarm dan pemberitahuan
Anda dapat mengonfigurasi notifikasi Layanan Pemberitahuan Amazon Simple secara opsional 
untuk CloudWatch alarm Amazon yang terdeteksi dan aktivitas aturan berbasis tingkat. Anda dapat 
menggunakan ini untuk menerima pemberitahuan saat Shield mendeteksi peristiwa pada sumber daya 
yang dilindungi atau ketika batas tingkat yang dikonfigurasi dalam aturan berbasis tarif terlampaui.

Untuk informasi tentang CloudWatch metrik Shield Advanced, lihatthe section called “Metrik” (p. 461). 
Untuk informasi tentang Amazon SNS, lihat Panduan Developer Amazon Simple Notification Service.

Mengonfigurasi alarm dan notifikasi

1. Pilih topik Amazon SNS yang ingin Anda pemberitahuan. Anda dapat menggunakan satu topik 
Amazon SNS untuk semua sumber daya yang dilindungi dan aturan berbasis tarif, atau Anda dapat 
memilih topik yang berbeda, yang disesuaikan dengan organisasi Anda. Misalnya, Anda dapat 
membuat topik SNS untuk setiap tim yang bertanggung jawab atas respons insiden untuk serangkaian 
sumber daya tertentu.

2. Pilih Selanjutnya. Wisaya konsol maju ke halaman ulasan perlindungan sumber daya.

Tinjau dan selesaikan konfigurasi perlindungan Anda
Untuk meninjau dan mengonfigurasi setelan

1. Di halaman Tinjau dan konfigurasikan mitigasi dan visibilitas DDoS, tinjau pengaturan Anda. Untuk 
melakukan modifikasi, pilih Edit di area yang ingin Anda ubah. Ini akan membawa Anda kembali ke 
halaman terkait di wizard. Lakukan perubahan, lalu pilih Berikutnya di halaman berikutnya hingga Anda 
kembali ke halaman Tinjauan dan konfigurasikan mitigasi dan visibilitas DDoS.

2. Pilih Selesai konfigurasi. Halaman Sumber daya yang dilindungi mencantumkan sumber daya Anda 
yang baru dilindungi.
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Konfigurasikan dukunganAWS SRT
Shield Response Team (SRT) adalah insinyur keamanan yang berspesialisasi dalam respons acara DDoS. 
Anda dapat menambahkan izin yang memungkinkan SRT mengelola sumber daya atas nama Anda selama 
acara DDoS. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi SRT agar berinteraksi secara proaktif dengan Anda 
jika pemeriksaan kesehatan Route 53 yang terkait dengan sumber daya yang dilindungi tidak sehat selama 
peristiwa yang terdeteksi. Kedua penambahan perlindungan ini memungkinkan respons yang lebih cepat 
terhadap peristiwa DDoS.

Note

Untuk menggunakan layanan dari Shield Response Team (SRT), Anda harus berlangganan paket 
Support Bisnis atau paket Support Perusahaan.

SRT dapat memantau dataAWS WAF permintaan dan log selama peristiwa lapisan aplikasi untuk 
mengidentifikasi lalu lintas anomali. Mereka dapat membantu menyusunAWS WAF aturan khusus 
untuk mengurangi sumber lalu lintas yang menyinggung. Jika diperlukan, SRT mungkin membuat 
rekomendasi arsitektur untuk membantu Anda menyelaraskan sumber daya dengan lebih baik denganAWS 
rekomendasi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang SRT, lihatDukungan Shield Response Team (SRT) (p. 425).

Memberikan izin kepada SRT

1. Di halaman IkhtisarAWS Shield konsol, di bawah Konfigurasi dukunganAWS SRT, pilih Edit akses 
SRT. Halaman akses EditAWS Shield Response Team (SRT) terbuka.

2. Untuk pengaturan akses SRT pilih salah satu opsi:

• Jangan berikan akses SRT ke akun saya — Shield menghapus izin apa pun yang sebelumnya Anda 
berikan kepada SRT untuk mengakses akun dan sumber daya Anda.

• Buat peran baru bagi SRT untuk mengakses akun saya - Shield menciptakan peran yang 
mempercayai prinsipal layanandrt.shield.amazonaws.com, yang mewakili SRT, dan 
melampirkan kebijakan yang dikelolaAWSShieldDRTAccessPolicy padanya. Kebijakan terkelola 
memungkinkan SRT untuk membuatAWS Shield Advanced dan panggilanAWS WAF API atas nama 
Anda dan untuk mengaksesAWS WAF log Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan 
terkelola, lihat AWSkebijakan terkelola: AWSShieldDRTAccessPolicy (p. 483).

• Pilih peran yang ada untuk SRT untuk mengakses akun saya - Untuk opsi ini, Anda harus mengubah 
konfigurasi peran dalamAWS Identity and Access Management (IAM) sebagai berikut:
• Lampirkan kebijakan yang dikelolaAWSShieldDRTAccessPolicy ke peran tersebut. Kebijakan 

terkelola ini memungkinkan SRT untuk membuatAWS Shield Advanced dan panggilanAWS WAF 
API atas nama Anda dan untuk mengaksesAWS WAF log Anda. Untuk informasi selengkapnya 
tentang kebijakan terkelola, lihat AWSkebijakan terkelola: AWSShieldDRTAccessPolicy (p. 483). 
Untuk informasi tentang melampirkan kebijakan terkelola ke peran Anda, lihat Melampirkan dan 
Melepaskan Kebijakan IAM.

• Ubah peran untuk mempercayai prinsipal layanandrt.shield.amazonaws.com. Ini adalah 
prinsipal layanan yang mewakili SRT. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Elemen Kebijakan: 
Principal.

3. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang memberikan akses SRT ke perlindungan dan data Anda, 
lihatMengkonfigurasi akses untuk Shield Response Team (SRT) (p. 426).

Untuk mengaktifkan keterlibatan proaktif SRT

1. Di halaman RingkasanAWS Shield konsol, di bawah Keterlibatan proaktif dan kontak, di area kontak, 
pilih Edit.
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Di halaman Edit kontak, berikan informasi kontak untuk orang yang Anda inginkan agar SRT dihubungi 
untuk keterlibatan proaktif.

Jika Anda memberikan lebih dari satu kontak, dalam Catatan, tunjukkan keadaan di mana setiap 
kontak harus digunakan. Sertakan sebutan kontak primer dan sekunder, dan berikan jam ketersediaan 
dan zona waktu untuk setiap kontak.

Contoh catatan kontak:

• Ini adalah hotline yang dikelola 24x7x365. Silakan bekerja dengan analis merespons dan mereka 
akan mendapatkan orang yang tepat pada panggilan.

• Silakan hubungi saya jika hotline tidak merespons dalam waktu 5 menit.
2. Pilih Save (Simpan).

Halaman Ikhtisar mencerminkan informasi kontak yang diperbarui.
3. Pilih Edit fitur interaksi proaktif, pilih Aktifkan, lalu pilih Simpan untuk mengaktifkan keterlibatan proaktif.

Untuk informasi lebih lanjut tentang keterlibatan proaktif, lihatKonfigurasikan keterlibatan proaktif (p. 428).

Buat dasbor DDoS CloudWatch dan atur CloudWatch 
alarm
Anda dapat memantau aktivitas DDoS menggunakan Amazon CloudWatch, yang mengumpulkan data 
mentah dari Shield Advanced dan memprosesnya menjadi metrik yang dapat dibaca dan hampir waktu 
nyata. Ini berarti bahwa Anda dapat menggunakan statistik CloudWatch untuk mendapatkan perspektif 
tentang perspektif tentang perspektif tentang perspektif tentang perspektif tentang perspektif tentang 
perspektif tentang kinerja aplikasi web atau layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang 
penggunaan CloudWatch, lihat Apa yang ada CloudWatch di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

• Untuk petunjuk membuat CloudWatch dasbor, lihatPemantauan CloudWatch dengan Amazon (p. 617).
• Untuk deskripsi metrik Shield Advanced yang dapat Anda tambahkan ke dasbor, lihatAWS Shield 

Advancedmetrik dan alarm (p. 622).

Shield Advanced melaporkan metrik sumber daya ke CloudWatch lebih sering selama peristiwa DDoS 
daripada saat tidak ada peristiwa yang sedang berlangsung. Shield Advanced melaporkan metrik satu 
menit sekali selama acara, dan kemudian setelah peristiwa berakhir. Meskipun tidak ada peristiwa yang 
sedang berlangsung, Shield Advanced melaporkan metrik sekali sehari, pada waktu yang ditetapkan 
ke sumber daya. Laporan berkala ini membuat metrik tetap aktif dan tersedia untuk digunakan dalam 
CloudWatch alarm kustom Anda.

Ini melengkapi tutorial untuk memulai dengan Shield Advanced. Untuk memanfaatkan sepenuhnya 
perlindungan yang Anda pilih, lanjutkan menjelajahi fitur dan opsi Shield Advanced. Untuk memulai, 
biasakan diri Anda dengan pilihan Anda untuk melihat dan menanggapi acara diVisibilitas ke dalam acara 
DDoS (p. 452) danMenanggapi peristiwa DDoS (p. 463).

Dukungan Shield Response Team (SRT)
Shield Response Team (SRT) memberikan dukungan tambahan untuk pelanggan Shield Advanced. 
SRT adalah insinyur keamanan yang berspesialisasi dalam respons acara DDoS. Sebagai lapisan 
tambahan dukungan untukAWS Support rencana Anda, Anda dapat bekerja secara langsung dengan 
SRT, memanfaatkan keahlian mereka sebagai bagian dari alur kerja respons acara Anda. Untuk informasi 
tentang opsi dan panduan konfigurasi, lihat topik berikut.

425

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/WhatIsCloudWatch.html


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Mengkonfigurasi akses untuk Shield Response Team (SRT)

Note

Untuk menggunakan layanan dari Shield Response Team (SRT), Anda harus berlangganan paket 
Support Bisnis atau paket Support Perusahaan.

Kegiatan dukungan SRT

Tujuan utama keterlibatan dengan SRT adalah untuk melindungi ketersediaan dan performa aplikasi Anda. 
Bergantung pada jenis peristiwa DDoS dan arsitektur aplikasi Anda, SRT dapat mengambil satu atau 
beberapa tindakan berikut:

• AWS WAFanalisis log dan aturan - Untuk sumber daya yang menggunakan ACLAWS WAF web, SRT 
dapat menganalisisAWS WAF log Anda untuk mengidentifikasi karakteristik serangan dalam permintaan 
web aplikasi Anda. Dengan persetujuan Anda selama keterlibatan, SRT dapat menerapkan perubahan 
pada ACL web Anda untuk memblokir serangan yang telah mereka identifikasi.

• Bangun mitigasi jaringan kustom - SRT dapat menulis mitigasi khusus untuk Anda untuk serangan 
lapisan infrastruktur. SRT dapat bekerja sama dengan Anda untuk memahami lalu lintas yang diharapkan 
untuk aplikasi Anda, untuk memblokir lalu lintas yang tidak terduga, dan untuk mengoptimalkan batas 
tarif paket per detik. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi mitigasi kustom dengan Shield 
Response Team (SRT) (p. 429).

• Rekayasa lalu lintas jaringan - SRT bekerja sama dengan timAWS jaringan untuk melindungi pelanggan 
Shield Advanced. Bila diperlukan,AWS dapat mengubah cara lalu lintas internet tiba diAWS jaringan 
untuk mengalokasikan lebih banyak kapasitas mitigasi untuk aplikasi Anda.

• Rekomendasi arsitektur - SRT dapat menentukan bahwa mitigasi terbaik untuk serangan memerlukan 
perubahan arsitektur untuk lebih selaras dengan praktikAWS terbaik, dan mereka akan membantu 
mendukung penerapan praktik ini. Untuk informasi, lihat PraktikAWS Terbaik untuk Ketahanan DDoS.

Topik
• Mengkonfigurasi akses untuk Shield Response Team (SRT) (p. 426)
• Konfigurasikan keterlibatan proaktif (p. 428)
• Menghubungi Tim Respons Shield (SRT) (p. 429)
• Mengkonfigurasi mitigasi kustom dengan Shield Response Team (SRT) (p. 429)

Mengkonfigurasi akses untuk Shield Response Team 
(SRT)
Anda dapat memberikan izin kepada Tim Respons Shield (SRT) untuk bertindak atas nama Anda, 
mengaksesAWS WAF log Anda dan melakukan panggilan keAWS Shield Advanced danAWS WAF API 
untuk mengelola perlindungan. Selama peristiwa DDoS lapisan aplikasi, SRT dapat memantauAWS WAF 
permintaan untuk mengidentifikasi lalu lintas anomali dan membantu menyusunAWS WAF aturan khusus 
untuk mengurangi sumber lalu lintas yang menyinggung.

Selain itu, Anda dapat memberikan akses SRT ke data lain yang telah Anda simpan di bucket Amazon S3, 
seperti pengambilan paket atau log dari Application Load Balancer, Amazon CloudFront, atau dari sumber 
pihak ketiga.

Note

Untuk menggunakan layanan dari Shield Response Team (SRT), Anda harus berlangganan paket 
Support Bisnis atau paket Support Perusahaan.

Untuk mengelola izin untuk SRT

1. Di halaman IkhtisarAWS Shield konsol, di bawah Konfigurasi dukunganAWS SRT, pilih Edit akses 
SRT. Halaman akses EditAWS Shield Response Team (SRT) terbuka.

426

http://aws.amazon.com/premiumsupport/business-support/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/business-support/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/enterprise-support/
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-best-practices-ddos-resiliency
http://aws.amazon.com/premiumsupport/business-support/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/business-support/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/enterprise-support/


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Mengkonfigurasi akses untuk Shield Response Team (SRT)

2. Untuk pengaturan akses SRT pilih salah satu opsi:

• Jangan berikan akses SRT ke akun saya — Shield menghapus izin apa pun yang sebelumnya Anda 
berikan kepada SRT untuk mengakses akun dan sumber daya Anda.

• Buat peran baru bagi SRT untuk mengakses akun saya - Shield menciptakan peran yang 
mempercayai prinsipal layanandrt.shield.amazonaws.com, yang mewakili SRT, dan 
melampirkan kebijakan yang dikelolaAWSShieldDRTAccessPolicy padanya. Kebijakan terkelola 
memungkinkan SRT untuk membuatAWS Shield Advanced dan panggilanAWS WAF API atas nama 
Anda dan untuk mengaksesAWS WAF log Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan 
terkelola, lihat AWSkebijakan terkelola: AWSShieldDRTAccessPolicy (p. 483).

• Pilih peran yang ada untuk SRT untuk mengakses akun saya - Untuk opsi ini, Anda harus mengubah 
konfigurasi peran dalamAWS Identity and Access Management (IAM) sebagai berikut:
• Lampirkan kebijakan yang Dikelola oleh kebijakanAWSShieldDRTAccessPolicy yang Dikelola 

oleh peran tersebut. Kebijakan terkelola ini memungkinkan SRT untuk membuatAWS Shield 
Advanced dan panggilanAWS WAF API atas nama Anda dan untuk mengaksesAWS WAF log 
Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan terkelola, lihat AWSkebijakan terkelola: 
AWSShieldDRTAccessPolicy (p. 483). Untuk informasi tentang melampirkan kebijakan terkelola 
ke peran Anda, lihat Melampirkan dan Melepaskan Kebijakan IAM.

• Ubah peran untuk mempercayai prinsipal layanandrt.shield.amazonaws.com. Ini adalah 
prinsipal layanan yang mewakili SRT. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Elemen Kebijakan IAM 
JSON: Principal.

3. Untuk (Opsional): Berikan akses SRT ke bucket Amazon S3, jika Anda perlu membagikan data yang 
tidak ada di log ACLAWS WAF web Anda, konfigurasikan ini. Misalnya, log akses Application Load 
Balancer, CloudFront log Amazon, atau log dari sumber pihak ketiga.

Note

Anda tidak perlu melakukan ini untuk log ACLAWS WAF web Anda. SRT mendapatkan akses 
ke mereka ketika Anda memberikan akses ke akun Anda.

a. Konfigurasikan bucket Amazon S3 menurut pedoman berikut ini:

• Lokasi bucket harusAkun AWS sama dengan lokasi yang Anda berikan akses umum SRT, di 
akses AWSShield Response Team (SRT) langkah sebelumnya.

• Bucket dapat berupa plaintext atau SSE-S3 dienkripsi. Untuk informasi selengkapnya tentang 
enkripsi Amazon S3 SSE-S3, lihat Melindungi Data Menggunakan Enkripsi Sisi-Server dengan 
Kunci Enkripsi Terkelola Amazon S3 (SSE-S3) dalam Panduan Pengguna Amazon S3.

SRT tidak dapat melihat atau memproses log yang disimpan dalam ember yang dienkripsi 
dengan kunci yang disimpan diAWS Key Management Service (AWS KMS).

b. Di Shield Advanced (Opsional): Berikan akses SRT ke bagian bucket Amazon S3, untuk setiap 
bucket Amazon S3 tempat data atau log Anda disimpan, masukkan nama bucket dan pilih Add 
Bucket. Anda dapat menambahkan hingga 10 ember.

Ini memberikan SRT izin berikut pada setiap bucket:s3:GetBucketLocation,s3:GetObject, 
dans3:ListBucket.

Jika Anda ingin memberikan izin SRT untuk mengakses lebih dari 10 bucket, Anda dapat 
melakukannya dengan mengedit kebijakan bucket tambahan dan secara manual memberikan izin 
yang tercantum di sini untuk SRT.

4. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

Anda juga dapat mengotorisasi SRT melalui API dengan membuat peran IAM, melampirkan kebijakan 
AWSShieldDRTAccessPolicy itu, dan kemudian meneruskan peran ke AssociateDrtrole operasi.
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Konfigurasikan keterlibatan proaktif
Dengan keterlibatan proaktif, Tim Respons Shield (SRT) menghubungi Anda secara langsung 
ketika ketersediaan atau kinerja aplikasi Anda terpengaruh karena kemungkinan serangan. Kami 
merekomendasikan model keterlibatan ini karena memberikan respons SRT tercepat dan memungkinkan 
SRT untuk memulai pemecahan masalah bahkan sebelum mereka menjalin kontak dengan Anda.

Keterlibatan proaktif tersedia untuk kejadian lapisan jaringan dan lapisan transportasi pada alamat IP 
Elastic dan akseleratorAWS Global Accelerator standar, dan untuk banjir permintaan web pada CloudFront 
distribusi Amazon dan Application Load Balancers. Keterlibatan proaktif hanya tersedia untuk perlindungan 
sumber daya Shield Advanced yang memiliki pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 terkait. Untuk 
informasi tentang mengelola dan menggunakan pemeriksaan kondisi, lihatMengkonfigurasi deteksi 
berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan (p. 438).

Selama peristiwa yang terdeteksi oleh Shield Advanced, SRT menggunakan status pemeriksaan kesehatan 
Anda untuk menentukan apakah acara tersebut memenuhi syarat untuk keterlibatan proaktif. Jika demikian, 
SRT akan menghubungi Anda sesuai dengan panduan kontak yang Anda berikan dalam konfigurasi 
keterlibatan proaktif Anda.

Anda dapat mengonfigurasi hingga sepuluh kontak untuk keterlibatan proaktif, dan Anda dapat 
memberikan catatan untuk memandu SRT dalam menjangkau Anda. Kontak keterlibatan proaktif Anda 
harus tersedia untuk terlibat dengan SRT selama acara. Jika Anda tidak memiliki pusat operasi 24/7, Anda 
dapat memberikan kontak pager dan menunjukkan preferensi kontak ini di catatan kontak Anda.

keterlibatan proaktif mengharuskan Anda untuk melakukan hal berikut ini:

• Anda harus berlangganan paket Support Bisnis atau paket Support Perusahaan.
• Anda harus mengaitkan pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 dengan sumber daya apa pun yang 

ingin Anda lindungi dengan keterlibatan proaktif. SRT menggunakan status pemeriksaan kesehatan 
Anda untuk membantu menentukan apakah suatu peristiwa memerlukan keterlibatan proaktif, jadi 
penting bahwa pemeriksaan kesehatan Anda secara akurat mencerminkan keadaan sumber daya 
Anda yang dilindungi. Untuk informasi dan panduan lebih lanjut, lihatMengkonfigurasi deteksi berbasis 
kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan (p. 438).

• Untuk sumber daya yang memilikiAWS WAF web ACL terkait, Anda harus membuat web ACL 
menggunakanAWS WAF (v2), yang merupakan versi terbaru dariAWS WAF.

• Anda harus memberikan setidaknya satu kontak untuk SRT untuk digunakan untuk keterlibatan proaktif 
selama acara. Buat informasi kontak Anda tetap lengkap dan mutakhir.

Untuk mengaktifkan keterlibatan proaktif SRT

1. Di halaman RingkasanAWS Shield konsol, di bawah Keterlibatan proaktif dan kontak, di area kontak, 
pilih Edit.

Di halaman Edit kontak, berikan informasi kontak untuk orang yang Anda inginkan agar SRT dihubungi 
untuk keterlibatan proaktif.

Jika Anda memberikan lebih dari satu kontak, dalam Catatan, tunjukkan keadaan di mana setiap 
kontak harus digunakan. Sertakan sebutan kontak primer dan sekunder, dan berikan jam ketersediaan 
dan zona waktu untuk setiap kontak.

Contoh catatan kontak:

• Ini adalah hotline yang dikelola 24x7x365. Silakan bekerja dengan analis merespons dan mereka 
akan mendapatkan orang yang tepat pada panggilan.

• Silakan hubungi saya jika hotline tidak merespons dalam waktu 5 menit.
2. Pilih Save (Simpan).
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Menghubungi SRT

Halaman Ikhtisar mencerminkan informasi kontak yang diperbarui.
3. Pilih Edit fitur interaksi proaktif, pilih Aktifkan, lalu pilih Simpan untuk mengaktifkan keterlibatan proaktif.

Menghubungi Tim Respons Shield (SRT)
Anda dapat menghubungi Tim Respons Shield (SRT) dengan salah satu cara berikut:

• Kasus Support - Anda dapat membuka kasus di bawah AWS Shielddi AWS SupportPusat. Pilih tingkat 
keparahan yang sesuai dengan situasi Anda dan berikan detail kontak Anda. Dalam deskripsi, berikan 
sedetail mungkin. Berikan informasi tentang sumber daya terlindungi yang menurut Anda mungkin 
terpengaruh, dan kondisi pengalaman pengguna akhir Anda saat ini. Misalnya, jika pengalaman 
pengguna Anda terdegradasi atau bagian dari aplikasi Anda saat ini tidak tersedia, berikan informasi 
tersebut.

Jika ketersediaan atau performa aplikasi Anda saat ini dipengaruhi oleh kemungkinan serangan DDoS, 
pilih opsi keparahan dan kontak berikut:
• Untuk tingkat keparahan, pilih tingkat keparahan tertinggi yang tersedia untuk paket dukungan Anda:

• Untuk dukungan Bisnis ini adalah sistem Produksi turun: < 1 jam.
• Untuk dukungan Enterprise ini adalah sistem Bisnis-kritis turun: < 15 menit.

• Untuk opsi kontak, pilih Telepon atau Obrolan dan berikan detail Anda. Menggunakan metode kontak 
langsung memberikan respons tercepat.

• Keterlibatan proaktif — Dengan keterlibatanAWS Shield Advanced proaktif, SRT menghubungi Anda 
secara langsung jika pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 yang terkait dengan sumber daya Anda 
yang dilindungi menjadi tidak sehat selama kejadian yang terdeteksi. Untuk informasi selengkapnya 
tentang opsi ini, lihat Konfigurasikan keterlibatan proaktif (p. 428).

Mengkonfigurasi mitigasi kustom dengan Shield 
Response Team (SRT)
Untuk Elastic IP (EIP) dan akseleratorAWS Global Accelerator standar Anda, Anda dapat bekerja dengan 
Shield Response Team (SRT) untuk mengonfigurasi mitigasi khusus. Ini berguna jika Anda mengetahui 
logika spesifik yang harus ditegakkan ketika mitigasi ditempatkan. Misalnya, Anda mungkin hanya 
mengizinkan lalu lintas dari negara tertentu, menegakkan batas tarif tertentu, mengonfigurasi validasi 
opsional, melarang fragmen, atau hanya mengizinkan lalu lintas yang cocok dengan pola tertentu dalam 
payload paket.

Contoh mitigasi kustom umum meliputi berikut ini ini:

• Pencocokan pola - Jika Anda mengoperasikan layanan yang berinteraksi dengan aplikasi sisi klien, 
Anda dapat memilih untuk mencocokkan pola yang dikenal yang unik untuk aplikasi tersebut. Misalnya, 
Anda dapat mengoperasikan layanan game atau komunikasi yang mengharuskan pengguna akhir untuk 
menginstal perangkat lunak tertentu yang Anda distribusikan. Anda dapat menyertakan nomor ajaib di 
setiap paket yang dikirim oleh aplikasi ke layanan Anda. Anda dapat mencocokkan hingga 128 byte 
(terpisah atau bersebelahan) dari payload dan header paket TCP atau UDP yang tidak terfragmentasi. 
Pertandingan dapat dinyatakan dalam notasi heksadesimal sebagai offset spesifik dari awal payload 
paket atau offset dinamis mengikuti nilai yang diketahui. Misalnya, mitigasi dapat mencari byte0x01 dan 
kemudian berharap0x12345678 sebagai empat byte berikutnya.

• Khusus DNS — Jika Anda mengoperasikan layanan DNS otoritatif Anda sendiri menggunakan layanan 
seperti Global Accelerator atau Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Anda dapat meminta 
mitigasi khusus yang memvalidasi paket untuk memastikan bahwa mereka adalah kueri DNS yang valid 
dan menerapkan penilaian kecurigaan yang mengevaluasi atribut yang spesifik untuk lalu lintas DNS.
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Untuk menanyakan tentang bekerja dengan SRT untuk membangun mitigations kustom, membuat kasus 
dukungan di bawahAWS Shield. Untuk mempelajari selengkapnya tentang membuatAWS Support kasus, 
lihat MemulaiAWS Support.

Perlindungan sumber dayaAWS Shield Advanced
Anda dapat menambahkan dan mengkonfigurasiAWS Shield Advancedperlindungan untuk sumber daya 
Anda. Anda dapat mengelola perlindungan untuk satu sumber daya dan Anda dapat mengelompokkan 
sumber daya Anda yang dilindungi ke dalam koleksi logis untuk manajemen acara yang lebih baik. Anda 
juga dapat melacak perubahan pada perlindungan Shield Advanced menggunakanAWS Config.

Topik
• AWS Shield Advancedperlindungan menurut jenis sumber daya (p. 430)
• AWS Shield Advancedlapisan aplikasi (lapisan 7) perlindungan (p. 431)
• Mengkonfigurasi deteksi berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan (p. 438)
• Mengelola perlindungan sumber daya diAWS Shield Advanced (p. 446)
• AWS Shield Advancedgrup perlindungan (p. 450)
• Melacak perubahan perlindungan sumber daya diAWS Config (p. 452)

AWS Shield Advancedperlindungan menurut jenis 
sumber daya
Shield Advanced melindungiAWS sumber daya dalam jaringan dan lapisan transportasi (lapisan 3 dan 4) 
dan di lapisan aplikasi (lapisan 7). Anda dapat melindungi beberapa sumber daya secara langsung dan 
lainnya melalui asosiasi dengan sumber daya yang dilindungi. Bagian ini menyediakan informasi tentang 
perlindungan Shield Advanced untuk setiap jenis sumber daya.

Note

Shield Advanced hanya melindungi sumber daya yang telah Anda tentukan di Shield Advanced 
atau melalui kebijakanAWS Firewall Manager Shield Advanced. Itu tidak secara otomatis 
melindungi sumber daya Anda.

Anda dapat menggunakan Shield Advanced untuk pemantauan dan perlindungan tingkat lanjut dengan 
jenis sumber daya berikut:

• CloudFront Distribusi Amazon. Untuk penerapan CloudFront berkelanjutan, Shield Advanced melindungi 
distribusi pementasan apa pun yang terkait dengan distribusi primer yang dilindungi.

• Zona yang di-hosting Amazon Route 53.
• AWS Global Acceleratorakselerator standar.
• Alamat IP Amazon EC2 Elas. Shield Advanced melindungi sumber daya yang terkait dengan alamat IP 

elastis yang dilindungi.
• Instans Amazon EC2, melalui asosiasi ke alamat IP Amazon EC2 Elastic.
• Elastic Load Balancing (ELB):

• Application Load Balancer.
• Classic Load Balancer.
• Network Load Balancers, melalui asosiasi ke alamat IP Amazon EC2 Elastic.

Anda tidak dapat menggunakan Shield Advanced untuk melindungi jenis sumber daya lainnya. Misalnya, 
Anda tidak dapat melindungi akselerator peruteanAWS Global Accelerator khusus atau Gateway Load 
Balancers.
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Anda dapat memantau dan melindungi hingga 1.000 sumber daya untuk setiap jenis sumber daya perAkun 
AWS. Misalnya, dalam satu akun, Anda dapat melindungi 1.000 alamat IP Amazon EC2 Elastic, 1.000 
CloudFront distribusi, dan 1.000 Application Load Balancer. Anda dapat meminta peningkatan jumlah 
sumber daya yang dapat Anda lindungi dengan Shield Advanced melalui konsol Service Quotas di https:// 
console.aws.amazon.com/servicequotas/.

Melindungi instans Amazon EC2 dan Network Load Balancer dengan Shield Advanced

Anda dapat melindungi instans Amazon EC2 dan Network Load Balancer dengan terlebih dahulu 
melampirkan sumber daya ini ke alamat IP Elastic, dan kemudian melindungi alamat IP Elastic di Shield 
Advanced.

Saat Anda melindungi alamat IP Elastic, Shield Advanced mengidentifikasi dan melindungi sumber 
daya yang dilampirkan. Shield Advanced secara otomatis mengidentifikasi jenis sumber daya yang 
dilampirkan ke alamat IP Elastic dan menerapkan deteksi dan mitigasi yang sesuai untuk sumber daya 
tersebut. Ini termasuk mengkonfigurasi ACL jaringan yang khusus untuk alamat IP Elastic. Untuk informasi 
selengkapnya tentang penggunaan alamat IP Elastic denganAWS sumber daya Anda, lihat panduan 
berikut: Dokumentasi Amazon Elastic Compute Cloud atau dokumentasi Elastic Load Balancing.

Selama serangan, Shield Advanced secara otomatis menyebarkan ACL jaringan Anda ke perbatasanAWS 
jaringan. Ketika ACL jaringan Anda berada di perbatasan jaringan, Shield Advanced dapat memberikan 
perlindungan terhadap peristiwa DDoS yang lebih besar. Biasanya, ACL jaringan diterapkan di dekat 
instans Amazon EC2 Anda dalam Amazon VPC Anda. ACL jaringan dapat mengurangi serangan hanya 
sebesar yang dapat ditangani oleh Amazon VPC dan instans Anda. Misalnya, jika antarmuka jaringan yang 
terpasang pada instans Amazon EC2 Anda dapat memproses hingga 10 Gbps, maka volume lebih dari 
10 Gbps akan melambat dan mungkin memblokir lalu lintas ke instans tersebut. Selama serangan, Shield 
Advanced mempromosikan ACL jaringan Anda keAWS perbatasan, yang dapat memproses beberapa 
terabyte lalu lintas. ACL jaringan Anda mampu memberikan perlindungan untuk sumber daya Anda jauh 
di luar kapasitas tipikal jaringan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang ACL jaringan, lihat ACL 
jaringan.

Beberapa alat penskalaan, sepertiAWS Elastic Beanstalk, jangan biarkan Anda secara otomatis 
melampirkan alamat IP Elastic ke Network Load Balancer. Untuk kasus-kasus tersebut, Anda perlu 
melampirkan alamat IP elastis secara manual.

AWS Shield Advancedlapisan aplikasi (lapisan 7) 
perlindungan
Untuk melindungi sumber daya lapisan aplikasi Anda dengan Shield Advanced, Anda mulai dengan 
mengaitkan ACLAWS WAF web dengan sumber daya dan menambahkan satu atau lebih aturan berbasis 
tingkat ke dalamnya. Anda juga dapat mengaktifkan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis, yang 
menyebabkan Shield Advanced secara otomatis membuat dan mengelola aturan ACL web atas nama 
Anda sebagai respons terhadap serangan DDoS.

Saat Anda melindungi sumber daya lapisan aplikasi dengan Shield Advanced, Shield Advanced 
menganalisis lalu lintas dari waktu ke waktu untuk membuat dan mempertahankan garis dasar. Shield 
Advanced menggunakan garis dasar ini untuk mendeteksi anomali dalam pola lalu lintas yang mungkin 
mengindikasikan serangan DDoS. Titik di mana Shield Advanced mendeteksi serangan tergantung 
pada lalu lintas yang dapat diamati oleh Shield Advanced sebelum serangan dan arsitektur yang Anda 
gunakan untuk aplikasi web Anda. Variasi arsitektur yang dapat memengaruhi perilaku Shield Advanced 
mencakup jenis instans yang Anda gunakan, ukuran instans Anda, dan apakah jenis instans mendukung 
jaringan yang disempurnakan. Anda juga dapat mengkonfigurasi Shield Advanced untuk secara otomatis 
menempatkan mitigasi untuk serangan lapisan aplikasi.

Topik
• Shield Advanced aplikasi layerAWS WAF web ACL dan aturan berbasis tingkat (p. 432)
• Shield Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tingkat lanjut (p. 432)
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Shield Advanced aplikasi layerAWS WAF web ACL dan aturan 
berbasis tingkat
Untuk melindungi sumber daya lapisan aplikasi dengan Shield Advanced, Anda mulai dengan mengaitkan 
ACLAWS WAF web dengan sumber daya. AWS WAFadalah firewall aplikasi web yang memungkinkan 
Anda memantau permintaan HTTP dan HTTPS yang diteruskan ke sumber lapisan aplikasi, dan 
memungkinkan Anda mengontrol akses ke konten Anda berdasarkan karakteristik permintaan. Anda dapat 
mengonfigurasi ACL web untuk memantau dan mengelola permintaan berdasarkan faktor-faktor seperti di 
mana permintaan berasal, isi string kueri dan cookie, dan tingkat permintaan yang berasal dari satu alamat 
IP. Minimal, perlindungan Shield Advanced Anda mengharuskan Anda untuk mengaitkan ACL web dengan 
aturan berbasis tarif, yang membatasi tingkat permintaan untuk setiap alamat IP.

Jika ACL web terkait tidak memiliki aturan berbasis tingkat yang ditentukan, Shield Advanced meminta 
Anda untuk menentukan setidaknya satu. Aturan berbasis tarif secara otomatis memblokir lalu lintas dari IP 
sumber ketika melebihi ambang batas yang Anda tentukan. Mereka membantu melindungi aplikasi Anda 
dari banjir permintaan web dan dapat memberikan peringatan tentang lonjakan lalu lintas mendadak yang 
mungkin menunjukkan potensi serangan DDoS.

Dengan ACL web Anda di tempat, jika serangan DDoS terjadi, Anda menerapkan mitigasi dengan 
menambahkan dan mengelola aturan di ACL web. Anda dapat melakukan ini secara langsung, dengan 
bantuan dari Shield Response Team (SRT), atau secara otomatis melalui mitigasi DDoS lapisan aplikasi 
otomatis.

Cara kerja aturan berbasis tingkat

Bila Anda menggunakan aturan berbasis tarif, setiap 30 detik,AWS WAF mengevaluasi lalu lintas selama 
lima menit sebelumnya. AWS WAFmemblokir permintaan dari alamat IP sumber apa pun yang melebihi 
ambang batas hingga tingkat permintaan turun ke tingkat yang dapat diterima. Saat Anda mengonfigurasi 
aturan berbasis tarif, konfigurasikan ambang nilainya ke nilai yang lebih besar dari tingkat lalu lintas normal 
yang Anda harapkan dari satu IP sumber mana pun di jendela waktu lima menit.

Anda mungkin ingin menggunakan lebih dari satu aturan berbasis tingkat di ACL web. Misalnya, Anda 
dapat memiliki satu aturan berbasis tarif untuk semua lalu lintas yang memiliki ambang batas tinggi 
ditambah satu atau lebih aturan tambahan yang dikonfigurasi untuk mencocokkan bagian tertentu dari 
aplikasi web Anda dan yang memiliki ambang batas yang lebih rendah. Misalnya, Anda mungkin cocok 
pada URI/login.html dengan ambang batas yang lebih rendah, untuk mengurangi penyalahgunaan 
terhadap halaman login.

Untuk informasi dan panduan tambahan, lihat posting blog keamanan Tiga aturanAWS WAF berbasis 
tingkat yang paling penting.

Opsi konfigurasi yang diperluas melaluiAWS WAF

Konsol Shield Advanced memungkinkan Anda untuk menambahkan aturan berbasis tarif dan 
mengkonfigurasinya dengan pengaturan penting. Anda dapat menentukan opsi konfigurasi tambahan 
dengan mengelola aturan berbasis tarif melaluiAWS WAF. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi aturan 
untuk digabungkan pada alamat IP yang diteruskan dan Anda dapat menambahkan pernyataan scope-
down untuk menyaring beberapa permintaan dari evaluasi. Untuk semua opsi konfigurasi, lihatPernyataan 
aturan berdasarkan tarif (p. 117). Untuk informasi tentang penggunaanAWS WAF untuk mengelola aturan 
pemantauan dan manajemen permintaan web Anda, lihatMembuat ACL web (p. 22).

Shield Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tingkat lanjut
Anda dapat mengonfigurasi Shield Advanced untuk merespons secara otomatis untuk mengurangi 
serangan lapisan aplikasi (lapisan 7) terhadap sumber daya lapisan aplikasi Anda yang dilindungi, 
dengan menghitung atau memblokir permintaan web yang merupakan bagian dari serangan. Opsi ini 
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adalah tambahan untuk perlindungan lapisan aplikasi yang Anda tambahkan melalui Shield Advanced 
dengan ACLAWS WAF web dan aturan berbasis tingkat. Untuk informasi tentang langkah-langkah konsol, 
lihatMengkonfigurasi perlindungan DDoS lapisan aplikasi (p. 447).

Shield Advanced membandingkan pola lalu lintas saat ini dengan garis dasar lalu lintas bersejarah untuk 
mendeteksi penyimpangan yang mungkin mengindikasikan serangan DDoS. Saat Anda mengaktifkan 
mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk sumber daya, Shield Advanced merespons serangan DDoS 
yang terdeteksi dengan membuat, mengevaluasi, dan menerapkanAWS WAF aturan khusus.

Shield Lanjutan lapisan aplikasi otomatis peringatan mitigasi DDoS

Daftar berikut menjelaskan peringatan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced, dan 
menjelaskan langkah-langkah yang mungkin ingin Anda ambil sebagai respons.

• Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis hanya berfungsi dengan ACL web yang dibuat menggunakan 
versi terbaruAWS WAF (v2).

• Untuk deteksi dan mitigasi otomatis serangan lapisan aplikasi, Shield Advanced memanfaatkan lalu 
lintas historis ke sumber daya Anda yang dilindungi. Kesadaran pola lalu lintas normal untuk aplikasi 
Anda adalah apa yang memungkinkan Shield Advanced untuk mengisolasi lalu lintas serangan dari lalu 
lintas normal ke aplikasi Anda. Jika sumber daya Anda yang dilindungi belum memiliki riwayat lalu lintas 
aplikasi normal, seperti sebelum aplikasi diluncurkan, atau jika tidak memiliki lalu lintas produksi untuk 
waktu yang lama, sebaiknya aktifkan mitigasi otomatis dalamCOUNT mode hingga riwayat lalu lintas 
aplikasi normal telah didirikan untuk sumber daya.

• Shield Advanced membutuhkan waktu 24 jam hingga 30 hari untuk menetapkan garis dasar lalu lintas 
aplikasi Anda.

• Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis hanya menempatkan aturan untuk mengurangi serangan DDoS 
setelah mengujinya terhadap lalu lintas historis untuk memverifikasi bahwa mereka mengurangi lalu 
lintas serangan dan tidak memengaruhi lalu lintas normal ke aplikasi Anda.

• Waktu antara dimulainya serangan DDoS dan kapan Shield Advanced menempatkan aturan mitigasi 
otomatis bervariasi dengan setiap peristiwa. Beberapa serangan DDoS mungkin berakhir sebelum aturan 
mitigasi diterapkan. Serangan lain mungkin terjadi ketika mitigasi sudah ada, dan mungkin dikurangi 
sejak awal acara.

• Untuk Application Load Balancers yang menerima lalu lintas apa pun melalui jaringan pengiriman konten 
(CDN), seperti Amazon CloudFront, kemampuan mitigasi otomatis lapisan aplikasi Shield Advanced 
untuk sumber daya Application Load Balancer tersebut akan berkurang. Shield Advanced menggunakan 
atribut lalu lintas klien untuk mengidentifikasi dan mengisolasi lalu lintas serangan dari lalu lintas normal 
ke aplikasi Anda, dan CDN mungkin tidak mempertahankan atau meneruskan atribut lalu lintas klien 
asli. Jika Anda menggunakan CloudFront, kami sarankan untuk mengaktifkan mitigasi otomatis pada 
CloudFront distribusi.

• Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tidak berinteraksi dengan grup perlindungan. Anda dapat 
mengaktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya yang ada di grup perlindungan, tetapi Shield 
Advanced tidak secara otomatis menerapkan mitigasi serangan berdasarkan temuan grup perlindungan. 
Shield Advanced menerapkan mitigasi serangan otomatis untuk sumber daya individual.

Daftar Isi
• Praktik terbaik untuk menggunakan mitigasi otomatis (p. 434)
• Konfigurasi diperlukan untuk mengaktifkan mitigasi otomatis (p. 434)
• Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi otomatis (p. 435)

• Hal yang terjadi jika Anda mengaktifkan mitigasi otomatis (p. 435)
• Bagaimana Shield Advanced merespons serangan DDoS dengan mitigasi otomatis (p. 435)
• Hal yang terjadi jika Anda mengubah pengaturan tindakan aturan (p. 436)
• Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi saat serangan mereda (p. 436)
• Hal yang terjadi jika Anda menonaktifkan mitigasi otomatis (p. 436)
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• Pernyataan referensi kelompok aturan Lanjutan Shield (p. 437)
• Mengelola mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis (p. 437)

• Melihat konfigurasi mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk sumber daya (p. 437)
• Mengaktifkan dan menonaktifkan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis (p. 437)
• Mengubah tindakan yang digunakan untuk mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis (p. 438)

Praktik terbaik untuk menggunakan mitigasi otomatis

Patuhi panduan yang disediakan di sini saat Anda menggunakan mitigasi otomatis.

• Kelola semua perlindungan mitigasi otomatis Anda baik melalui Shield Advanced atau, jika Anda 
menggunakanAWS Firewall Manager untuk mengelola pengaturan mitigasi otomatis Shield Advanced, 
melalui Firewall Manager. Jangan campurkan penggunaan Shield Advanced dan Firewall Manager untuk 
mengelola perlindungan ini.

• Kelola sumber daya serupa menggunakan ACL web dan pengaturan perlindungan yang sama, dan 
kelola sumber daya yang berbeda menggunakan ACL web yang berbeda. Ketika Shield Advanced 
mengurangi serangan DDoS pada sumber daya yang dilindungi, itu mendefinisikan aturan untuk 
ACL web yang terkait dengan sumber daya dan kemudian menguji aturan terhadap lalu lintas semua 
sumber daya yang terkait dengan ACL web. Shield Advanced hanya akan menerapkan aturan jika tidak 
berdampak negatif pada sumber daya yang terkait. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana 
Shield Advanced mengelola mitigasi otomatis (p. 435).

• Jangan hapus grup aturan apa pun dari ACL web yang namanya 
dimulaiShieldMitigationRuleGroup. Jika Anda melakukannya, Anda menonaktifkan perlindungan 
yang disediakan oleh mitigasi otomatis Shield Advanced untuk setiap sumber daya yang terkait dengan 
ACL web. Selain itu, diperlukan waktu Shield Advanced untuk menerima pemberitahuan perubahan dan 
memperbarui pengaturannya. Selama waktu ini, halaman konsol Shield Advanced akan memberikan 
informasi yang salah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pernyataan referensi kelompok aturan 
Lanjutan Shield (p. 437).

• Untuk Application Load Balancers yang memiliki semua lalu lintas internet mereka diproksi melalui 
CloudFront distribusi Amazon, hanya aktifkan mitigasi otomatis pada CloudFront distribusi. CloudFront 
Distribusi akan selalu memiliki jumlah atribut lalu lintas asli terbesar, yang digunakan Shield Advanced 
untuk mengurangi serangan.

Konfigurasi diperlukan untuk mengaktifkan mitigasi otomatis

Anda mengaktifkan mitigasi otomatis Shield Advanced sebagai bagian dari perlindungan DDoS 
lapisan aplikasi untuk sumber daya Anda. Untuk informasi tentang melakukan hal ini melalui konsol, 
lihatMengkonfigurasi perlindungan DDoS lapisan aplikasi (p. 447).

Fungsi mitigasi otomatis mengharuskan Anda untuk melakukan hal berikut:

• Kaitkan ACL web dengan sumber daya - Ini diperlukan untuk perlindungan lapisan aplikasi Shield 
Advanced apa pun. Anda dapat menggunakan ACL web yang sama untuk beberapa sumber daya. 
Sebaiknya lakukan ini hanya untuk sumber daya yang memiliki lalu lintas serupa. Untuk informasi 
tentang web ACL, termasuk persyaratan untuk menggunakannya dengan beberapa sumber daya, 
lihatCara kerja AWS WAF (p. 7).

• Aktifkan dan konfigurasikan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced - Saat Anda 
mengaktifkan ini, Anda menentukan apakah Anda ingin Shield Advanced memblokir atau menghitung 
permintaan web secara otomatis yang ditentukan untuk menjadi bagian dari serangan DDoS. Shield 
Advanced menambahkan grup aturan ke ACL web terkait dan menggunakannya untuk mengelola 
responsnya secara dinamis terhadap serangan DDoS pada sumber daya. Untuk informasi tentang 
pengaturan tindakan aturan, lihatAWS WAFtindakan aturan (p. 99).

• (Opsional, tetapi disarankan) Tambahkan aturan berbasis tarif ke web ACL - Aturan berbasis tingkat 
memberi sumber daya Anda perlindungan dasar terhadap serangan DDoS dengan mencegah setiap 
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alamat IP individu mengirim terlalu banyak permintaan dalam waktu singkat. Untuk informasi tentang 
aturan berbasis tingkat, lihatPernyataan aturan berdasarkan tarif (p. 117).

Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi otomatis

Topik di bagian menjelaskan bagaimana Shield Advanced menangani perubahan konfigurasi Anda untuk 
mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis dan cara menangani serangan DDoS saat mitigasi otomatis 
diaktifkan.

Topik
• Hal yang terjadi jika Anda mengaktifkan mitigasi otomatis (p. 435)
• Bagaimana Shield Advanced merespons serangan DDoS dengan mitigasi otomatis (p. 435)
• Hal yang terjadi jika Anda mengubah pengaturan tindakan aturan (p. 436)
• Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi saat serangan mereda (p. 436)
• Hal yang terjadi jika Anda menonaktifkan mitigasi otomatis (p. 436)

Hal yang terjadi jika Anda mengaktifkan mitigasi otomatis

Shield Advanced melakukan hal berikut saat Anda mengaktifkan mitigasi otomatis:

• Jika diperlukan, tambahkan grup aturan untuk penggunaan Shield Advanced - Jika ACLAWS 
WAF web yang telah Anda kaitkan dengan sumber daya belum memiliki pernyataan referensi 
grupAWS WAF aturan yang didedikasikan untuk mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis, 
Shield Advanced menambahkannya. Nama pernyataan referensi grup aturan dimulai 
denganShieldMitigationRuleGroup. Untuk detail tambahan tentang grup aturan ini, 
lihatPernyataan referensi kelompok aturan Lanjutan Shield (p. 437).

• Mulai merespons serangan DDoS terhadap sumber daya - Shield Advanced secara otomatis merespons 
serangan DDoS untuk sumber daya yang dilindungi. Shield Advanced menggunakan grup aturan untuk 
menerapkanAWS WAF aturan untuk mitigasi serangan DDoS. Shield Advanced menyesuaikan aturan 
ini ke aplikasi Anda dan serangan yang dialami aplikasi Anda, dan mengujinya terhadap lalu lintas 
historis sumber daya sebelum menerapkannya. Bagian yang mengikuti memberikan informasi lebih lanjut 
tentang bagaimana Shield Advanced melakukan ini.

Shield Advanced menggunakan pernyataan referensi grup aturan tunggal di ACL web apa pun yang Anda 
gunakan untuk mitigasi otomatis. Jika Anda sudah menggunakan ACL web untuk mitigasi otomatis, Shield 
Advanced tidak menambahkan grup aturan lain ke dalamnya. Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis 
bergantung pada keberadaan grup aturan untuk mengurangi serangan. Jika grup aturan dihapus dari 
ACLAWS WAF web karena alasan apa pun, penghapusan akan menonaktifkan mitigasi otomatis untuk 
semua sumber daya yang terkait dengan ACL web.

Bagaimana Shield Advanced merespons serangan DDoS dengan mitigasi otomatis

Ketika Shield Advanced mendeteksi serangan terhadap sumber daya yang dilindungi yang mengaktifkan 
mitigasi otomatis, itu melakukan hal berikut:

1. Upaya untuk mengidentifikasi tanda tangan serangan yang mengisolasi lalu lintas serangan dari lalu 
lintas normal ke aplikasi Anda. Tujuannya adalah untuk menghasilkan aturan mitigasi DDoS berkualitas 
tinggi yang, ketika ditempatkan, hanya memengaruhi lalu lintas serangan dan tidak memengaruhi lalu 
lintas normal ke aplikasi Anda.

2. Mengevaluasi tanda tangan serangan yang teridentifikasi terhadap pola lalu lintas historis untuk sumber 
daya yang diserang serta sumber daya lain yang terkait dengan ACL web yang sama. Shield Advanced 
melakukan ini sebelum menerapkan aturan apa pun sebagai respons terhadap peristiwa tersebut.

Untuk mengetahui hasil evaluasi, Shield Advanced melakukan salah satu hal berikut:
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• Jika Shield Advanced menentukan bahwa tanda tangan serangan hanya mengisolasi lalu lintas yang 
terlibat dalam serangan DDoS, itu mengimplementasikan tanda tangan dalamAWS WAF aturan di 
bawah grup aturan mitigasi Shield Advanced di ACL web. Shield Advanced memberikan aturan ini 
setelan tindakan yang telah Anda konfigurasikan untuk mitigasi otomatis sumber daya - baikCOUNT
atauBLOCK.

• Jika tidak, Shield Advanced tidak menempatkan mitigasi.

Sepanjang serangan, Shield Advanced mengirimkan notifikasi yang sama dan memberikan informasi 
peristiwa yang sama seperti perlindungan lapisan aplikasi Shield Advanced dasar. Anda dapat melihat 
informasi tentang peristiwa dan serangan DDoS, dan tentang mitigasi Shield Advanced untuk serangan, di 
konsol acara Shield Advanced. Untuk informasi, lihat Visibilitas ke dalam acara DDoS (p. 452).

Jika Anda telah mengonfigurasi mitigasi otomatis untuk menggunakan tindakanBLOCK aturan dan Anda 
mengalami positif palsu dari aturan mitigasi yang digunakan Shield Advanced, Anda dapat mengubah 
tindakan aturan menjadiCOUNT. Untuk informasi tentang cara melakukan ini, lihat Mengubah tindakan yang 
digunakan untuk mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis (p. 438).

Hal yang terjadi jika Anda mengubah pengaturan tindakan aturan

Bila Anda mengubah pengaturan tindakan aturan mitigasi otomatis untuk sumber daya yang dilindungi, 
Shield Advanced memperbarui semua pengaturan aturan untuk sumber daya. Ini memperbarui aturan 
apa pun yang saat ini ada untuk sumber daya dalam grup aturan terkelola dan menggunakan pengaturan 
tindakan baru saat membuat aturan baru.

Mengubah pengaturan tindakan dapat memakan waktu beberapa detik untuk menyebar. Selama waktu ini, 
Anda mungkin melihat pengaturan lama di beberapa tempat di mana grup aturan sedang digunakan, dan 
pengaturan baru di tempat lain.

Anda dapat mengubah pengaturan tindakan aturan untuk konfigurasi mitigasi otomatis di halaman 
peristiwa konsol, dan melalui halaman konfigurasi lapisan aplikasi. Untuk informasi tentang halaman 
acara, lihatMenanggapi peristiwa DDoS (p. 463). Untuk informasi tentang halaman konfigurasi, 
lihatMengkonfigurasi perlindungan DDoS lapisan aplikasi (p. 447).

Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi saat serangan mereda

Ketika Shield Advanced menentukan bahwa aturan mitigasi yang diterapkan untuk serangan tertentu tidak 
lagi diperlukan, itu akan menghapusnya dari grup aturan mitigasi Shield Advanced.

Penghapusan aturan mitigasi tidak akan selalu bertepatan dengan akhir serangan. Shield Advanced 
memonitor pola serangan yang dideteksi pada sumber daya Anda yang dilindungi. Ini mungkin secara 
proaktif membela terhadap terulangnya serangan dengan tanda tangan tertentu dengan menjaga aturan 
yang telah dikerahkan terhadap terjadinya awal serangan itu di tempat. Sesuai kebutuhan, Shield 
Advanced meningkatkan jendela waktu yang membuat aturan tetap di tempatnya. Dengan cara ini, Shield 
Advanced dapat mengurangi serangan berulang dengan tanda tangan tertentu sebelum memengaruhi 
sumber daya Anda yang dilindungi.

Hal yang terjadi jika Anda menonaktifkan mitigasi otomatis

Shield Advanced melakukan hal berikut saat Anda menonaktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya:

• Berhenti merespons serangan DDoS secara otomatis — Shield Advanced menghentikan aktivitas 
respons otomatisnya untuk sumber daya.

• Menghapus aturan yang tidak diperlukan dari grup aturan Lanjutan Shield — Jika Shield Advanced 
mempertahankan aturan apa pun dalam grup aturan terkelolanya atas nama sumber daya yang 
dilindungi, aturan tersebut akan menghapusnya.

• Menghapus grup aturan Shield Advanced, jika tidak lagi digunakan — Jika ACL web yang Anda kaitkan 
dengan sumber daya tidak terkait dengan sumber daya lain yang mengaktifkan mitigasi otomatis, Shield 
Advanced akan menghapus pernyataan referensi grup aturannya dari ACL web.

436



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Perlindungan lapisan aplikasi (lapisan 7)

Pernyataan referensi kelompok aturan Lanjutan Shield
Shield Advanced mengelola aktivitas mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis menggunakan grup aturan di 
ACL web yang telah Anda kaitkan dengan sumber daya Anda.

Pernyataan referensi grup aturan Lanjutan Shield di ACL web Anda memiliki properti berikut:

• Nama – ShieldMitigationRuleGroup_account-id_web-acl-id_unique-identifier
• Unit kapasitas ACL web (WCU) - 150. WCU ini menghitung terhadap penggunaan WCU di ACL web 

Anda.
• Prioritas - 10.000.000. Pengaturan prioritas tinggi ini memberi Anda ruang untuk menjalankan aturan dan 

grup aturan lainnya di ACL web sebelum grup aturan Shield Advanced. AWS WAFmenjalankan aturan di 
web ACL dari pengaturan prioritas numerik terendah ke atas.

Fungsionalitas mitigasi otomatis tidak menggunakanAWS WAF sumber daya tambahan apa pun di akun 
Anda, di luar WCU grup aturan di ACL web Anda. Misalnya, grup aturan Lanjutan Shield tidak dihitung 
sebagai salah satu grup aturan akun Anda. Untuk informasi tentang batas akunAWS WAF, lihatKuota AWS 
WAF (p. 286).

Mengelola mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis
Gunakan panduan di bagian ini untuk mengelola konfigurasi mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Anda. 
Untuk informasi tentang cara kerja mitigasi otomatis, lihat topik sebelumnya.

Topik
• Melihat konfigurasi mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk sumber daya (p. 437)
• Mengaktifkan dan menonaktifkan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis (p. 437)
• Mengubah tindakan yang digunakan untuk mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis (p. 438)

Melihat konfigurasi mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk sumber daya

Anda dapat melihat konfigurasi mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk sumber daya di halaman
Sumber daya yang dilindungi dan di halaman perlindungan individual.

Untuk melihat konfigurasi mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis

1. Masuk keAWS Management Console dan buka konsolAWS WAF & Shield di https:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2. Di panelAWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi. Dalam daftar sumber daya yang 
dilindungi, kolom Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis menunjukkan apakah mitigasi otomatis 
diaktifkan dan, jika diaktifkan, tindakan yang akan digunakan Shield Advanced dalam mitigasinya.

Anda juga dapat memilih sumber daya lapisan aplikasi apa pun untuk melihat informasi yang sama 
yang tercantum di halaman perlindungan sumber daya.

Mengaktifkan dan menonaktifkan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis

Prosedur berikut menunjukkan cara mengaktifkan atau menonaktifkan respons otomatis untuk sumber 
daya yang dilindungi.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mitigasi lapisan aplikasi otomatis untuk satu sumber daya

1. Masuk keAWS Management Console dan buka konsolAWS WAF & Shield di https:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2. Di panelAWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi.
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3. Di tab Perlindungan, pilih sumber daya lapisan aplikasi yang ingin Anda aktifkan mitigasi otomatis. 
Halaman perlindungan terbuka untuk sumber daya.

4. Di halaman perlindungan sumber daya, pilih Edit.
5. Di halaman Konfigurasikan mitigasi DDoS layer 7 untuk sumber daya global - opsional, untuk mitigasi 

DDoS lapisan aplikasi otomatis, pilih opsi yang ingin Anda gunakan untuk mitigasi otomatis. Pilihan di 
konsol adalah sebagai berikut:

• Pertahankan pengaturan saat ini - Jangan membuat perubahan pada pengaturan mitigasi otomatis 
sumber daya yang dilindungi.

• Aktifkan - Aktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya yang dilindungi. Bila Anda memilih ini, pilih 
juga tindakan aturan yang Anda inginkan agar mitigasi otomatis digunakan dalam aturan ACL web. 
Untuk informasi tentang pengaturan tindakan aturan, lihatAWS WAFtindakan aturan (p. 99).

• Nonaktifkan - Nonaktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya yang dilindungi.
6. Berjalan melalui sisa halaman sampai Anda selesai dan menyimpan konfigurasi.

Di halaman Perlindungan, pengaturan mitigasi otomatis diperbarui untuk sumber daya.

Mengubah tindakan yang digunakan untuk mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis

Anda dapat mengubah tindakan yang digunakan Shield Advanced untuk respons otomatis lapisan 
aplikasinya di beberapa lokasi di konsol:

• Konfigurasi mitigasi otomatis - Ubah tindakan saat Anda mengonfigurasi mitigasi otomatis untuk sumber 
daya Anda. Untuk prosedur, lihat bagian sebelumnyaMengaktifkan dan menonaktifkan mitigasi DDoS 
lapisan aplikasi otomatis (p. 437).

• Halaman detail peristiwa - Ubah tindakan di halaman detail peristiwa, saat Anda melihat informasi 
peristiwa di konsol. Untuk informasi, lihat AWS Shield Advanceddetail peristiwa (p. 458).

Mengkonfigurasi deteksi berbasis kesehatan 
menggunakan pemeriksaan kesehatan
Anda dapat mengonfigurasi Shield Advanced untuk menggunakan deteksi berbasis kesehatan untuk 
meningkatkan daya tanggap dan akurasi dalam deteksi dan mitigasi serangan. Anda dapat menggunakan 
opsi ini dengan jenis sumber daya apa pun kecuali untuk zona host Route 53.

Untuk mengonfigurasi deteksi berbasis kesehatan, Anda menentukan pemeriksaan kesehatan 
untuk sumber daya Anda di Route 53, memverifikasi bahwa deteksi tersebut melaporkan sehat, lalu 
mengaitkannya dengan perlindungan Shield Advanced. Untuk informasi tentang pemeriksaan kondisi 
Route 53, lihat Cara Amazon Route 53 memeriksa kondisi sumber daya dan Membuat, memperbarui, dan 
menghapus pemeriksaan kondisi di Panduan Developer Amazon Route 53.

Note

Pemeriksaan Health diperlukan untuk dukungan keterlibatan proaktif Shield Response 
Team (SRT). Untuk informasi tentang keterlibatan proaktif, lihatKonfigurasikan keterlibatan 
proaktif (p. 428).

Health sumber daya berdasarkan persyaratan yang Anda tentukan. Status pemeriksaan kesehatan 
memberikan masukan ke mekanisme deteksi Shield Advanced, yang memberi mereka kepekaan yang 
lebih besar terhadap keadaan aplikasi spesifik Anda saat ini.

Anda dapat mengaktifkan deteksi berbasis kesehatan untuk semua jenis sumber daya kecuali untuk zona 
host Route 53.

• Sumber daya lapisan jaringan dan transportasi (lapisan 3/lapisan 4) - Deteksi berbasis kesehatan 
meningkatkan akurasi deteksi dan mitigasi kejadian lapisan jaringan dan lapisan transportasi untuk 
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Network Load Balancers, alamat IP elastis, dan akselerator standar Global Accelerator. Saat Anda 
melindungi jenis sumber daya ini dengan Shield Advanced, Shield Advanced dapat memberikan mitigasi 
untuk serangan yang lebih kecil dan mitigasi serangan yang lebih cepat, bahkan ketika lalu lintas berada 
dalam kapasitas aplikasi.

Ketika Anda menambahkan deteksi berbasis kesehatan, selama periode ketika pemeriksaan kesehatan 
terkait tidak sehat, Shield Advanced dapat menempatkan mitigasi lebih cepat dan bahkan pada ambang 
batas yang lebih rendah.

• Sumber daya lapisan aplikasi (lapisan 7) - Deteksi berbasis kesehatan meningkatkan akurasi deteksi 
banjir permintaan web untuk CloudFront distribusi dan Application Load Balancers. Saat melindungi 
jenis sumber daya ini dengan Shield Advanced, Anda menerima peringatan deteksi banjir permintaan 
web ketika ada penyimpangan signifikan secara statistik dalam volume lalu lintas yang dikombinasikan 
dengan perubahan signifikan dalam pola lalu lintas, berdasarkan karakteristik permintaan.

Dengan deteksi berbasis kesehatan, ketika pemeriksaan kesehatan Route 53 terkait tidak sehat, 
Shield Advanced memerlukan penyimpangan yang lebih kecil untuk mengingatkan dan melaporkan 
kejadian lebih cepat. Sebaliknya, ketika pemeriksaan kesehatan Route 53 terkait sehat, Shield Advanced 
membutuhkan penyimpangan yang lebih besar untuk waspada.

Daftar Isi
• Praktik terbaik untuk pemeriksaan kondisi dengan Shield Advanced (p. 439)
• Metrik yang biasa digunakan untuk pemeriksaan kondisi (p. 440)

• Metrik yang digunakan untuk memantau kondisi aplikasi (p. 440)
• CloudWatch Metrik Amazon untuk setiap jenis sumber daya (p. 442)

• Mengelola pemeriksaan kondisi layanan (p. 442)
• Mengaitkan pemeriksaan kesehatan dengan sumber daya Anda (p. 443)
• Memisahkan pemeriksaan kesehatan dari sumber daya Anda (p. 444)
• Status asosiasi pemeriksaan kesehatan (p. 444)

• Contoh pemeriksaan kondisi (p. 445)
• CloudFront Distribusi Amazon (p. 445)
• Penyeimbang beban (p. 445)
• Alamat IP elastis Amazon EC2 (EIP) (p. 446)

Praktik terbaik untuk pemeriksaan kondisi dengan Shield 
Advanced
Ikuti praktik terbaik di bagian ini saat Anda membuat dan menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan 
Shield Advanced.

• Rencanakan pemeriksaan kesehatan Anda dengan mengidentifikasi komponen infrastruktur yang ingin 
Anda pantau. Pertimbangkan jenis sumber daya berikut untuk pemeriksaan kesehatan:
• Sumber daya kritis.
• Sumber daya apa pun yang Anda inginkan sensitivitas yang lebih tinggi dalam deteksi dan mitigasi 

Shield Advanced.
• Sumber daya yang Anda inginkan Shield Advanced untuk secara proaktif menjangkau Anda. 

Keterlibatan proaktif diinformasikan oleh status pemeriksaan kondisi.

Contoh sumber daya yang mungkin ingin Anda pantau termasuk CloudFront distribusi Amazon, load 
balancer yang menghadap ke internet, dan instans Amazon EC2.

• Tentukan pemeriksaan kesehatan yang secara akurat mencerminkan kesehatan asal aplikasi Anda 
dengan pemberitahuan sesedikit mungkin.
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• Menulis pemeriksaan kesehatan sehingga mereka hanya tidak sehat ketika aplikasi Anda tidak 
tersedia atau tidak berkinerja dalam parameter yang dapat diterima. Anda bertanggung jawab untuk 
menentukan dan memelihara pemeriksaan kesehatan berdasarkan persyaratan spesifik aplikasi Anda.

• Gunakan pemeriksaan kesehatan sesedikit mungkin sambil tetap melaporkan secara akurat tentang 
kesehatan aplikasi Anda. Misalnya, beberapa alarm dari beberapa area aplikasi Anda yang semuanya 
melaporkan masalah yang sama mungkin menambahkan overhead ke aktivitas respons Anda tanpa 
menambahkan nilai informasi.

• Gunakan pemeriksaan kesehatan yang dihitung untuk memantau kesehatan aplikasi menggunakan 
kombinasi CloudWatch metrik Amazon. Misalnya, Anda dapat menghitung kesehatan gabungan 
berdasarkan latensi server aplikasi Anda dan tingkat kesalahan 5xx mereka, yang menunjukkan 
bahwa server asal tidak memenuhi permintaan.

• Buat dan publikasikan indikator kesehatan aplikasi Anda sendiri ke metrik CloudWatch khusus sesuai 
kebutuhan dan gunakan dalam pemeriksaan kesehatan yang dihitung.

• Menerapkan dan mengelola pemeriksaan kesehatan Anda untuk meningkatkan deteksi dan mengurangi 
aktivitas pemeliharaan yang tidak perlu.
• Sebelum Anda mengaitkan pemeriksaan kesehatan dengan perlindungan Shield Advanced, pastikan 

bahwa itu dalam keadaan sehat. Mengaitkan pemeriksaan kesehatan yang melaporkan tidak sehat 
dapat memiringkan mekanisme deteksi Shield Advanced untuk sumber daya Anda yang dilindungi.

• Pastikan pemeriksaan kesehatan Anda tersedia untuk digunakan oleh Shield Advanced. Jangan hapus 
pemeriksaan kesehatan di Route 53 yang Anda gunakan untuk perlindungan Shield Advanced.

• Gunakan lingkungan pementasan dan pengujian hanya untuk menguji pemeriksaan kesehatan Anda. 
Hanya pertahankan asosiasi pemeriksaan kesehatan untuk lingkungan yang memerlukan kinerja dan 
ketersediaan tingkat produksi. Jangan mempertahankan asosiasi pemeriksaan kesehatan di Shield 
Advanced untuk lingkungan pementasan dan pengujian.

Metrik yang biasa digunakan untuk pemeriksaan kondisi
Bagian ini mencantumkan CloudWatch metrik Amazon yang umum digunakan dalam pemeriksaan 
kesehatan untuk mengukur kesehatan aplikasi selama peristiwa penolakan layanan terdistribusi (DDoS). 
Untuk informasi lengkap tentang CloudWatch metrik untuk setiap jenis sumber daya, lihat daftar yang 
mengikuti tabel.

Topik
• Metrik yang digunakan untuk memantau kondisi aplikasi (p. 440)
• CloudWatch Metrik Amazon untuk setiap jenis sumber daya (p. 442)

Metrik yang digunakan untuk memantau kondisi aplikasi

Resource Metrik Deskripsi

Route 53 HealthCheckStatus Status endpoint pemeriksaan 
kesehatan.

CloudFront 5xxErrorRate Persentase dari semua 
permintaan yang merupakan 
kode status HTTP 5xx. Ini 
menunjukkan serangan yang 
memengaruhi aplikasi.

Application Load Balancer ActiveConnectionCount Jumlah koneksi TCP bersamaan 
yang aktif dari klien ke 
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Resource Metrik Deskripsi
penyeimbang beban, dan dari 
penyeimbang beban ke target.

Application Load Balancer ConsumedLCUs Jumlah unit kapasitas 
penyeimbang beban (LCU) yang 
digunakan oleh penyeimbang 
beban Anda.

Application Load Balancer HTTPCode_ELB_4XX_Count

HTTPCode_ELB_5XX_Count

Jumlah kode kesalahan klien 
HTTP 4xx atau 5xx yang 
dihasilkan oleh penyeimbang 
beban.

Application Load Balancer NewConnectionCount Jumlah koneksi TCP baru yang 
dibuat dari klien ke penyeimbang 
beban, dan dari penyeimbang 
beban ke target.

Application Load Balancer ProcessedBytes Jumlah byte diproses oleh 
penyeimbang beban.

Application Load Balancer RejectedConnectionCount Jumlah koneksi yang ditolak 
karena penyeimbang beban 
mencapai jumlah koneksi 
maksimumnya.

Application Load Balancer TargetConnectionErrorCount Jumlah koneksi yang tidak 
berhasil dibuat antara 
penyeimbang beban dan target.

Application Load Balancer TargetResponseTime Waktu berlalu dalam hitungan 
detik setelah permintaan 
meninggalkan penyeimbang 
beban dan saat menerima 
respons dari target.

Application Load Balancer UnHealthyHostCount Jumlah target yang dianggap 
tidak sehat.

Network Load Balancer ActiveFlowCount Jumlah koneksi TCP bersamaan 
dari klien ke target.

Network Load Balancer ConsumedLCUs Jumlah unit kapasitas 
penyeimbang beban (LCU) yang 
digunakan oleh penyeimbang 
beban Anda.

Network Load Balancer NewFlowCount Jumlah koneksi TCP baru yang 
dibuat dari klien ke target.

Network Load Balancer PeakPacketsPerSecond Kecepatan paket tertinggi 
(paket diproses per detik), 
dihitung setiap 10 detik selama 
jendela pengambilan sampel. 
Metrik ini mencakup lalu lintas 
pemeriksaan kondisi.
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Resource Metrik Deskripsi

Network Load Balancer ProcessedBytes Jumlah byte diproses oleh 
penyeimbang beban, termasuk 
header TCP/IP.

Global Accelerator NewFlowCount Jumlah koneksi TCP baru yang 
dibuat dari klien ke target.

Global Accelerator ProcessedBytesIn Jumlah byte masuk yang 
diproses oleh akselerator, 
termasuk header TCP/IP.

Amazon EC2 CPUUtilization Persentase unit komputasi EC2 
yang dialokasikan yang saat ini 
digunakan.

Amazon EC2 NetworkIn Jumlah byte yang diterima pada 
semua antarmuka jaringan oleh 
instans.

Amazon EC2 Auto Scaling GroupMaxSize Ukuran maksimum grup Auto 
Scaling.

CloudWatch Metrik Amazon untuk setiap jenis sumber daya

Untuk informasi tambahan tentang metrik yang tersedia untuk sumber daya Anda yang dilindungi, lihat 
bagian berikut dalam panduan sumber daya:

• Amazon Route 53 — Memantau sumber daya dengan pemeriksaan kondisi Amazon Route 53 dan 
Amazon CloudWatch di Panduan Developer Amazon Route 53.

• Amazon CloudFront - Pemantauan CloudFront dengan Amazon CloudWatch di Panduan CloudFront 
Pengembang Amazon.

• Application Load Balancer — CloudWatch metrik untuk Application Load Balancer Anda di Panduan 
Pengguna untuk Application Load Balancers.

• Network Load Balancer — CloudWatch metrik untuk Network Load Balancer Anda di Panduan Pengguna 
untuk Network Load Balancers.

• AWS Global Accelerator- Menggunakan Amazon CloudWatch denganAWS Global Accelerator di 
PanduanAWS Global Accelerator Pengembang.

• Amazon Elastic Compute Cloud — Cantumkan CloudWatch metrik yang tersedia untuk instans Anda di 
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC 2/latest/UserGuide /.

• Auto Scaling Amazon EC2 —  CloudWatch Metrik pemantauan untuk grup Auto Scaling dan instans 
Anda dalam Panduan Pengguna Amazon EC2 Auto Scaling.

Mengelola pemeriksaan kondisi layanan
Anda akan mendapatkan manfaat maksimal dari menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield 
Advanced jika pemeriksaan kesehatan hanya melaporkan sehat ketika aplikasi Anda berjalan dalam 
parameter yang dapat diterima dan hanya melaporkan tidak sehat jika tidak. Gunakan panduan di bagian 
ini untuk mengelola asosiasi pemeriksaan kesehatan Anda di Shield Advanced.

Note

Shield Advanced tidak secara otomatis mengelola pemeriksaan kesehatan Anda.
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Berikut ini diperlukan untuk menggunakan pemeriksaan kesehatan dengan Shield Advanced:

• Pemeriksaan kesehatan harus melaporkan kesehatan saat Anda mengaitkannya dengan perlindungan 
Shield Advanced Anda.

• Pemeriksaan kesehatan harus relevan dengan kesehatan sumber daya Anda yang dilindungi. Anda 
bertanggung jawab untuk menentukan dan memelihara pemeriksaan kesehatan yang secara akurat 
melaporkan kesehatan aplikasi Anda, berdasarkan persyaratan spesifik aplikasi Anda.

• Pemeriksaan kesehatan harus tetap tersedia untuk digunakan oleh perlindungan Shield Advanced. 
Jangan hapus pemeriksaan kesehatan di Route 53 yang Anda gunakan untuk perlindungan Shield 
Advanced.

Topik
• Mengaitkan pemeriksaan kesehatan dengan sumber daya Anda (p. 443)
• Memisahkan pemeriksaan kesehatan dari sumber daya Anda (p. 444)
• Status asosiasi pemeriksaan kesehatan (p. 444)

Mengaitkan pemeriksaan kesehatan dengan sumber daya Anda

Prosedur berikut menunjukkan cara mengaitkan pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 dengan 
sumber daya yang dilindungi.

Note

Sebelum Anda mengaitkan pemeriksaan kesehatan dengan perlindungan Shield Advanced, 
pastikan bahwa itu dalam keadaan sehat. Untuk informasi, lihat Memantau status pemeriksaan 
kesehatan dan mendapatkan notifikasi di Panduan Pengembang Amazon Route 53.

Untuk menghubungkan pemeriksaan kondisi

1. Masuk keAWS Management Console dan buka konsolAWS WAF & Shield di https:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2. Di panelAWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi.
3. Pada tab Perlindungan, pilih sumber daya yang ingin Anda kaitkan dengan pemeriksaan kesehatan.
4. Pilih Konfigurasikan perlindungan.
5. Pilih Berikutnya sampai Anda masuk ke halaman Konfigurasikan deteksi DDoS berbasis pemeriksaan 

kesehatan - opsional.
6. Di bawah Pemeriksaan Health Terkait, pilih ID pemeriksaan kesehatan yang ingin Anda kaitkan 

dengan perlindungan.

Note

Jika Anda tidak melihat pemeriksaan kesehatan yang Anda butuhkan, buka konsol Route 
53 dan verifikasi pemeriksaan kesehatan dan ID-nya. Untuk informasi, lihat Membuat dan 
Memperbarui Pemeriksaan Health.

7. Berjalan melalui sisa halaman sampai Anda menyelesaikan konfigurasi. Pada halaman Perlindungan, 
asosiasi pemeriksaan kesehatan Anda yang diperbarui terdaftar untuk sumber daya.

8. Pada halaman Perlindungan, periksa apakah pemeriksaan kesehatan Anda yang baru terkait 
melaporkan kesehatan.

Anda tidak dapat berhasil mulai menggunakan pemeriksaan kesehatan di Shield Advanced sementara 
pemeriksaan kesehatan melaporkan tidak sehat. Melakukan hal tersebut menyebabkan Shield 
Advanced mendeteksi false positive pada ambang batas yang sangat rendah dan juga dapat 
berdampak negatif pada kemampuan Shield Response Team (SRT) untuk memberikan keterlibatan 
proaktif untuk sumber daya.
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Jika pemeriksaan kesehatan yang baru terkait melaporkan tidak sehat, lakukan hal berikut:

a. Pisahkan pemeriksaan kesehatan dari perlindungan Anda di Shield Advanced.
b. Kunjungi kembali spesifikasi pemeriksaan kesehatan Anda di Amazon Route 53 dan verifikasi 

kinerja dan ketersediaan aplikasi Anda secara keseluruhan.
c. Ketika aplikasi Anda bekerja dalam parameter Anda untuk kesehatan yang baik dan pemeriksaan 

kesehatan Anda melaporkan sehat, coba lagi untuk mengaitkan pemeriksaan kesehatan di Shield 
Advanced.

Prosedur asosiasi pemeriksaan kesehatan selesai ketika Anda telah membentuk asosiasi pemeriksaan 
kesehatan baru Anda dan melaporkan sehat di Shield Advanced.

Memisahkan pemeriksaan kesehatan dari sumber daya Anda

Prosedur berikut menunjukkan cara memisahkan pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 dari sumber 
daya yang dilindungi.

Untuk memisahkan pemeriksaan kondisi

1. Masuk keAWS Management Console dan buka konsolAWS WAF & Shield di https:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2. Di panelAWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi.
3. Pada tab Perlindungan, pilih sumber daya yang ingin Anda putuskan dari pemeriksaan kesehatan.
4. Pilih Konfigurasikan perlindungan.
5. Pilih Berikutnya sampai Anda masuk ke halaman Konfigurasikan deteksi DDoS berbasis pemeriksaan 

kesehatan - opsional.
6. Di bawah Pemeriksaan Health Terkait, pilih opsi kosong, terdaftar sebagai -.
7. Berjalan melalui sisa halaman sampai Anda menyelesaikan konfigurasi.

Pada halaman Perlindungan, bidang pemeriksaan kesehatan untuk sumber daya Anda diatur ke -, yang 
menunjukkan tidak ada asosiasi pemeriksaan kesehatan.

Status asosiasi pemeriksaan kesehatan

Anda dapat melihat status pemeriksaan kesehatan yang terkait dengan perlindungan pada halaman
Sumber daya yang dilindungiAWS WAF & Shield console dan pada halaman detail setiap sumber daya.

• Sehat - Pemeriksaan kesehatan tersedia dan melaporkan sehat.
• Tidak sehat - Pemeriksaan kesehatan tersedia dan melaporkan tidak sehat.
• Tidak tersedia - Pemeriksaan kesehatan tidak tersedia untuk digunakan oleh Shield Advanced.

Untuk menyelesaikan pemeriksaan kesehatan yang tidak tersedia

Buat dan gunakan pemeriksaan kesehatan baru. Jangan mencoba mengaitkan pemeriksaan kesehatan 
lagi setelah status tidak tersedia di Shield Advanced.

Untuk panduan terperinci tentang mengikuti langkah-langkah ini, lihat topik sebelumnya.

1. Di Shield Advanced, lepaskan pemeriksaan kesehatan dari sumber daya.
2. Di Route 53, buat pemeriksaan kesehatan baru untuk sumber daya dan catat ID-nya. Untuk informasi, 

lihat Membuat dan Memperbarui Pemeriksaan Health di Panduan Pengembang Amazon Route 53.
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3. Di Shield Advanced, kaitkan pemeriksaan kondisi baru dengan sumber daya.

Contoh pemeriksaan kondisi
Bagian ini menunjukkan contoh pemeriksaan kesehatan yang dapat Anda gunakan dalam pemeriksaan 
kesehatan yang dihitung. Pemeriksaan kesehatan yang dihitung menggunakan sejumlah pemeriksaan 
kesehatan individu untuk menentukan status gabungan. Status setiap pemeriksaan kesehatan 
individu didasarkan pada kesehatan titik akhir atau pada keadaan CloudWatch metrik Amazon. Anda 
menggabungkan pemeriksaan kesehatan ke dalam pemeriksaan kesehatan yang dihitung dan kemudian 
mengkonfigurasi pemeriksaan kesehatan yang dihitung untuk melaporkan kesehatan berdasarkan status 
kesehatan gabungan dari pemeriksaan kesehatan individu. Tune sensitivitas pemeriksaan kesehatan 
dihitung Anda sesuai dengan kebutuhan Anda untuk kinerja aplikasi dan ketersediaan.

Untuk informasi tentang pemeriksaan kesehatan yang dihitung, lihat Memantau pemeriksaan kesehatan 
lainnya (pemeriksaan kesehatan yang dihitung) di Panduan Pengembang Amazon Route 53. Untuk 
informasi tambahan, lihat posting blog Perbaikan Route 53 - Pemeriksaan Health dan Pemeriksaan Latensi 
yang Dihitung.

Topik
• CloudFront Distribusi Amazon (p. 445)
• Penyeimbang beban (p. 445)
• Alamat IP elastis Amazon EC2 (EIP) (p. 446)

CloudFront Distribusi Amazon

Contoh berikut menjelaskan pemeriksaan kesehatan yang dapat digabungkan menjadi pemeriksaan 
kesehatan yang dihitung untuk CloudFront distribusi:

• Pantau titik akhir dengan menentukan nama domain ke jalur distribusi yang menyajikan konten dinamis. 
Respon yang sehat akan mencakup kode respons HTTP 2xx dan 3xx.

• Pantau keadaan CloudWatch alarm yang mengukur kesehatan CloudFront asal. Misalnya, Anda dapat 
mempertahankan CloudWatch alarm pada metrik Application Load BalancerTargetResponseTime, 
dan membuat pemeriksaan kesehatan yang mencerminkan status alarm. Pemeriksaan kesehatan bisa 
tidak sehat ketika waktu respons, antara permintaan meninggalkan penyeimbang beban dan ketika 
penyeimbang beban menerima respons dari target, melebihi ambang batas yang dikonfigurasi dalam 
alarm.

• Pantau status CloudWatch alarm yang mengukur persentase permintaan yang merupakan kode status 
HTTP respons 5xx. Jika tingkat kesalahan 5xx CloudFront distribusi lebih tinggi dari ambang batas yang 
ditentukan dalam CloudWatch alarm, status pemeriksaan kesehatan ini akan beralih ke tidak sehat.

Penyeimbang beban

Contoh berikut menjelaskan pemeriksaan kesehatan yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kesehatan 
yang dihitung untuk Application Load Balancer, Network Load Balancer, atau akselerator standar Global 
Accelerator.

• Pantau keadaan CloudWatch alarm yang mengukur jumlah koneksi baru yang dibuat oleh klien ke 
penyeimbang beban. Anda dapat mengatur ambang alarm untuk jumlah rata-rata koneksi baru pada 
tingkat tertentu lebih tinggi dari rata-rata setiap hari Anda. Metrik untuk setiap jenis sumber daya adalah 
sebagai berikut:
• Application Load Balancer:NewConnectionCount
• Network Load Balancer:ActiveFlowCount
• Akselerator Global:NewFlowCount
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• Untuk Application Load Balancer dan Network Load Balancer, pantau keadaan CloudWatch alarm yang 
mengukur jumlah load balancer yang dianggap sehat. Anda dapat mengatur ambang batas alarm di 
Availability Zone atau pada jumlah minimum host sehat yang diperlukan penyeimbang muatan Anda. 
Metrik yang tersedia untuk sumber daya load balancer adalah sebagai berikut:
• Application Load Balancer:HealthyHostCount
• Network Load Balancer:HealthyHostCount

• Untuk Application Load Balancer, pantau status CloudWatch alarm yang mengukur jumlah kode respons 
HTTP 5xx yang dihasilkan oleh target penyeimbang beban. Untuk Application Load Balancer, Anda 
dapat menggunakan metrikHTTPCode_Target_5XX_Count dan mendasarkan ambang alarm pada 
jumlah semua kesalahan 5xx untuk penyeimbang muatan.

Alamat IP elastis Amazon EC2 (EIP)

Contoh pemeriksaan kesehatan berikut dapat digabungkan menjadi pemeriksaan kesehatan yang dihitung 
untuk alamat IP elastis Amazon EC2:

• Monitor titik akhir dengan menentukan alamat IP ke alamat Elastis IP. Pemeriksaan kesehatan akan 
tetap sehat selama koneksi TCP dapat dibuat dengan sumber daya di belakang alamat IP.

• Pantau status CloudWatch alarm yang mengukur persentase unit komputasi Amazon EC2 yang 
dialokasikan yang saat ini digunakan di instans. Anda dapat menggunakan metrik Amazon 
EC2CPUUtilization dan mendasarkan ambang alarm pada apa yang Anda anggap sebagai tingkat 
pemanfaatan CPU yang tinggi untuk aplikasi Anda, seperti 90%.

Mengelola perlindungan sumber daya diAWS Shield 
Advanced
Gunakan panduan di bagian ini untuk mengelola perlindungan Shield Advanced untuk sumber daya Anda.

Note

Shield Advanced hanya melindungi sumber daya yang telah Anda tentukan di Shield Advanced 
atau melalui kebijakanAWS Firewall Manager Shield Advanced. Itu tidak secara otomatis 
melindungi sumber daya Anda.

Jika Anda menggunakan kebijakanAWS Firewall Manager Shield Advanced, Anda tidak perlu mengelola 
perlindungan untuk sumber daya yang berada dalam lingkup kebijakan. Firewall Manager secara 
otomatis mengelola perlindungan untuk akun dan sumber daya yang berada dalam lingkup kebijakan, 
sesuai dengan konfigurasi kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan AWS Shield 
Advanced (p. 551).

Topik
• MenambahkanAWS Shield Advanced perlindungan keAWS sumber daya (p. 446)
• MengkonfigurasiAWS Shield Advanced perlindungan (p. 447)
• MenghapusAWS Shield Advanced perlindungan dari sumberAWS daya (p. 449)

MenambahkanAWS Shield Advanced perlindungan keAWS 
sumber daya
Ikuti panduan di bagian ini untuk menambahkan perlindungan Shield Advanced ke satu atau lebih sumber 
daya.
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Untuk menambahkan perlindungan untuk sumberAWS daya

1. Masuk keAWS Management Console dan buka konsolAWS WAF & Shield di https:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2. Dalam panel navigasi, diAWS Shield pilih Sumber Daya dilindungi.
3. Pilih Tambahkan sumber daya untuk melindungi.
4. Di halaman Pilih sumber daya untuk dilindungi dengan Lanjutan Shield, di Tentukan Wilayah dan 

jenis sumber daya, berikan spesifikasi Wilayah dan jenis sumber daya untuk sumber daya yang ingin 
Anda lindungi. Anda dapat melindungi sumber daya di beberapa Wilayah dengan memilih Semua 
Wilayah dan Anda dapat mempersempit pilihan ke sumber daya global dengan memilih Global. Anda 
dapat membatalkan pilihan jenis sumber daya apa pun yang tidak ingin Anda lindungi. Untuk informasi 
tentang perlindungan untuk jenis sumber daya Anda, lihatAWS Shield Advancedperlindungan menurut 
jenis sumber daya (p. 430).

5. Pilih Muat sumber daya. Shield Advanced mengisi bagian Pilih Sumber Daya denganAWS sumber 
daya yang sesuai dengan kriteria Anda.

6. Di bagian Pilih Sumber Daya, Anda dapat memfilter daftar sumber daya dengan memasukkan string 
untuk dicari di daftar sumber daya.

Pilih sumber daya yang ingin Anda lindungi.
7. Di bagian Tag, jika Anda ingin menambahkan tag ke perlindungan Shield Advanced yang Anda buat, 

tentukan tag tersebut. Untuk informasi tentang menandaiAWS sumber daya, lihat Bekerja dengan 
Editor Tag.

8. Pilih Lindungi dengan Shield Advanced. Ini menambahkan perlindungan Shield Advanced ke sumber 
daya.

MengkonfigurasiAWS Shield Advanced perlindungan
Anda dapat mengubah pengaturan untukAWS Shield Advanced perlindungan Anda kapan pun. Untuk 
melakukan ini, telusuri opsi untuk perlindungan yang Anda pilih dan ubah pengaturan yang perlu Anda 
ubah.

Untuk mengelola

1. Masuk keAWS Management Console dan buka konsolAWS WAF & Shield di https:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2. Di panelAWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi.
3. Dalam tab Perlindungan, pilih sumber daya yang ingin Anda lindungi.
4. Pilih Konfigurasi perlindungan dan opsi spesifikasi sumber daya yang Anda inginkan.
5. Berjalanlah melalui masing-masing opsi perlindungan sumber daya, buat perubahan sesuai 

kebutuhan.

Mengkonfigurasi perlindungan DDoS lapisan aplikasi

Untuk perlindungan terhadap serangan terhadap sumber daya Amazon CloudFront dan Application Load 
Balancer, Anda dapat menambahkan ACLAWS WAF web dan menambahkan aturan berbasis tingkat. 
Untuk informasi tentang ini, lihatShield Advanced aplikasi layerAWS WAF web ACL dan aturan berbasis 
tingkat (p. 432).

Anda juga dapat mengaktifkan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced. Untuk informasi 
tentang caraAWS WAF kerjanya, lihatAWS WAF (p. 6). Untuk informasi tentang fitur mitigasi otomatis, 
lihatShield Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tingkat lanjut (p. 432).
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Important

Jika Anda mengelola perlindungan Shield AdvancedAWS Firewall Manager melalui kebijakan 
Shield Advanced, Anda tidak dapat mengelola perlindungan lapisan aplikasi di sini. Untuk semua 
sumber daya lainnya, sebaiknya Anda melampirkan ACL web ke setiap sumber daya, meskipun 
ACL web tidak mengandung aturan apa pun.

Note

Bila Anda mengaktifkan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk sumber daya, jika 
diperlukan, operasi secara otomatis menambahkan peran terkait layanan ke akun Anda untuk 
memberikan izin yang diperlukan Shield Advanced untuk mengelola perlindungan ACL web Anda. 
Untuk informasi, lihat Menggunakan peran terkait layanan untuk Shield Advanced (p. 486)the 
section called “Menggunakan peran terkait layanan” (p. 486).

Untuk mengkonfigurasi perlindungan DDoS lapisan aplikasi

1. Di halaman Configure layer 7 DDoS protections, jika sumber daya belum dikaitkan dengan ACL web, 
Anda dapat memilih ACL web yang ada atau membuatnya sendiri.

Untuk membuat ACL web, ikuti langkah-langkah berikut:

a. Pilih Buat web ACL.
b. Masukkan nama. Anda tidak dapat mengubah nama setelah Anda membuat ACL web.
c. Pilih Create (Buat).

Note

Jika sumber daya sudah dikaitkan dengan ACL web, Anda tidak dapat mengubah ke 
ACL web yang berbeda. Jika Anda ingin mengubah ACL web, Anda harus terlebih dahulu 
menghapus ACL web terkait dari sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Mengaitkan atau melepaskan ACL web denganAWS sumber daya (p. 29).

2. Jika ACL web tidak memiliki aturan berbasis tarif yang ditentukan, Anda dapat menambahkannya 
dengan memilih Tambahkan aturan batas tingkat dan kemudian melakukan langkah-langkah berikut:

a. Masukkan nama.
b. Masukkan batas. Ini adalah jumlah maksimum permintaan yang diizinkan dalam periode lima 

menit dari alamat IP tunggal mana pun sebelum tindakan aturan berbasis tarif diterapkan ke 
alamat IP. Ketika permintaan dari alamat IP jatuh di bawah batas, tindakan dihentikan.

c. Tetapkan tindakan aturan untuk menghitung atau memblokir permintaan dari alamat IP sementara 
jumlah permintaannya melebihi batas. Aplikasi dan penghapusan tindakan aturan mungkin 
berlaku satu atau dua menit setelah tingkat permintaan alamat IP berubah.

d. Pilih Add rule (Tambahkan aturan).
3. Untuk mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis, pilih apakah Anda ingin Shield Advanced secara 

otomatis mengurangi serangan DDoS atas nama Anda, sebagai berikut:

• Untuk mengaktifkan mitigasi otomatis, pilih Aktifkan, lalu pilih tindakanAWS WAF aturan yang ingin 
digunakan Shield Advanced dalam aturan kustomnya. Pilihan Anda adalahCount danBlock. Untuk 
informasi tentang tindakan ini, lihatAWS WAFtindakan aturan (p. 99).

• Untuk menonaktifkan mitigasi otomatis, pilih Nonaktifkan.
• Agar pengaturan mitigasi otomatis tidak berubah untuk sumber daya yang Anda kelola, biarkan 

pilihan default Simpan pengaturan saat ini.

Untuk informasi tentang mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced, lihatShield Mitigasi 
DDoS lapisan aplikasi otomatis tingkat lanjut (p. 432).
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4. Pilih Selanjutnya.

Membuat alarm dan notifikasi

Prosedur berikut menunjukkan cara mengelola CloudWatch alarm untuk sumber daya dilindungi.

Note

CloudWatch menimbulkan biaya tambahan. Untuk CloudWatch harga, lihat  CloudWatch Harga 
Amazon.

Membuat alarm dan notifikasi

1. Di halaman perlindungan Buat alarm dan notifikasi - opsional, konfigurasikan topik SNS untuk alarm 
dan notifikasi yang ingin Anda terima. Untuk sumber daya yang tidak Anda inginkan notifikasi, pilih
Tidak ada topik. Anda dapat menambahkan topik Amazon SNS atau membuat topik baru.

2. Untuk membuat topik Amazon SNS, ikuti langkah-langkah berikut:

a. Dalam daftar dropdown, pilih Buat topik SNS.
b. Masukkan nama topik.
c. Secara opsional masukkan alamat email yang akan dikirim ke pesan Amazon SNS, lalu pilih

Tambahkan email. Anda dapat memasukkan lebih dari satu.
d. Pilih Create (Buat).

3. Pilih Selanjutnya.

MenghapusAWS Shield Advanced perlindungan dari sumberAWS 
daya
Anda dapat menghapusAWS Shield Advanced perlindungan dariAWS sumber daya Anda kapan saja.

Important

MenghapusAWS sumber daya tidak menghapus sumber daya dariAWS Shield Advanced. Anda 
juga harus menghapus perlindungan pada sumber daya dariAWS Shield Advanced, seperti yang 
dijelaskan dalam prosedur ini.

MenghapusAWS Shield Advanced perlindungan dari sumberAWS daya

1. Masuk keAWS Management Console dan buka konsolAWS WAF & Shield di https:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2. Di panelAWS Shield navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi.
3. Di tab Perlindungan, pilih sumber daya yang perlindungannya ingin Anda hapus.
4. Pilih Hapus perlindungan.

• Jika Anda memiliki CloudWatch alarm Amazon yang dikonfigurasi untuk perlindungan, Anda 
diberi opsi untuk menghapus alarm bersama dengan perlindungan. Jika Anda memilih untuk tidak 
menghapus alarm pada saat ini, Anda dapat menghapusnya nanti menggunakan CloudWatch 
konsol.

Note

Untuk perlindungan yang memiliki pemeriksaan kesehatan Amazon Route 53 yang 
dikonfigurasi, jika Anda menambahkan perlindungan lagi nanti, perlindungan masih mencakup 
pemeriksaan kesehatan.
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Langkah-langkah sebelumnya menghapusAWS Shield Advanced perlindungan dariAWS sumber daya 
tertentu. Mereka tidak membatalkanAWS Shield Advanced langganan Anda. Anda akan terus dibebankan 
untuk layanan ini. Untuk informasi tentangAWS Shield Advanced langganan Anda, hubungi AWS 
SupportPusat.

Menghapus CloudWatch alarm dari perlindungan Shield Advanced

Untuk menghapus CloudWatch alarm dari perlindungan Shield Lanjut, lakukan salah satu hal berikut:

• Hapus perlindungan seperti yang dijelaskan dalamMenghapusAWS Shield Advanced perlindungan 
dari sumberAWS daya (p. 449). Pastikan untuk memilih kotak centang di samping Juga hapus alarm 
DDOSDetection terkait.

• Hapus alarm menggunakan CloudWatch konsol. Nama alarm yang akan dihapus dimulai dengan
DDoSDetectedAlarmForProtection.

AWS Shield Advancedgrup perlindungan
Gunakan grup perlindungan untuk membuat koleksi logis dari sumber daya Anda yang dilindungi dan 
mengelola perlindungan mereka sebagai grup. Untuk informasi tentang pengelolaan perlindungan sumber 
daya, lihatMengkonfigurasiAWS Shield Advanced perlindungan (p. 447).

Note

Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tidak berinteraksi dengan grup perlindungan. Anda 
dapat mengaktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya yang ada di grup perlindungan, tetapi 
Shield Advanced tidak secara otomatis menerapkan mitigasi serangan berdasarkan temuan grup 
perlindungan. Shield Advanced menerapkan mitigasi serangan otomatis untuk sumber daya 
individual.

AWS Shield Advancedkelompok perlindungan memberi Anda cara swalayan untuk menyesuaikan ruang 
lingkup deteksi dan mitigasi dengan memperlakukan beberapa sumber daya yang dilindungi sebagai satu 
unit. Pengelompokan sumber daya dapat memberikan sejumlah manfaat.

• Meningkatkan akurasi deteksi.
• Mengurangi pemberitahuan peristiwa yang tidak dapat ditindaklanjuti.
• Tingkatkan cakupan tindakan mitigasi untuk menyertakan sumber daya yang dilindungi yang juga 

mungkin terpengaruh selama suatu peristiwa.
• Mempercepat waktu untuk mitigasi serangan dengan beberapa target serupa.
• Memfasilitasi perlindungan otomatis dari sumber daya yang dilindungi yang baru dibuat.

Grup perlindungan dapat membantu mengurangi positif palsu dalam situasi seperti swap biru/hijau, di mana 
sumber daya bergantian antara mendekati nol beban dan terisi penuh. Contoh lainnya adalah saat Anda 
sering membuat dan menghapus sumber daya sambil mempertahankan tingkat pemuatan yang dibagikan 
di antara anggota grup. Untuk situasi seperti ini, pemantauan sumber daya individu dapat menyebabkan 
positif palsu, sementara memantau kesehatan kelompok sumber daya tidak.

Anda dapat mengonfigurasi grup perlindungan untuk menyertakan semua sumber daya yang dilindungi, 
semua sumber daya jenis sumber daya tertentu, atau sumber daya yang ditentukan secara individual. 
Sumber daya baru yang dilindungi yang memenuhi kriteria grup perlindungan Anda secara otomatis 
disertakan dalam grup perlindungan Anda. Sumber daya yang dilindungi dapat menjadi bagian dari 
beberapa grup perlindungan.

MengelolaAWS Shield Advancedgrup perlindungan
Gunakan panduan di bagian ini untuk mengelola konfigurasi grup perlindungan Anda.
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Membuat grup perlindungan Shield Advanced

Untuk membuat grup perlindungan

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAF& Shield konsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2. DiAWS Shieldpanel navigasi, pilihSumber daya yang dilindungi.
3. PilihPerlindungantab, lalu pilihMembuat grup perlindungan.
4. DiMembuat grup perlindunganhalaman, berikan nama untuk grup Anda. Anda akan menggunakan 

nama ini untuk mengidentifikasi grup dalam daftar sumber daya yang dilindungi. Anda tidak dapat 
mengubah nama grup perlindungan setelah membuatnya.

5. UntukKriteria pengelompokan perlindungan, pilih kriteria yang Anda inginkan Shield Advanced untuk 
digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dilindungi untuk disertakan dalam grup. Membuat 
pilihan tambahan Anda berdasarkan kriteria yang telah Anda pilih.

6. UntukAgregasi, pilih bagaimana Anda ingin Shield Advanced menggabungkan data sumber daya 
untuk grup untuk mendeteksi, mengurangi, dan melaporkan peristiwa.

• Jumlah- Gunakan total lalu lintas di seluruh grup. Ini adalah pilihan yang baik untuk kebanyakan 
kasus. Contohnya termasuk alamat IP Elastic untuk instans Amazon EC2 yang menskalakan secara 
manual atau otomatis.

• MEAN- Gunakan rata-rata lalu lintas di seluruh grup. Ini adalah pilihan yang baik untuk sumber daya 
yang berbagi lalu lintas secara seragam. Contohnya termasuk akselerator dan penyeimbang beban.

• Max- Gunakan lalu lintas tertinggi dari setiap sumber daya. Ini berguna untuk sumber daya 
yang tidak berbagi lalu lintas, dan untuk sumber daya yang berbagi lalu lintas dengan cara yang 
tidak seragam. Contohnya termasuk Amazon CloudFront distribusi dan sumber daya asal untuk 
CloudFront distribusi.

7. MemiilihSimpanuntuk menyelamatkan kelompok perlindungan Anda dan kembali keSumber daya yang 
dilindungihalaman.

DiShield Peristiwahalaman, Anda dapat melihat peristiwa untuk grup perlindungan Anda dan menelusuri 
untuk melihat informasi tambahan untuk sumber daya yang dilindungi yang ada di grup.

Memperbarui grup perlindungan Shield Advanced

Untuk memperbarui grup perlindungan

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAF& Shield konsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2. DiAWS Shieldpanel navigasi, pilihSumber daya yang dilindungi.
3. DiPerlindungantab, pilih kotak centang di samping grup perlindungan yang ingin Anda ubah.
4. Di halaman grup perlindungan, pilihedit. Lakukan perubahan pada pengaturan grup perlindungan.
5. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

Menghapus grup perlindungan tingkat lanjut Shield

Menghapus grup perlindungan

1. Masuk keAWS Management Consoledan membukaAWS WAF& Shield konsol dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2. DiAWS Shieldpanel navigasi, pilihSumber daya yang dilindungi.
3. DiPerlindungantab, pilih kotak centang di samping grup perlindungan yang ingin Anda hapus.
4. Di halaman grup perlindungan, pilihHapusdan konfirmasikan tindakan.
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Melacak perubahan perlindungan sumber daya diAWS 
Config
Anda dapat merekam perubahan padaAWS Shield Advancedperlindungan sumber daya Anda 
menggunakanAWS Config. Anda kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk mempertahankan 
riwayat perubahan konfigurasi untuk tujuan audit dan pemecahan masalah.

Untuk merekam perubahan perlindungan, aktifkanAWS Configuntuk setiap sumber daya yang ingin Anda 
lacak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memulai AWS Config di Panduan Developer.AWS Config

Anda harus mengaktifkanAWS Configuntuk setiapWilayah AWSyang berisi sumber daya yang 
dilacak. Anda dapat mengaktifkanAWS Configsecara manual, atau Anda dapat menggunakanAWS 
CloudFormationtemplat “AktifkanAWS Config“diAWS CloudFormation StackSets Templat sampeldiAWS 
CloudFormationPanduan Pengguna.

Jika Anda mengaktifkanAWS Config, Anda dikenakan biaya sebagai rinci padaAWS ConfigHargahalaman.
Note

Jika Anda sudah memilikiAWS Configdiaktifkan untuk Wilayah dan sumber daya yang diperlukan, 
Anda tidak perlu melakukan apa pun.AWS Configlog mengenai perubahan perlindungan pada 
sumber daya Anda mulai mengisi secara otomatis.

Setelah mengaktifkanAWS Config, gunakan Wilayah US East (N. Virginia)AWS Configkonsol untuk melihat 
riwayat perubahan konfigurasiAWS Shield Advancedsumber daya global

Melihat riwayat perubahan untukAWS Shield Advancedsumber daya regional melaluiAWS Configkonsol 
di AS Timur (N. Virginia), AS Timur (Ohio), AS Barat (Oregon), AS Barat (N. California), Eropa (Frankfurt), 
Asia Pacific (Tokyo), dan Asia Pacific (Sydney).

Visibilitas ke dalam acara DDoS
AWS Shieldmemberikan visibilitas ke dalam kategori berikut peristiwa dan kegiatan acara:

• Global — Semua pelanggan dapat mengakses pandangan agregat tentang aktivitas ancaman global 
selama dua minggu terakhir. Anda dapat melihat informasi ini di bawah halaman dasbor Memulai dan 
ancaman GlobalAWS Shield konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Shieldaktivitas global dan 
akun (p. 453).

• Akun - Semua pelanggan dapat mengakses ringkasan acara untuk akun mereka selama tahun 
sebelumnya. Anda dapat melihat informasi ini di bawah halaman MemulaiAWS Shield konsol. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat AWS Shieldaktivitas global dan akun (p. 453).

Saat Anda berlangganan Shield Advanced dan menambahkan perlindungan ke sumber daya Anda, Anda 
mendapatkan akses ke informasi tambahan tentang peristiwa dan serangan DDoS pada sumber daya yang 
dilindungi:

• Peristiwa pada sumber daya yang dilindungi - Shield Advanced memberikan informasi terperinci untuk 
setiap peristiwa melalui halaman AcaraAWS Shield konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa 
AWS Shield Advanced (p. 455).

• Metrik peristiwa untuk sumber daya yang dilindungi — Shield Advanced menerbitkan CloudWatch metrik 
Amazon untuk semua sumber daya yang dilindungi yang dapat Anda gunakan untuk mengonfigurasi 
CloudWatch dasbor dan alarm. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Shield Advanced CloudWatch 
Metrik Amazon (p. 461).

• Visibilitas peristiwa lintas akun untuk sumber daya yang dilindungi — Jika Anda gunakanAWS Firewall 
Manager untuk mengelola perlindungan Shield Advanced, Anda dapat mengaktifkan visibilitas terhadap 
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perlindungan di beberapa akun dengan menggunakan Firewall Manager yang digabungkanAWS Security 
Hub. Untuk informasi selengkapnya, lihat Visibilitas peristiwa di seluruh akun (p. 462).

AWS Shieldaktivitas global dan akun
Anda dapat mengakses tampilan agregat aktivitas ancaman global dan ringkasan peristiwa per akun di 
halaman MemulaiAWS Shield konsol dan dasbor ancaman Global.

Tangkapan layar berikut menunjukkan sebuah contoh halaman Memulai.

Untuk mengaksesAWS Shield konsol

• Masuk keAWS Management Console dan buka konsolAWS WAF & Shield di https:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

Anda tidak perlu berlangganan Shield Advanced untuk mengakses aktivitas global dan informasi ringkasan 
peristiwa akun.
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Aktivitas global

Informasi ini tersedia melaluiAWS Shield konsol Dasbor ancaman global dan halaman Memulai. 
Tangkapan layar berikut menampilkan contoh panel aktivitas global.

Aktivitas global menggambarkan peristiwa DDoS yang diamati di semuaAWS pelanggan. Sekali per 
jam,AWS perbarui informasi selama dua minggu sebelumnya. Di panel konsol, Anda dapat melihat 
hasilnya, dipartisi berdasarkanAWS Wilayah dan ditampilkan di peta panas dunia. Di samping peta, Shield 
menampilkan informasi ringkasan seperti serangan paket terbesar, bit rate terbesar, vektor paling umum, 
jumlah serangan total, dan tingkat ancaman. Tingkat ancaman adalah penilaian terhadap aktivitas global 
saat ini dibandingkan dengan yangAWS biasanya diamati. Nilai tingkat ancaman default adalah Normal. 
AWSsecara otomatis memperbarui nilai ke High untuk aktivitas DDoS yang ditinggikan.

Dasbor ancaman Global juga menyediakan metrik deret waktu dan memberi Anda kemampuan untuk 
berubah di antara durasi waktu. Untuk melihat riwayat serangan DDoS yang signifikan, Anda dapat 
menyesuaikan dasbor untuk tampilan dari hari terakhir hingga dua minggu terakhir. Metrik deret waktu 
memberikan tampilan laju bit, kecepatan paket, atau tingkat permintaan terbesar untuk semua peristiwa 
yang terdeteksi olehAWS Shield aplikasi yang berjalanAWS selama jendela waktu yang Anda pilih.

Aktivitas akun

Informasi ini tersedia di halaman MemulaiAWS Shield konsol.

Tangkapan layar berikut menampilkan panel contoh aktivitas akun.
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Aktivitas akun menjelaskan peristiwa DDoS yang terdeteksi Shield untuk sumber daya Anda yang 
memenuhi syarat untuk dilindungi oleh Shield Advanced. Setiap hari, Shield membuat metrik ringkasan 
untuk tahun yang berakhir pada pukul 00:00 UTC pada hari sebelumnya, dan kemudian menampilkan total 
kejadian, bit rate terbesar, kecepatan paket terbesar, dan tingkat permintaan terbesar.

• Metrik total peristiwa mencerminkan setiap kali Shield mengamati atribut mencurigakan dalam lalu lintas 
yang ditujukan untuk aplikasi Anda. Atribut mencurigakan dapat mencakup lalu lintas yang lebih tinggi 
dari volume normal, lalu lintas yang tidak sesuai dengan profil historis aplikasi Anda, atau lalu lintas yang 
tidak cocok dengan heuristik yang ditentukan oleh Shield untuk lalu lintas aplikasi yang valid.

• Bit rate terbesar dan statistik packet rate terbesar tersedia untuk setiap sumber daya.
• Statistik tingkat permintaan terbesar hanya tersedia untuk CloudFront distribusi Amazon dan Application 

Load Balancers yang memiliki ACLAWS WAF web terkait.

Note

Anda juga dapat mengakses ringkasan peristiwa tingkat akun melalui operasiAWS Shield API
DescribeAttackStatistics.

Peristiwa AWS Shield Advanced
Saat Anda berlangganan Shield Advanced, dan melindungi sumber daya Anda, Anda mendapatkan akses 
ke fitur visibilitas tambahan untuk sumber daya tersebut. Ini termasuk pemberitahuan hampir real-time 
peristiwa yang terdeteksi oleh Shield Advanced dan informasi tambahan tentang kejadian dan mitigasi yang 
terdeteksi.

AWS Shieldmengevaluasi lalu lintas ke sumber daya Anda yang dilindungi sepanjang beberapa dimensi. 
Ketika anomali terdeteksi, Shield Advanced membuat peristiwa terpisah untuk setiap sumber daya yang 
terpengaruh.

Anda dapat mengakses ringkasan dan detail acara melalui halaman Acara di konsol Shield. Halaman
Acara tingkat atas memberikan ikhtisar peristiwa saat ini dan masa lalu.

Screenshot berikut menunjukkan contoh halaman Peristiwa dengan satu peristiwa yang sedang sedang 
dilakukan. Peristiwa aktif ini juga ditandai di panel navigasi kiri.

Shield Advanced mungkin juga secara otomatis menempatkan mitigasi terhadap serangan, tergantung 
pada jenis lalu lintas dan perlindungan Anda yang dikonfigurasi. Mitigasi ini dapat melindungi sumber daya 
Anda dari menerima lalu lintas berlebih atau lalu lintas yang cocok dengan tanda tangan serangan DDoS 
yang diketahui.

Screenshot berikut menunjukkan contoh Events listing di mana semua peristiwa telah dikurangi oleh Shield 
Advanced atau telah mereda sendiri.
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Lindungi sumber daya Anda sebelum acara

Tingkatkan akurasi deteksi peristiwa dengan melindungi sumber daya dengan Shield Advanced saat 
mereka menerima lalu lintas yang diharapkan normal, sebelum terkena serangan DDoS.

Untuk melaporkan peristiwa secara akurat untuk sumber daya yang dilindungi, Shield Advanced harus 
terlebih dahulu menetapkan dasar pola lalu lintas yang diharapkan untuk itu.

• Shield Advanced melaporkan peristiwa lapisan infrastruktur untuk sumber daya setelah dilindungi 
setidaknya selama 15 menit.

• Shield Advanced melaporkan peristiwa lapisan aplikasi web untuk sumber daya setelah dilindungi 
setidaknya selama 24 jam. Keakuratan deteksi untuk kejadian lapisan aplikasi paling baik setelah Shield 
Advanced mengamati lalu lintas yang diharapkan selama 30 hari.

Untuk mengakses informasi peristiwa diAWS Shield konsol

1. Masuk keAWS Management Console dan buka konsolAWS WAF & Shield di https:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/.

2. Di panelAWS Shield navigasi, pilih Peristiwa. Konsol menampilkan halaman Acara.
3. Dari halaman Acara, Anda dapat memilih acara apa pun dalam daftar untuk melihat informasi 

ringkasan tambahan dan detail untuk acara tersebut.

AWS Shield AdvancedRingkasan Acara
Anda dapat melihat ringkasan dan informasi detail untuk suatu peristiwa di halaman konsol acara. Untuk 
membuka halaman acara, pilih namaAWS sumber dayanya dari daftar halaman Acara.

Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh ringkasan peristiwa untuk peristiwa lapisan jaringan.
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Informasi ringkasan halaman peristiwa mencakup hal berikut.

• Status saat ini - Nilai yang menunjukkan keadaan peristiwa dan tindakan yang telah dilakukan Shield 
Advanced pada acara tersebut. Nilai status berlaku untuk layer infrastruktur (layer 3 atau 4) dan layer 
aplikasi (layer 7) peristiwa.
• Teridentifikasi (sedang berlangsung) dan Diidentifikasi (mereda) - Ini menunjukkan bahwa Shield 

Advanced mendeteksi suatu peristiwa, tetapi sejauh ini tidak mengambil tindakan terhadapnya.
Diidentifikasi (mereda) menunjukkan bahwa lalu lintas mencurigakan yang terdeteksi Shield telah 
berhenti tanpa intervensi.

• Mitigasi yang sedang berlangsung dan Mitigasi - Ini menunjukkan bahwa Shield Advanced mendeteksi 
suatu peristiwa dan telah mengambil tindakan terhadapnya. Mitigasi juga digunakan ketika sumber 
daya yang ditargetkan adalah CloudFront distribusi Amazon atau zona host Amazon Route 53, yang 
memiliki mitigasi inline otomatis mereka sendiri.

• Vektor serangan - Vektor serangan DDoS seperti banjir TCP SYN dan heuristik deteksi Shield Advanced 
seperti banjir permintaan. Ini bisa menjadi indikator serangan DDoS.

• Waktu mulai - Tanggal dan waktu titik data lalu lintas anomali pertama terdeteksi.
• Durasi atau waktu akhir - Menunjukkan waktu yang berlalu antara waktu mulai peristiwa dan titik data 

anomali yang diamati terakhir yang diamati oleh Shield Advanced. Sementara suatu peristiwa sedang 
berlangsung, nilai-nilai ini akan terus meningkat.

• Perlindungan - Beri nama perlindungan Shield Advanced yang terkait dengan sumber daya, dan 
menyediakan tautan ke halaman perlindungannya. Ini tersedia di halaman acara individu.

• Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis - Digunakan untuk perlindungan lapisan aplikasi, untuk 
menunjukkan apakah mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced diaktifkan untuk sumber 
daya. Jika diaktifkan, ini menyediakan tautan untuk mengakses dan mengelola konfigurasi. Ini tersedia di 
halaman acara individu.

• Mitigasi otomatis lapisan jaringan - Menunjukkan apakah sumber daya memiliki mitigasi otomatis di 
lapisan jaringan. Jika sumber daya memiliki komponen lapisan jaringan, itu akan memiliki ini diaktifkan. 
Informasi ini tersedia di halaman acara individu.

Untuk sumber daya yang sering ditargetkan, Shield dapat meninggalkan mitigasi setelah kelebihan lalu 
lintas mereda, untuk mencegah kejadian berulang lebih lanjut.
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Note

Anda juga dapat mengakses ringkasan peristiwa untuk sumber daya yang dilindungi melalui 
operasiAWS Shield API ListAttacks.

AWS Shield Advanceddetail peristiwa
Anda dapat melihat detail tentang deteksi, mitigasi, dan kontributor teratas peristiwa di bagian bawah 
halaman konsol untuk acara tersebut. Bagian ini dapat mencakup campuran lalu lintas yang sah dan 
berpotensi tidak diinginkan, dan dapat mewakili lalu lintas yang diteruskan ke sumber daya yang dilindungi 
dan lalu lintas yang diblokir oleh mitigasi Shield.

• Deteksi dan mitigasi - Memberikan informasi tentang peristiwa yang diamati dan setiap mitigasi 
yang diterapkan terhadapnya. Untuk informasi tentang mitigasi acara, lihatMenanggapi peristiwa 
DDoS (p. 463).

• Kontributor teratas - Mengkategorikan lalu lintas yang terlibat dalam acara tersebut, dan mencantumkan 
sumber lalu lintas utama untuk setiap kategori.

Metrik mitigasi tidak disertakan untuk sumber daya Amazon CloudFront atau Amazon Route 53, karena 
layanan ini dilindungi oleh sistem mitigasi yang selalu diaktifkan dan tidak memerlukan mitigasi untuk 
sumber daya individual.

Bagian rincian bervariasi sesuai dengan apakah informasi tersebut untuk lapisan infrastruktur atau 
peristiwa lapisan aplikasi.

Detail acara lapisan aplikasi

Untuk peristiwa lapisan aplikasi (lapisan 7), tab Deteksi dan mitigasi menampilkan metrik deteksi yang 
didasarkan pada informasi yang diperoleh dariAWS WAF log. Metrik mitigasi didasarkan padaAWS WAF 
aturan di ACL web terkait yang dikonfigurasi untuk memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan.

Tangkapan layar berikut menampilkan contoh metrik deteksi untuk peristiwa lapisan aplikasi yang mereda 
setelah beberapa jam.

Lalu lintas peristiwa yang mereda sebelum aturan mitigasi berlaku tidak direpresentasikan dalam metrik 
mitigasi. Ini dapat menghasilkan perbedaan antara lalu lintas permintaan web yang ditunjukkan dalam 
grafik deteksi dan metrik izinkan dan blok yang ditunjukkan dalam grafik mitigasi.

Untuk CloudFront distribusi Amazon, Anda dapat mengonfigurasi Shield Advanced untuk menerapkan 
mitigasi otomatis untuk Anda. Dengan sumber daya lapisan aplikasi apa pun, Anda dapat memilih untuk 
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menentukan aturan mitigasi Anda sendiri di ACL web Anda dan Anda dapat meminta bantuan dari Shield 
Response Team (SRT). Untuk informasi tentang opsi ini, lihat Menanggapi peristiwa DDoS (p. 463).

Tab kontributor teratas untuk peristiwa lapisan aplikasi menampilkan 5 kontributor teratas untuk acara 
tersebut, dikategorikan berdasarkan dimensi seperti IP sumber, negara sumber, dan URL tujuan.

Tangkapan layar berikut menampilkan sebuah contoh tab kontributor teratas untuk lapisan aplikasi lapisan 
peristiwa.

Informasi kontributor didasarkan pada permintaan untuk lalu lintas yang sah dan berpotensi tidak 
diinginkan. Peristiwa dan peristiwa volume yang lebih besar di mana sumber permintaan tidak 
didistribusikan secara tinggi cenderung memiliki kontributor teratas yang dapat diidentifikasi. 
Serangan yang didistribusikan secara signifikan dapat memiliki sejumlah sumber, sehingga sulit untuk 
mengidentifikasi kontributor utama serangan tersebut. Jika Shield Advanced tidak mengidentifikasi 
kontributor signifikan untuk kategori tertentu, Shield Advanced akan menampilkan data sebagai tidak 
tersedia.

Rincian peristiwa lapisan infrastruktur
Untuk kejadian lapisan infrastruktur (lapisan 3 atau 4), tab Deteksi dan mitigasi menampilkan metrik deteksi 
yang didasarkan pada aliran jaringan sampel dan metrik mitigasi yang didasarkan pada lalu lintas yang 
diamati oleh sistem mitigasi. Mitigasi metrik adalah pengukuran yang lebih tepat dari lalu lintas ke sumber 
daya Anda.

Tangkapan layar berikut menampilkan contoh tab Deteksi dan mitigasi untuk peristiwa lapisan infrastruktur.
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Lalu lintas peristiwa yang mereda sebelum Shield menempatkan mitigasi tidak terwakili dalam metrik 
mitigasi. Hal ini dapat menghasilkan perbedaan antara lalu lintas yang ditunjukkan dalam grafik deteksi dan 
metrik pass and drop yang ditunjukkan dalam grafik mitigasi.

Shield secara otomatis membuat mitigasi untuk jenis sumber daya yang dilindungi Elastic IP (EIP), Classic 
Load Balancer (CLB), Application Load Balancer (ALB), dan akseleratorAWS Global Accelerator standar. 
Metrik mitigasi untuk alamat EIP dan akseleratorAWS Global Accelerator standar menunjukkan jumlah 
paket yang dilewatkan dan dijatuhkan.

Tab kontributor teratas untuk peristiwa lapisan infrastruktur mencantumkan metrik hingga 100 kontributor 
teratas pada beberapa dimensi lalu lintas. Rinciannya mencakup properti lapisan jaringan untuk dimensi 
apa pun di mana setidaknya lima sumber lalu lintas yang signifikan dapat diidentifikasi. Contoh sumber lalu 
lintas adalah sumber IP dan sumber ASN.

Tangkapan layar berikut menampilkan sebuah contoh tab kontributor teratas untuk peristiwa lapisan 
infrastruktur.

Metrik kontributor didasarkan pada aliran jaringan sampel untuk lalu lintas yang sah dan berpotensi tidak 
diinginkan. Peristiwa dan peristiwa volume yang lebih besar di mana sumber lalu lintas tidak didistribusikan 
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secara tinggi cenderung memiliki kontributor utama yang dapat diidentifikasi. Serangan yang didistribusikan 
secara signifikan dapat memiliki sejumlah sumber, sehingga sulit untuk mengidentifikasi kontributor utama 
serangan tersebut. Jika Shield tidak mengidentifikasi kontributor signifikan apa pun untuk metrik atau 
kategori tertentu, Shield akan menampilkan data sebagai tidak tersedia.

Dalam serangan DDoS lapisan infrastruktur, sumber lalu lintas mungkin palsu atau tercermin. Sumber 
palsu sengaja ditempa oleh penyerang. Sumber yang dipantulkan adalah sumber sebenarnya dari lalu 
lintas yang terdeteksi, tetapi itu bukan peserta yang bersedia dalam serangan itu. Misalnya, penyerang 
mungkin menghasilkan banjir lalu lintas yang besar dan diperkuat ke target dengan mencerminkan 
serangan dari layanan di internet yang biasanya sah. Dalam hal ini, informasi sumber mungkin valid 
sementara itu bukan sumber serangan yang sebenarnya. Faktor-faktor ini dapat membatasi kelangsungan 
hidup teknik mitigasi yang memblokir sumber berdasarkan header paket.

AWS Shield Advanced CloudWatch Metrik Amazon
Shield Advanced menerbitkan metrik CloudWatch peristiwa Amazon untuk semua sumber daya yang 
dilindungi. Metrik ini meningkatkan kemampuan Anda untuk memantau sumber daya Anda dengan 
memungkinkan untuk membuat dan mengkonfigurasi CloudWatch dasbor dan alarm untuk mereka.

Shield CloudWatch Metrik Amazon Tingkat Lanjut

Metrik Deskripsi

DDoSDetected Menunjukkan peristiwa DDoS untuk Amazon 
Resource ce ce ce ame (ARN) tertentu. Metrik 
ini memiliki nilai 1 selama peristiwa dan nilai 0 
sebaliknya.

DDoSAttackBitsPerSecond Jumlah byte yang diamati selama acara DDoS 
untuk ARN tertentu. Metrik ini hanya tersedia untuk 
lapisan jaringan dan transport (layer 3 atau 4) 
peristiwa DDoS. Satuan metrik ini adalah bit.

DDoSAttackPacketsPerSecond Jumlah paket yang diamati selama acara DDoS 
untuk ARN tertentu. Metrik ini hanya tersedia untuk 
lapisan jaringan dan transport (layer 3 atau 4) 
peristiwa DDoS. Unit metrik ini adalah paket.

DDoSAttackRequestsPerSecond Jumlah permintaan yang diamati selama acara 
DDoS untuk ARN tertentu. Metrik ini hanya tersedia 
untuk layer aplikasi (layer 7) peristiwa DDoS. Unit 
metrik ini adalah permintaan.

Jika tidak ada peristiwa untuk merekam ke CloudWatch metrik, sekali setiap hari, Shield Advanced 
menerbitkan metrik nilai nol. Ini membuat metrik tetap aktif dan tersedia untuk digunakan dalam 
CloudWatch alarm dan dasbor khusus.

Kami menyarankan Anda membuat alarm untuk memberi tahu Anda tentang keadaan yang memerlukan 
perhatian. Sebagai titik awal, Anda dapat membuat alarm untuk setiap sumber daya yang dilindungi yang 
melaporkan saatDDoSDetected metrik tidak nol. Nilai non-nol dalam metrik ini tidak selalu menyiratkan 
bahwa serangan DDoS sedang berlangsung, tetapi kami sarankan untuk melihat lebih dekat status sumber 
daya saat metrik berada dalam keadaan ini.

Untuk permintaan banjir, kami menyarankan Anda membuat alarm untuk pemeriksaan komposit yang 
juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesehatan aplikasi dan volume permintaan web. Anda dapat 
memilih untuk alarm pada tiga metrik lainnya yang melaporkan volume lalu lintas untuk berbagai dimensi 
vektor serangan. Dengan mempertimbangkan kapasitas aplikasi Anda dan mengkhawatirkan ketika lalu 
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lintas mendekati batasan aplikasi Anda, Anda dapat membuat seperangkat aturan yang memberi tahu 
Anda sesuai kebutuhan, tanpa terlalu banyak suara yang tidak diinginkan.

Untuk informasi tambahan tentang metrik Shield Advanced, termasuk mitigasi dan metrik kontributor 
teratas, dimensi metrik, dan informasi tentang membuat alarm, lihatAWS Shield Advancedmetrik dan 
alarm (p. 622).

Visibilitas peristiwa di seluruh akun
Anda dapat menggunakanAWS Firewall Manager danAWS Security Hub untuk mengelola dan memantau 
sumber daya yangAWS Shield Advanced dilindungi di beberapa akun.

Dengan Firewall Manager, Anda dapat membuat kebijakan keamanan Shield Advanced yang melaporkan 
dan memberlakukan kepatuhan perlindungan DDoS di semua akun Anda. Firewall Manager memantau 
sumber daya Anda yang dilindungi, termasuk menambahkan perlindungan ke sumber daya baru yang 
masuk ke dalam cakupan kebijakan Shield Advanced.

Anda dapat mengintegrasikan Firewall ManagerAWS Security Hub untuk mendapatkan satu dasbor 
yang melaporkan peristiwa DDoS yang terdeteksi oleh temuan kepatuhan Shield Advanced dan Firewall 
Manager, saat Firewall Manager mengidentifikasi sumber daya yang tidak sesuai dengan kebijakan 
keamanan Shield Advanced Anda.

Gambar berikut menggambarkan arsitektur khas untuk memantau sumber daya yang dilindungi Shield 
Advanced dengan Firewall Manager dan Security Hub.

Saat mengintegrasikan Firewall Manager dengan Security Hub, Anda dapat melihat temuan keamanan 
di satu tempat, di samping peringatan dan informasi status kepatuhan lainnya untuk aplikasi yang Anda 
jalankanAWS.

Screenshot berikut menyoroti informasi yang dapat Anda lihat untuk acara Shield Advanced di dalam 
konsol Security Hub ketika Anda memiliki integrasi jenis ini.
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Untuk mempelajari cara mengintegrasikan Firewall Manager dan Security Hub dengan Shield Advanced 
untuk memusatkan pemantauan acara dan kepatuhan di seluruh akun Anda yang dilindungi, lihat blogAWS 
keamanan Menyiapkan pemantauan terpusat untuk peristiwa DDoS dan memulihkan sumber daya yang 
tidak sesuai secara otomatis.

Menanggapi peristiwa DDoS
AWSSecara otomatis mengurangi lapisan jaringan dan transportasi (layer 3 dan layer 4) Distributed Denial 
of Service (DDoS). Jika Anda menggunakan Shield Advanced untuk melindungi instans Amazon EC2 
Anda, selama serangan Shield Advanced secara otomatis menerapkan ACL jaringan Amazon VPC Anda 
ke perbatasanAWSjaringan. Hal ini memungkinkan Shield Advanced memberikan perlindungan terhadap 
peristiwa DDoS yang lebih besar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ACL jaringan, lihatACL Jaringan.

Untuk lapisan aplikasi (layer 7) serangan DDoS,AWSmencoba untuk mendeteksi dan memberi tahuAWS 
Shield Advancedpelanggan melalui CloudWatch alarm. Secara default, itu tidak secara otomatis 
menerapkan mitigations, untuk menghindari secara tidak sengaja memblokir lalu lintas pengguna yang 
valid.

Untuk sumber daya layer aplikasi (layer 7), Anda memiliki opsi berikut yang tersedia untuk menanggapi 
serangan.

• Berikan mitigasi Anda sendiri— Anda dapat menyelidiki dan mengurangi serangan Anda sendiri. Untuk 
informasi, lihat Secara manual mengurangi serangan DDoS lapisan aplikasi (p. 465).

• Dukungan kontak— Jika Anda seorang pelanggan Shield Advanced, Anda dapat menghubungiAWS 
SupportPusatuntuk mendapatkan bantuan dengan mitigations. Kasus kritis dan mendesak diarahkan 
langsung ke ahli DDoS. Untuk informasi, lihat Menghubungi pusat dukungan selama serangan DDoS 
lapisan aplikasi (p. 464).

Selain itu, sebelum serangan terjadi, Anda dapat secara proaktif mengaktifkan opsi mitigasi berikut:

• Mitigasi otomatis di Amazon CloudFront distribusi— Dengan opsi ini, Shield Advanced mendefinisikan 
dan mengelola mengurangi aturan untuk Anda di ACL web Anda. Untuk informasi tentang mitigasi 
lapisan aplikasi otomatis, lihatShield Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tingkat lanjut (p. 432).

• Keterlibatan proaktif— SaatAWS Shield Advancedmendeteksi serangan lapisan aplikasi besar terhadap 
salah satu aplikasi Anda, SRT dapat secara proaktif menghubungi Anda. SRT triages acara DDoS 
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dan menciptakanAWS WAFmitigasi. SRT menghubungi Anda dan, dengan persetujuan Anda, dapat 
menerapkanAWS WAFaturan. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, lihat Konfigurasikan 
keterlibatan proaktif (p. 428).

Menghubungi pusat dukungan selama serangan 
DDoS lapisan aplikasi
Jika AndaAWS Shield Advancedpelanggan, Anda dapat menghubungiAWS SupportPusatuntuk 
mendapatkan bantuan dengan mitigations. Kasus kritis dan mendesak diarahkan langsung ke ahli DDoS. 
DenganAWS Shield Advanced, kasus kompleks dapat meningkat keAWSShield Response Team (SRT), 
yang memiliki pengalaman mendalam dalam melindungiAWS, Amazon.com, dan anak perusahaannya. 
Untuk informasi lebih lanjut tentang SRT, lihatDukungan Shield Response Team (SRT) (p. 425).

Untuk mendapatkan dukungan Shield Response Team (SRT), hubungiAWS SupportPusat. Waktu 
respons untuk kasus Anda tergantung pada tingkat keparahan yang Anda pilih dan waktu respons, yang 
didokumentasikan padaAWS SupportPakethalaman.

Pilih opsi berikut:

• Jenis kasus: Support Teknis
• Layanan: Penolakan Layanan Terdistribusi (DDoS)
• Kategori: Inbound keAWS
• Tingkat kepelikan: Pilih opsi yang tepat

Ketika berdiskusi dengan perwakilan kami, jelaskan bahwa Anda seorangAWS Shield 
Advancedpelanggan mengalami kemungkinan serangan DDoS. Perwakilan kami akan mengarahkan 
panggilan Anda kepada para ahli DDoS yang sesuai. Jika Anda membuka kasus denganAWS 
SupportPusatmenggunakanPenolakan Layanan Terdistribusi (DDoS)jenis layanan, Anda dapat berbicara 
langsung dengan ahli DDoS melalui obrolan atau telepon. Teknisi dukungan DDoS dapat membantu Anda 
mengidentifikasi serangan, merekomendasikan perbaikan pada AndaAWSarsitektur, dan memberikan 
bimbingan dalam penggunaanAWSlayanan untuk mitigasi serangan DDoS.

Untuk serangan lapisan aplikasi, SRT dapat membantu Anda menganalisis aktivitas yang mencurigakan. 
Jika Anda mengaktifkan mitigasi otomatis untuk sumber daya Anda, SRT dapat meninjau mitigasi yang 
secara otomatis ditempatkan Shield Advanced terhadap serangan tersebut. Bagaimanapun, SRT dapat 
membantu Anda meninjau dan mengurangi masalah ini. Mitigasi yang direkomendasikan SRT sering 
membutuhkan SRT untuk membuat atau memperbaruiAWS WAFdaftar kontrol akses web (web ACL) di 
akun Anda. SRT akan membutuhkan izin Anda untuk melakukan pekerjaan ini.

Important

Kami merekomendasikan bahwa sebagai bagian dari memungkinkanAWS Shield Advanced, 
Anda mengikuti langkah-langkah diMengkonfigurasi akses untuk Shield Response Team 
(SRT) (p. 426)untuk secara proaktif memberikan SRT dengan izin yang mereka butuhkan 
untuk membantu Anda selama serangan. Memberikan izin sebelumnya membantu mencegah 
penundaan jika terjadi serangan yang sebenarnya.

SRT membantu Anda melakukan triase serangan DDoS untuk mengidentifikasi tanda tangan dan pola 
serangan. Dengan persetujuan Anda, SRT membuat dan menyebarkanAWS WAFaturan untuk mengurangi 
serangan.

Anda juga dapat menghubungi SRT sebelum atau selama kemungkinan serangan untuk meninjau mitigasi 
dan mengembangkan dan menyebarkan mitigasi khusus. Misalnya, jika Anda menjalankan aplikasi web 
dan hanya perlu port 80 dan 443 terbuka, Anda dapat bekerja dengan SRT untuk mengkonfigurasi web 
ACL untuk “mengizinkan” hanya port 80 dan 443.
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Anda mengotorisasi dan menghubungi SRT di tingkat akun. Artinya, jika Anda menggunakan Shield 
Advanced dalam kebijakan Firewall Manager Shield Advanced, pemilik akun, bukan administrator Firewall 
Manager, harus menghubungi SRT untuk mendapatkan dukungan. Administrator Firewall Manager dapat 
menghubungi SRT hanya untuk akun yang mereka miliki.

Secara manual mengurangi serangan DDoS lapisan 
aplikasi
Jika Anda menentukan bahwa aktivitas di halaman peristiwa untuk sumber daya Anda mewakili serangan 
DDoS, Anda dapat membuat sendiriAWS WAFaturan di web Anda ACL untuk mengurangi serangan. 
Ini adalah satu-satunya pilihan yang tersedia jika Anda bukan pelanggan Shield Advanced.AWS 
WAFdisertakan denganAWS Shield Advancedtanpa biaya tambahan. Untuk informasi tentang membuat 
aturan di ACL web Anda, lihatDaftar kontrol akses web (web ACL) (p. 14).

Jika Anda menggunakanAWS Firewall Manager, Anda dapat menambahkanAWS WAFaturan ke Firewall 
ManagerAWS WAFkebijakan.

Untuk secara manual mengurangi serangan DDoS lapisan aplikasi potensial

1. Buat pernyataan aturan di ACL web Anda dengan kriteria yang sesuai dengan perilaku yang tidak 
biasa. Untuk mulai dengan, konfigurasikan mereka untuk menghitung permintaan yang cocok. Untuk 
informasi tentang mengonfigurasi ACL web dan pernyataan aturan, lihatAturan ACL web dan evaluasi 
kelompok aturan (p. 15)danMenguji dan menyetelAWS WAF perlindungan Anda (p. 249).

Note

Selalu uji aturan Anda terlebih dahulu dengan menggunakan tindakan 
aturanCountbukanBlock. Setelah merasa nyaman bahwa aturan baru Anda mengidentifikasi 
permintaan yang benar, Anda dapat memodifikasinya untuk memblokir permintaan.

2. Pantau jumlah permintaan untuk menentukan apakah Anda ingin memblokir permintaan yang 
cocok. Jika volume permintaan terus sangat tinggi dan Anda yakin bahwa aturan Anda menangkap 
permintaan yang menyebabkan volume tinggi, ubah aturan di ACL web Anda untuk memblokir 
permintaan.

3. Lanjutkan pemantauan halaman acara untuk memastikan bahwa lalu lintas Anda ditangani seperti 
yang Anda inginkan.

AWSmenyediakan template yang telah dikonfigurasi untuk membantu Anda memulai dengan cepat. 
Templat mencakup satu setAWS WAFaturan yang dapat Anda sesuaikan dan gunakan untuk memblokir 
serangan berbasis web umum. Untuk informasi selengkapnya, lihatAWS WAFOtomatisasi keamanan.

Meminta kredit diAWS Shield Advanced
Jika Anda berlanggananAWS Shield Advanceddan Anda mengalami serangan DDoS yang meningkatkan 
pemanfaatan sumber daya yang dilindungi Shield Advanced, Anda dapat meminta kredit untuk biaya yang 
terkait dengan peningkatan pemanfaatan sejauh tidak dikurangi oleh Shield Advanced. Kredit tersedia 
hanya untuk jenis biaya berikut: Amazon CloudFront Permintaan HTTP/HTTPS, CloudFront transfer data 
keluar, kueri Amazon Route 53,AWS Global AcceleratorTransfer data akselerator standar, unit kapasitas 
penyeimbang beban untuk Application Load Balancer, dan lonjakan penggunaan pada instans Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) yang dilindungi.

Prasyarat untuk meminta kredit

Agar memenuhi syarat untuk menerima kredit, sebelum serangan dimulai, Anda harus melakukan hal 
berikut:
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• Anda harus menambahkan perlindungan Shield Advanced ke sumber daya yang ingin Anda minta 
kredit. Sumber daya yang dilindungi yang ditambahkan selama serangan tidak memenuhi syarat untuk 
perlindungan biaya.

Note

Mengaktifkan Shield Advanced padaAkun AWStidak secara otomatis mengaktifkan 
perlindungan Shield Advanced untuk sumber daya individu.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara melindungiAWSsumber daya menggunakan Shield 
Advanced, lihatMenambahkanAWS Shield Advanced perlindungan keAWS sumber daya (p. 446).

• Untuk berlaku CloudFront dan Application Load Balancer dilindungi sumber daya, Anda harus memiliki 
terkaitAWS WAFweb ACL dan menerapkan aturan tingkat berbasis di web ACL. Untuk informasi tentang 
cara membuatAWS WAFaturan berbasis tarif, lihatPernyataan aturan berdasarkan tarif (p. 117). Untuk 
informasi tentang cara mengasosiasikan ACL web denganAWSsumber daya, lihatDaftar kontrol akses 
web (web ACL) (p. 14).

• Anda harus telah menerapkan praktik terbaik yang sesuai diAWSPraktik Terbaik untuk Ketahanan 
DDoSuntuk mengkonfigurasi aplikasi Anda dengan cara yang meminimalkan biaya selama serangan 
DDoS.

Bagaimana cara mengajukan kredit

Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit, Anda harus mengirimkan permintaan kredit Anda dalam 
waktu 15 hari sejak akhir bulan penagihan tempat serangan terjadi.

Untuk mengajukan kredit, kirimkan kasus penagihan melaluiAWS SupportPusat. Sertakan yang berikut ini 
dalam permintaan Anda:

• Kata-kata “Konsesi DDoS” di baris subjek
• Tanggal dan waktu setiap peristiwa atau gangguan ketersediaan yang Anda minta kredit
• ParameterAWSlayanan dan sumber daya spesifik yang terpengaruh

Setelah Anda mengirimkan permintaan,AWSShield Response Team (SRT) akan memvalidasi apakah 
serangan DDoS terjadi dan, jika demikian, apakah ada sumber daya yang dilindungi diskalakan untuk 
menyerap serangan DDoS. JikaAWSmenentukan bahwa sumber daya yang dilindungi diskalakan untuk 
menyerap serangan DDoS,AWSakan mengeluarkan kredit untuk bagian lalu lintas yangAWSmenentukan 
disebabkan oleh serangan DDoS. Kredit berlaku selama 12 bulan.

Keamanan dalam penggunaanAWS Shield layanan 
oleh Anda

Keamanan cloud di AWS merupakan prioritas tertinggi. Sebagai pelanggan AWS, Anda akan mendapatkan 
manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi 
yang paling sensitif terhadap keamanan.

Note

Bagian ini memberikan panduanAWS keamanan standar untuk penggunaanAWS Shield layanan 
danAWS sumber dayanya, seperti perlindungan Shield Advanced.
Untuk informasi tentang melindungiAWS sumber daya Anda menggunakan Shield dan Shield 
Advanced, lihatAWS Shield panduan lainnya.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara AWS dan Anda. Model tanggung jawab bersama
menggambarkan ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:
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• Keamanan dari cloud – AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan 
layanan AWS di Cloud AWS Cloud. AWS juga menyediakan layanan yang dapat Anda gunakan dengan 
aman. Keefektifan keamanan kami diuji dan diverifikasi secara berkala oleh auditor pihak ketiga sebagai 
bagian dari Program kepatuhan AWS. Untuk mempelajari program kepatuhan yang berlaku di Shield, 
lihat CakupanAWS Layanan Menurut Program Kepatuhan.

• Keamanan dalam cloud – Tanggung jawab Anda ditentukan oleh layanan AWS yang Anda gunakan. 
Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan organisasi 
Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat 
menggunakan Shield. Topik berikut menunjukkan kepada Anda cara mengonfigurasi Shield untuk 
memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakanAWS 
layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Shield.

Topik
• Perlindungan data di Shield (p. 467)
• Identity and access management untuk AWS Shield (p. 468)
• Pencatatan dan pemantauan di Shield (p. 489)
• Validasi kepatuhan untuk Shield (p. 490)
• Ketahanan di Shield (p. 490)
• Keamanan infrastruktur dalam AWS Shield (p. 490)

Perlindungan data di Shield
Model tanggung jawab bersama AWS diterapkan untuk perlindungan data AWS Shield. Sebagaimana 
dijelaskan dalam model ini, AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang 
menjalankan semua AWS Cloud. Anda harus bertanggung jawab untuk memelihara kendali terhadap 
konten yang di-hosting pada infrastruktur ini. Konten ini meliputi konfigurasi keamanan dan tugas-tugas 
pengelolaan untuk berbagai layanan Layanan AWS yang Anda gunakan. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang privasi data, lihat FAQ tentang Privasi Data. Untuk informasi tentang perlindungan data di Eropa, 
lihat postingan blog Model Tanggung Jawab Bersama AWS dan GDPR di Blog Keamanan AWS.

Untuk tujuan perlindungan data, kami merekomendasikan agar Anda melindungiAkun AWS kredensyal 
dan menyiapkan pengguna individu denganAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
atauAWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara tersebut, setiap pengguna hanya diberi 
izin yang diperlukan untuk memenuhi tugas pekerjaan mereka. Kami juga merekomendasikan agar Anda 
mengamankan data Anda dengan cara-cara berikut:

• Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
• Gunakan SSL/TLS untuk melakukan komunikasi dengan sumber daya AWS. Kami membutuhkan TLS 

1.2 dan merekomendasikan TLS 1.3.
• Siapkan API dan log aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail.
• Gunakan solusiAWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan standar diLayanan AWS.
• Gunakan layanan keamanan terkelola lanjutan seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan 

mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
• Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-2 ketika mengakses AWS melalui 

antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Untuk informasi lebih lanjut tentang titik 
akhir FIPS yang tersedia, lihat Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS) 140-2.

Kami sangat menyarankan agar Anda tidak memasukkan informasi rahasia atau sensitif apa pun, seperti 
alamat email pelanggan Anda, ke dalam tanda atau kolom isian teks bebas seperti kolom Nama. Ini 
termasuk saat Anda bekerja dengan Shield atau lainnyaLayanan AWS menggunakan konsol, APIAWS 

467

http://aws.amazon.com/compliance/programs/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq
http://aws.amazon.com/blogs/security/the-aws-shared-responsibility-model-and-gdpr/
http://aws.amazon.com/compliance/fips/


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Identity and access management

CLI, atauAWS SDK. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau kolom teks bebas yang 
digunakan untuk nama dapat digunakan untuk penagihan atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL 
ke server eksternal, sebaiknya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di URL untuk memvalidasi 
permintaan Anda ke server tersebut.

Entitas perlindungan—seperti perlindungan—dienkripsi saat istirahat, kecuali di Wilayah tertentu di mana 
enkripsi tidak tersedia, termasuk China (Beijing) dan China (Ningxia). Kunci enkripsi unik digunakan untuk 
setiap Wilayah.

Identity and access management untuk AWS Shield
AWS Identity and Access Management(IAM) adalahLayanan AWS yang membantu administrator dalam 
mengendalikan akses keAWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat
terautentikasi (masuk) dan berwenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Shield. IAM adalah 
aplikasiLayanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik
• Penonton (p. 262)
• Mengautentikasi dengan identitas (p. 262)
• Mengelola akses menggunakan kebijakan (p. 264)
• Cara kerja AWS Shield dengan IAM (p. 473)
• Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield (p. 479)
• Kebijakan terkelola AWS untuk AWS Shield (p. 483)
• Pemecahan masalah identitas dan akses AWS Shield (p. 484)
• Menggunakan peran terkait layanan untuk Shield Advanced (p. 486)

Penonton
Cara menggunakanAWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan 
yang Anda lakukan di Shield.

Pengguna layanan — Jika Anda menggunakan layanan Shield untuk melakukan tugas Anda, administrator 
Anda akan memberikan kredentif dan izin yang dibutuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak fitur 
Shield untuk melakukan pekerjaan, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara akses 
dikelola dapat membantu Anda untuk meminta izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak 
dapat mengakses fitur di Shield, lihatPemecahan masalah identitas dan akses AWS Shield (p. 484).

Administrator layanan — Jika bertanggung jawab atas sumber daya Shield di perusahaan Anda, Anda 
mungkin memiliki akses penuh ke Shield. Tugas Anda adalah menentukan fitur dan sumber daya layanan 
mana yang dapat diakses pengguna layanan Anda. Anda kemudian harus mengirimkan permintaan ke 
administrator IAM Anda untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini 
untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara perusahaan Anda 
dapat menggunakan IAM dengan Shield, lihatCara kerja AWS Shield dengan IAM (p. 473).

Administrator IAM — Jika Anda adalah administrator IAM, Anda mungkin ingin belajar dengan lebih 
terperinci tentang cara Anda dapat menulis kebijakan untuk mengelola akses ke Shield. Untuk melihat 
contoh kebijakan berbasis identitas Shield yang dapat Anda gunakan di IAM, lihatContoh kebijakan 
berbasis identitas untuk AWS Shield (p. 479).

Mengautentikasi dengan identitas
Autentikasi adalah cara Anda untuk masuk ke AWS menggunakan kredensial identitas Anda. Anda 
harus memiliki autentikasi (masuk keAWS) sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan IAM 
role.Pengguna root akun AWS
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Anda dapat masukAWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensyal yang disediakan 
melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna (IAM 
Identity Center), autentikasi sign-on tunggal perusahaan Anda, dan kredentif Google atau Facebook 
Anda adalah contoh identitas gabungan. Saat masuk sebagai identitas gabungan, administrator Anda 
sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengaksesAWS 
dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Tergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk keAWS Management Console atau portalAWS 
akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masukAWS, lihat Cara masuk keAkun AWS dalam
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

Jika Anda mengaksesAWS pemrograman,AWS menyediakan perangkat pengembangan perangkat lunak 
(SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis 
menggunakan kredensil Anda. Jika Anda tidak menggunakanAWS peralatan, Anda harus menandatangani 
sendiri permintaan. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan metode yang direkomendasikan 
untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat Proses penandatanganan Signature Version 4 di halaman
Referensi Umum AWS.

Apapun metode autentikasi yang Anda gunakan, Anda mungkin diminta untuk memberikan informasi 
kerahasiaan tambahan. Misalnya, AWS menyarankan supaya Anda menggunakan autentikasi multi-faktor 
(MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Autentikasi 
multi-faktor dalam PanduanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna dan
Menggunakan autentikasi multi-faktor (MFA)AWS di dalam Panduan Pengguna IAM.

Pengguna root Akun AWS

Saat Anda membuat akunAkun AWS, Anda memulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses 
penuh ke semuaLayanan AWS dan sumber daya di akun tersebut. Identitas ini disebut pengguna root Akun 
AWS dan diakses dengan cara masuk menggunakan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan 
saat membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk 
tugas sehari-hari. Lindungi kredentif pengguna root Anda dan gunakan untuk melakukan tugas yang 
hanya dapat dilakukan oleh pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk 
sebagai pengguna utama, lihat Tugas yang memerlukan kredentif pengguna root di PanduanAWS Account 
Management Referensi.

Identitas Federasi

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses 
administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengaksesLayanan AWS 
dengan menggunakan kredensil sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web,
direktori Pusat Identitas, atau pengguna mana pun yang mengaksesLayanan AWS dengan menggunakan 
kredensi yang disediakan melalui sumber identitas.AWS Directory Service Ketika identitas federasi 
mengaksesAkun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensyal sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan agar Anda menggunakanAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On). Anda dapat membuat pengguna dan grup di IAM Identity Center, 
atau Anda dapat terhubung dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas 
Anda sendiri untuk digunakan di semua aplikasiAkun AWS dan Anda. Untuk informasi tentang IAM Identity 
Center, lihat Apa itu IAM Identity Center? dalam AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On)User Guide.

Pengguna dan grup IAM

Pengguna IAM adalah identitas dalam akun Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus untuk satu orang 
atau aplikasi. Jika memungkinkan, sebaiknya mengandalkan kredensi sementara alih-alih membuat 

469

https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/how-to-sign-in.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signature-version-4.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/enable-mfa.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/enable-mfa.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa.html
https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/root-user-tasks.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users.html


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Identity and access management

pengguna IAM yang memiliki kredensi jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika 
Anda memiliki kasus penggunaan khusus yang memerlukan kredensyal jangka panjang dengan pengguna 
IAM, kami sarankan Anda memutar kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutar kunci 
akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensi jangka panjang dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Grup IAM adalah identitas yang menentukan kumpulan dari para pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk 
sebagai kelompok. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin untuk beberapa pengguna 
sekaligus. Grup membuat izin lebih mudah dikelola untuk set besar pengguna. Misalnya, Anda dapat 
memiliki grup yang diberi nama IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola 
sumber daya IAM.

Para pengguna berbeda dari peran. Seorang pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau 
aplikasi, tetapi peran ini dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. 
Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. 
Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Kapan harus membuat pengguna IAM (bukan peran) dalam
Panduan Pengguna IAM.

IAM role

IAM role adalah identitas dalam akun Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan 
pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Anda dapat menggunakan IAM role untuk 
sementara di dalam AWS Management Console dengan cara berganti peran. Anda dapat mengambil 
peran dengan cara memanggil operasi API AWS CLI atau AWS atau menggunakan URL khusus. Untuk 
informasi selengkapnya tentang metode penggunaan peran, lihat Menggunakan IAM roles dalam Panduan 
Pengguna IAM.

IAM role dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

• Akses pengguna gabungan — Untuk menetapkan izin ke identitas gabungan, Anda membuat peran dan 
menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas gabungan mengautentikasi, identitas tersebut 
terkait dengan peran dan diberikan izin yang didefinisikan oleh peran. Untuk informasi tentang peran 
untuk federasi, lihat Membuat peran untuk Penyedia Identitas pihak ketiga dalam Panduan Pengguna 
IAM. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda mengkonfigurasi set izin. Untuk mengontrol 
apa yang dapat diakses identitas Anda setelah mengautentikasi, IAM Identity Center menghubungkan 
izin yang ditetapkan ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat Kumpulan izin di
PanduanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna.

• Izin pengguna IAM sementara — Pengguna atau peran IAM dapat menjalankan IAM role untuk 
sementara mengambil izin yang berbeda untuk tugas tertentu.

• Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan IAM role agar seseorang (principal tepercaya) di akun 
lain diizinkan untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan 
akses lintas akun. Namun, dengan beberapaLayanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan 
langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proksi). Untuk mempelajari perbedaan 
antara kebijakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat Perbedaan 
antara IAM role dan kebijakan berbasis sumber daya dalam Panduan Pengguna IAM.

• Akses lintas layanan — BeberapaLayanan AWS menggunakan fitur di lainnyaLayanan AWS. Sebagai 
conoth, ketika Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan 
aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Layanan mungkin melakukan ini 
menggunakan izin panggilan principal, menggunakan peran layanan, atau peran tertaut layanan.
• Izin prinsipal – Saat Anda menggunakan pengguna IAM atau IAM role untuk melakukan tindakan 

di AWS, Anda dianggap sebagai principal. Kebijakan memberikan izin kepada principal. Saat Anda 
menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu 
tindakan lain di layanan yang berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan 
kedua tindakan tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu tindakan memerlukan tindakan dependen 
tambahan dalam suatu kebijakan, lihat Tindakan, sumber daya, dan kunci syarat untuk AWS Shield di
Referensi Otorisasi Layanan.
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• Peran layanan – Peran layanan adalah IAM role yang diambil oleh layanan untuk melakukan tindakan 
atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan 
dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat peran untuk mendelegasikan izin 
keLayanan AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

• Peran tertaut-layanan — Peran tertaut-layanan adalah jenis peran layanan yang tertaut dengan 
akunLayanan AWS. Layanan dapat menggunakan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. 
Peran tertaut layanan muncul di AndaAkun AWS dan dimiliki oleh layanan tersebut. Administrator IAM 
dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

• Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 – Anda dapat menggunakan IAM role untuk mengelola kredensial 
sementara untuk aplikasi yang berjalan pada instans EC2, dan membuat permintaan API AWS CLI atau 
AWS. Menyimpan access key di dalam instans EC2 lebih disarankan. Untuk menugaskan sebuah peran 
AWS ke instans EC2 dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda dapat membuat sebuah 
profil instans yang dilampirkan ke instans. Profil instans berisi peran dan memungkinkan program yang 
berjalan di instans EC2 untuk mendapatkan kredensial sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menggunakan IAM role untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di instans Amazon EC2 dalam
Panduan Pengguna IAM.

Untuk mempelajari kapan waktunya menggunakan IAM role atau pengguna IAM, lihat Kapan harus 
membuat IAM role (bukan pengguna) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan
Anda mengontrol akses diAWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya keAWS identitas atau 
sumber daya. Kebijakan adalah objek di,AWS yang saat terkait dengan identitas atau sumber daya akan 
mendefinisikan izin yang dimilikinya. AWSmengevaluasi kebijakan ini saat penanggung jawab (pengguna, 
pengguna root, atau sesi peran) mengajukan permintaan. Izin dalam kebijakan dapat menentukan 
permintaan yang diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan di AWS sebagai dokumen 
JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat Gambaran 
Umum kebijakan JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada para pengguna 
untuk melakukan tindakan di sumber daya yang dibutuhkan, administrator IAM dapat membuat kebijakan 
IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat 
mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk 
pengoperasiannya. Misalnya, Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan iam:GetRole. 
Pengguna dengan kebijakan tersebut dapat memperoleh informasi peran dari API AWS Management 
Console, the AWS CLI, or the AWS.

Kebijakan berbasis identitas
Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, 
seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol tipe tindakan yang dapat 
dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan dalam syarat. Untuk mempelajari cara 
membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan 
terkelola. Kebijakan inline disematkan secara langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan 
terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran 
dalam akun Akun AWS Anda. Kebijakan terkelola meliputi kebijakan yang dikelola AWS dan kebijakan 
yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola atau kebijakan inline, 
lihat Memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline dalam Panduan Pengguna IAM.
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Kebijakan berbasis sumber daya
Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber 
daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan tepercaya IAM role dan kebijakan bucket
Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan 
dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya yang 
dilampiri kebijakan tersebut, kebijakan menetapkan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal 
tertentu di sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan principal dalam 
kebijakan berbasis sumber daya. Principal dapat mencakup akun, peran, pengguna federasi, peran, peran, 
peran, pengguna federasi, peran, peran, pengguna federasi, peran, peran, pengguna federasi,Layanan 
AWS

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak 
dapat menggunakan kebijakan yang dikelola AWS dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACL)
Daftar kontrol akses (ACL) mengendalikan principal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang 
memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, 
meskipun tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung ACL. Untuk 
mempelajari ACL selengkapnya, lihat Gambaran umum daftar kontrol akses (ACL) dalam Panduan 
Developer Amazon Simple Storage Service.

Tipe kebijakan lainnya
AWS mendukung tipe kebijakan tambahan, yang kurang umum. Tipe kebijakan ini dapat mengatur izin 
maksimum yang diberikan kepada Anda oleh tipe kebijakan yang lebih umum.

• Batasan izin – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat 
diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM (pengguna atau IAM role). Anda dapat 
menetapkan batas izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan kebijakan berbasis 
identitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau 
peran dalam bidang Principal tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu 
kebijakan ini dapat membatalkan izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat Batasan 
izin untuk entitas IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

• Kebijakan Kontrol Layanan (SCPs) – SCP adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum 
untuk sebuah organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah 
layanan untuk mengelompokkan dan mengelola beberapa akun Akun AWS secara terpusat yang 
dimiliki oleh bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur di sebuah organisasi, maka Anda dapat 
menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCP) ke salah satu atau ke semua akun Anda. SCP membatasi 
izin untuk entitas dalam akun anggota, termasuk setiap Pengguna root akun AWS. Untuk informasi 
selengkapnya tentang Organizations dan SCP, lihat Cara kerja SCP dalam Panduan Pengguna AWS 
Organizations.

• Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter saat 
Anda membuat sesi sementara secara terprogram bagi peran atau pengguna gabungan. Izin sesi yang 
dihasilkan adalah persimpangan kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. 
Izin juga dapat berasal dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu 
kebijakan ini membatalkan izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan sesi dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Berbagai tipe kebijakan
Ketika beberapa tipe kebijakan berlaku untuk sebuah permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk 
dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan untuk mengizinkan permintaan ketika beberapa tipe 
kebijakan dilibatkan, lihat Logika evaluasi kebijakan dalam Panduan Pengguna IAM.
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Cara kerja AWS Shield dengan IAM
Sebelum menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Shield, Anda harus memahami fitur IAM yang 
tersedia untuk digunakan dengan Shield.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan AWS Shield

Fitur IAM Dukungan Shield Perisai

Kebijakan berbasis identitas (p. 473) Ya

Kebijakan berbasis sumber daya (p. 473) Tidak

Tindakan kebijakan (p. 474) Ya

Sumber daya kebijakan (p. 475) Ya

Kunci kondisi kebijakan (khusus layanan) (p. 476) Ya

ACL (p. 477) Tidak

ABAC (tanda dalam kebijakan) (p. 477) Sebagian

Kredenisasi sementara (p. 478) Ya

Izin utama (p. 478) Ya

Peran layanan (p. 478) Ya

Peran terkait layanan (p. 479) Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara Shield danAWS layanan lainnya bekerja dengan 
sebagian besar fitur IAM, lihat AWSLayanan yang bekerja dengan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas untuk Shield

Hanya mendukung kebijakan berbasis identitas Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, 
seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol tipe tindakan yang dapat 
dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan dalam syarat. Untuk mempelajari cara 
membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan tindakan dan sumber daya yang 
diizinkan atau ditolak, serta kondisi di mana tindakan tersebut diperbolehkan atau ditolak. Anda tidak 
dapat menentukan pelaku utama dalam kebijakan berbasis identitas karena itu berlaku untuk pengguna 
atau peran yang dilampiri kebijakan. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam 
kebijakan JSON, lihat Referensi elemen kebijakan IAM JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Shield, lihatContoh kebijakan berbasis identitas untuk 
AWS Shield (p. 479).

Kebijakan berbasis sumber daya dalam Shield

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya Tidak
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Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber 
daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan tepercaya IAM role dan kebijakan bucket
Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan 
dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya yang 
dilampiri kebijakan tersebut, kebijakan menetapkan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal 
tertentu di sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan principal dalam 
kebijakan berbasis sumber daya. Principal dapat mencakup akun, peran, pengguna federasi, peran, peran, 
peran, pengguna federasi, peran, peran, pengguna federasi, peran, peran, pengguna federasi,Layanan 
AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan seluruh akun atau entitas IAM di akun lain 
sebagai prinsipal di kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal lintas akun ke kebijakan 
berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika pelaku utama 
dan sumber daya berada di Akun AWS yang berbeda, Administrator IAM di akun tepercaya juga harus 
memberikan izin kepada entitas pelaku utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. 
Izin diberikan dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas ke entitas. Namun, jika kebijakan berbasis 
sumber daya memberikan akses ke prinsipal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis 
identitas tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Perbedaan IAM role dengan kebijakan berbasis 
sumber daya dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk Shield

Mendukung tindakan kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Elemen Action dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan-tindakan yang dapat Anda gunakan untuk 
mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama 
yang sama sebagai operasi API AWS terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya 
dengan izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan 
beberapa tindakan dalam kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin guna melakukan operasi yang terkait.

Untuk melihat daftar tindakan Shield, lihat Tindakan yang Ditentukan olehAWS Shield dalam Referensi 
Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di Shield menggunakan prefiks berikut sebelum tindakan:

shield

Untuk menetapkan beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan dengan koma.

"Action": [ 
      "shield:action1", 
      "shield:action2" 
         ]

Anda dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Misalnya, untuk menentukan 
semua tindakan di Shield yang dimulai denganList, sertakan tindakan berikut:
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"Action": "shield:List*"

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Shield, lihatContoh kebijakan berbasis identitas untuk 
AWS Shield (p. 479).

Sumber daya kebijakan untuk Shield

Mendukung sumber daya kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Elemen kebijakan JSON Resource menentukan objek atau objek-objek yang menjadi target penerapan 
tindakan. Pernyataan harus mencakup elemen Resource atau NotResource. Sebagai praktik terbaik, 
tentukan sumber daya menggunakan Amazon Resource Name (ARN). Anda dapat melakukan ini untuk 
tindakan yang mendukung tipe sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan 
karakter wildcart (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku bagi semua sumber daya.

"Resource": "*"

Untuk melihat daftar jenis sumber daya Shield dan ARN masing-masing, lihat Sumber daya yang 
ditentukanAWS Shield di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan yang dapat 
menentukan ARN setiap sumber daya, lihat Tindakan yang ditentukan AWS Shield. Untuk mengizinkan 
atau menolak akses ke subset sumber daya Shield, sertakan ARN sumber daya dalamresource elemen 
kebijakan Anda.

DiAWS Shield, sumber daya adalah perlindungan dan serangan. Sumber daya ini memiliki Amazon 
Resource Name (ARN) yang unik dan terkait dengan sumber daya, seperti yang ditunjukkan di tabel 
berikut.

Nama diAWS 
Shield Konsol

Nama 
dalamAWS 
Shield SDK/CLI

Format ARN

Peristiwa atau 
serangan

AttackDetail arn:aws:shield::account:attack/ID

Perlindungan Protection arn:aws:shield::account:protection/
ID

Untuk mengizinkan atau menolak akses ke subset sumber daya Shield, sertakan ARN sumber daya 
dalamresource elemen kebijakan Anda. ARN untuk Shield memiliki format berikut:

arn:partition:shield::account:resource/ID

Ganti variabel akun, sumber daya, dan ID dengan nilai yang valid. Nilai yang benar dapat berupa hal 
berikut:

• akun: ID AndaAkun AWS. Anda harus menentukan nilai.
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• resource: Jenis sumber daya Shield, baikattack atauprotection.
• ID: ID sumber daya Shield, atau wildcard (*) untuk menunjukkan semua sumber daya dari jenis tertentu 

yang terkait dengan yang ditentukanAkun AWS.

Misalnya, ARN berikut menentukan semua perlindungan untuk akun111122223333:

arn:aws:shield::111122223333:protection/*

ARN sumber daya Shield memiliki format berikut:

arn:partition:shield:region:account-id:scope/resource-type/resource-name/resource-id

Untuk informasi umum tentang spesifikasi ARN, lihat Amazon Resource Name (ARN) di halamanReferensi 
Umum Amazon Web.

Berikut ini mencantumkan persyaratan yang khusus untuk ARNwafv2 sumber daya:

• region: Untuk sumber daya Shield yang Anda gunakan untuk melindungi CloudFront distribusi Amazon, 
setel ini keus-east-1. Jika tidak, atur ini ke Wilayah yang Anda gunakan dengan sumber daya regional 
yang dilindungi.

• scope: Tetapkan cakupanglobal untuk digunakan dengan CloudFront distribusi Amazon 
atauregional untuk digunakan dengan salah satu sumber daya regional yangAWS WAF mendukung. 
Sumber daya regional adalah REST API Amazon API Gateway, Application Load Balancer, API 
GraphQL, kumpulan pengguna Amazon Cognito,AWS App Runner layanan, dan instans AksesAWS 
Terverifikasi.AWS AppSync

• jenis sumber daya: Tentukan salah satu nilai berikut:attack untuk kejadian atau 
serangan,protection untuk perlindungan.

• resource-name: Tentukan nama yang Anda berikan sumber daya Shield, atau tentukan wildcard 
(*) untuk menunjukkan semua sumber daya yang memenuhi spesifikasi lainnya di ARN. Anda harus 
menentukan nama sumber daya dan ID sumber daya atau menentukan wildcard untuk keduanya.

• resource-id: Tentukan ID sumber daya Shield, atau tentukan wildcard (*) untuk menunjukkan semua 
sumber daya yang memenuhi spesifikasi lainnya di ARN. Anda harus menentukan nama sumber daya 
dan ID sumber daya atau menentukan wildcard untuk keduanya.

Misalnya, ARN berikut menetapkan semua ACL web dengan cakupan regional untuk akun111122223333
di Wilayahus-west-1:

arn:aws:wafv2:us-west-1:111122223333:regional/webacl/*/*

ARN berikut menetapkan grup aturan bernamaMyIPManagementRuleGroup dengan cakupan global 
untuk akun111122223333 di Wilayahus-east-1:

arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:global/rulegroup/MyIPManagementRuleGroup/1111aaaa-
bbbb-cccc-dddd-example-id

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Shield, lihatContoh kebijakan berbasis identitas untuk 
AWS Shield (p. 479).

Kunci syarat kebijakan untuk Shield

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus 
layanan

Ya
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Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses 
ke hal apa. Yaitu, prinsipal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan menurut
persyaratan apa.

Elemen Condition (atau Condition blok) memungkinkan Anda menentukan syarat di mana suatu 
pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang 
menggunakan operator syarat, seperti sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan syarat dalam 
kebijakan dengan nilai dalam permintaan.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam pernyataan, atau beberapa kunci dalam satu 
elemen Condition, AWS akan mengevaluasinya denga menggunakan operasi logika AND. Jika Anda 
menetapkan beberapa nilai untuk kunci syarat tunggal, AWS akan mengevaluasi syarat tersebut dengan 
menggunakan operasi logika OR. Semua persyaratan harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan syarat. Sebagai contoh, Anda 
dapat memberikan izin pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika ditandai dengan nama 
pengguna IAM mereka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Elemen kebijakan IAM: variabel dan tag dalam
Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci syarat global dan kunci syarat khusus layanan. Untuk melihat semua kunci syarat 
global AWS, lihat Kunci konteks syarat global AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar Kunci kondisi Shield, lihat Kunci syarat untukAWS Shield dalam Referensi Otorisasi 
Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan dengan kunci syarat 
tertentu, lihat Tindakan yang ditentukan AWS Shield.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Shield, lihatContoh kebijakan berbasis identitas untuk 
AWS Shield (p. 479).

ACL di Shield

Mendukung ACL Tidak

Access control list (ACL) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki 
izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun tidak 
menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan Shield

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan) Sebagian

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang mendefinisikan izin berdasarkan 
atribut. Di AWS, atribut ini disebut tanda. Anda dapat melampirkan tanda ke entitas IAM (pengguna atau 
peran) dan ke banyak sumber daya AWS. Penandaan entitas dan sumber daya adalah langkah pertama 
dari ABAC. Kemudian Anda merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda pelaku 
utama cocok dengan tanda di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat membantu di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan membantu dalam situasi 
ketika manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengontrol akses berdasarkan tandanya, Anda memberikan informasi tanda di elemen syarat
kebijakan dengan menggunakan kunci syarat aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-
name, atau aws:TagKeys.

477

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_condition_operators.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_variables.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsshield.html#awsshield-policy-keys
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsshield.html#awsshield-actions-as-permissions
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_condition.html


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Identity and access management

Jika layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, maka nilainya adalah Ya
untuk layanan. Jika layanan mendukung ketiga kunci kondisi hanya untuk beberapa jenis sumber daya, 
maka nilainya adalah Partial.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ABAC, lihat Apa itu ABAC? dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk 
melihat tutorial dengan langkah-langkah untuk menyiapkan ABAC, lihat Menggunakan kontrol akses 
berbasis atribut (ABAC) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredenisasi sementara dengan Shield

Mendukung penggunaan kredensial sementara Ya

BeberapaLayanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredenisasi sementara. Untuk 
informasi tambahan, termasuk yangLayanan AWS bekerja dengan kredentif sementara, lihat Layanan 
AWSbahwa bekerja dengan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda menggunakan kredensial sementara jika Anda masuk ke AWS Management Console menggunakan 
metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, saat Anda mengakses AWS dengan 
menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut akan membuat kredensial 
sementara secara otomatis. Anda juga secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk 
ke konsol sebagai pengguna dan kemudian beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang beralih 
peran, lihat Beralih ke peran (konsol) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat secara manual membuat kredensial sementara menggunakan AWS CLI atau API AWS. Anda 
kemudian dapat menggunakan kredensial sementara tersebut untuk mengakses AWS. AWS menyarankan 
agar Anda membuat kredensial sementara secara dinamis alih-alih menggunakan access key jangka 
panjang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kredensial keamanan sementara di IAM.

Izin prinsipal lintas layanan untuk Shield

Mendukung izin pelaku utama Ya

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan di AWS, Anda dianggap 
sebagai pelaku utama. Kebijakan memberikan izin kepada prinsipal. Saat Anda menggunakan beberapa 
layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu tindakan lain di layanan yang 
berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk 
mengetahui apakah suatu tindakan memerlukan tindakan dependen tambahan dalam suatu kebijakan, lihat
Tindakan, sumber daya, dan kunci syarat untuk AWS Shield di Referensi Otorisasi Layanan.

Peran layanan untuk Shield

Mendukung peran layanan Ya

Peran layanan adalah IAM role yang diambil oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. 
Administrator IAM dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Membuat peran untuk mendelegasikan izin keLayanan AWS dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas Shield. Edit peran layanan 
hanya jika Shield memberikan panduan untuk melakukannya.
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Peran tertaut layanan untuk Shield

Mendukung peran yang terhubung dengan layanan Ya

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang tertaut dengan peran layanan yang tertaut dengan 
peran layananLayanan AWS. Layanan dapat menggunakan peran untuk melakukan tindakan atas nama 
Anda. Peran tertaut layanan muncul di AndaAkun AWS dan dimiliki oleh layanan tersebut. Administrator 
IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat atau mengelola peran terkait layanan Shield, 
lihatMenggunakan peran terkait layanan untuk Shield Advanced (p. 486).

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield
Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya 
Shield Perisai. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakanAWS Management 
Console,AWS Command Line Interface (AWS CLI), atauAWS API. Untuk memberikan izin kepada para 
pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang dibutuhkan, administrator IAM dapat membuat 
kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat 
mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM menggunakan contoh dokumen 
kebijakan JSON ini, lihat Membuat kebijakan IAM di Panduan Pengguna IAM.

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh Shield, termasuk format ARN 
untuk setiap jenis sumber daya, lihat Kunci Tindakan, sumber daya, dan kondisi untukAWS Shield di
Referensi Otorisasi Layanan.

Topik
• Praktik terbaik kebijakan (p. 479)
• Menggunakan konsol Shield (p. 480)
• Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri (p. 480)
• Memberikan akses baca Shield perlindungan Tingkat Lanjut (p. 481)
• Memberikan akses hanya baca ke Shield, CloudFront, dan CloudWatch (p. 481)
• Memberikan akses penuh ke Shield, CloudFront, dan CloudWatch (p. 482)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau 
menghapus sumber daya Shield di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda terkena biaya. 
Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

• Memulai kebijakanAWS terkelola dan beralih ke izin paling sedikit hak istimewa — Untuk mulai 
memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakanAWS terkelola yang 
memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di AndaAkun AWS. Kami 
menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelolaAWS 
pelanggan yang spesifik untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat
kebijakanAWSAWS terkelola atau kebijakan terkelola untuk fungsi pekerjaan di Panduan Pengguna IAM.

• Terapkan izin hak akses terkecil — Saat Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, berikan hanya 
izin yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Anda melakukan ini dengan menentukan tindakan yang 
dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, juga dikenal sebagai izin paling tidak 
memiliki hak istimewa. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan IAM untuk menerapkan izin, 
lihat Kebijakan dan izin di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.
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• Gunakan ketentuan dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut — Anda dapat 
menambahkan kondisi pada kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. 
Misalnya, Anda dapat menulis ketentuan kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus 
dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan kondisi untuk memberikan akses ke tindakan 
layanan jika digunakan melalui spesifikLayanan AWS, sepertiAWS CloudFormation. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Elemen Kebijakan IAM JSON: Syarat dalam Panduan Pengguna IAM.

• Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang 
aman dan fungsional - IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga 
kebijakan mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer 
menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk 
membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat
validasi kebijakan IAM Access Analyzer di Panduan Pengguna IAM.

• Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) — Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan 
pengguna IAM atau pengguna root di AndaAkun AWS, aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. 
Untuk mewajibkan MFA saat operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA ke kebijakan Anda. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi akses API yang dilindungi MFA di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat praktik terbaik keamanan di IAM
dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan konsol Shield
Untuk mengakses konsol AWS Shield tersebut, Anda harus memiliki rangkaian izin minimum. Izin ini harus 
memperbolehkan Anda untuk mencantumkan dan melihat detail tentang sumber daya Shield di akun 
AndaAkun AWS. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat dari izin minimum yang 
diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk entitas (pengguna atau peran) 
dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu meloloskan izin konsol minimum untuk pengguna yang hanya melakukan panggilan ke 
AWS CLI atau API AWS. Alih-alih, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang 
mereka coba lakukan.

Pengguna yang dapat mengakses dan menggunakanAWS konsol juga dapat mengaksesAWS Shield 
konsol. Tidak perlu izin tambahan.

Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri
Contoh ini menunjukkan cara Anda dapat membuat kebijakan yang mengizinkan para pengguna IAM 
untuk melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini 
mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan pada konsol atau secara terprogram menggunakan API AWS 
CLI atau AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Memberikan akses baca Shield perlindungan Tingkat Lanjut
AWS Shieldmengizinkan akses sumber daya lintas akun, tetapi tidak memungkinkan Anda membuat 
perlindungan sumber daya lintas akun. Anda hanya dapat membuat perlindungan untuk sumber daya dari 
dalam akun yang memiliki sumber daya tersebut.

Contoh berikut merupakan kebijakan yang memberikan izin untukshield:ListProtections tindakan 
di semua sumber daya. Shield tidak mendukung identifikasi sumber daya tertentu menggunakan ARN 
sumber daya (juga disebut sebagai izin tingkat sumber daya) untuk beberapa tindakan API, sehingga Anda 
menentukan karakter wildcard (*). Ini hanya memungkinkan akses ke sumber daya yang dapat Anda ambil 
melalui tindakanListProtections.

{ 
    "Version": "2016-06-02", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListProtections", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "shield:ListProtections" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}         

Memberikan akses hanya baca ke Shield, CloudFront, dan CloudWatch
Kebijakan berikut memberi pengguna akses hanya-baca ke Shield dan sumber daya terkait, termasuk 
CloudFront sumber daya Amazon, dan CloudWatch metrik Amazon. Ini berguna bagi pengguna yang 
memerlukan izin untuk melihat pengaturan di Perlindungan dan serangan Shield dan untuk memantau 
metrik di CloudWatch. Pengguna ini tidak dapat membuat, memperbarui, atau menghapus sumber daya 
Shield Perisai.

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Sid": "ProtectedResourcesReadAccess", 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "cloudfront:List*", 
                    "elasticloadbalancing:List*", 
                    "route53:List*", 
                    "cloudfront:Describe*", 
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                    "elasticloadbalancing:Describe*", 
                    "route53:Describe*", 
                    "cloudwatch:Describe*", 
                    "cloudwatch:Get*", 
                    "cloudwatch:List*", 
                    "cloudfront:GetDistribution*", 
                    "globalaccelerator:ListAccelerators", 
                    "globalaccelerator:DescribeAccelerator" 
                ], 
                "Resource": [ 
                    "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*", 
                    "arn:aws:cloudfront::*:*", 
                    "arn:aws:route53:::hostedzone/*", 
                    "arn:aws:cloudwatch:*:*:*:*", 
                    "arn:aws:globalaccelerator::*:*" 
                ] 
            }, 
            { 
                "Sid": "ShieldReadOnly", 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "shield:List*", 
                    "shield:Describe*", 
                    "shield:Get*" 
                ], 
                "Resource": "*" 
            } 
     ]
}

Memberikan akses penuh ke Shield, CloudFront, dan CloudWatch
Kebijakan berikut memungkinkan pengguna melakukan operasi Shield apa pun, melakukan operasi apa 
pun pada distribusi CloudFront web, dan memantau metrik dan contoh permintaan di CloudWatch. Ini 
berguna bagi pengguna yang merupakan administrator Shield.

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Sid": "ProtectedResourcesReadAccess", 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "cloudfront:List*", 
                    "elasticloadbalancing:List*", 
                    "route53:List*", 
                    "cloudfront:Describe*", 
                    "elasticloadbalancing:Describe*", 
                    "route53:Describe*", 
                    "cloudwatch:Describe*", 
                    "cloudwatch:Get*", 
                    "cloudwatch:List*", 
                    "cloudfront:GetDistribution*", 
                    "globalaccelerator:ListAccelerators", 
                    "globalaccelerator:DescribeAccelerator" 
                ], 
                "Resource": [ 
                    "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*", 
                    "arn:aws:cloudfront::*:*", 
                    "arn:aws:route53:::hostedzone/*", 
                    "arn:aws:cloudwatch:*:*:*:*", 
                    "arn:aws:globalaccelerator::*:*" 
                ] 
            }, 
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            { 
                "Sid": "ShieldFullAccess", 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "shield:*" 
                ], 
                "Resource": "*" 
            } 
      ]
}

Kami sangat menyarankan Anda untuk mengonfigurasi autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna 
yang memiliki izin administratif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Perangkat Multi-Factor 
Authentication (MFA) denganAWS dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan terkelola AWS untuk AWS Shield
Untuk menambahkan izin ke para pengguna, grup, dan peran, akan lebih mudah menggunakan kebijakan 
terkelola AWS dibandingkan dengan menulis kebijakan sendiri. Dibutuhkan waktu dan keahlian untuk
membuat kebijakan terkelola pelanggan IAM yang hanya menyediakan izin sesuai kebutuhan tim Anda. 
Untuk mulai dengan cepat, Anda dapat menggunakan kebijakan-kebijakan terkelola AWS kami. Kebijakan 
ini mencakup kasus penggunaan umum dan tersedia di akun Akun AWS Anda. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang kebijakan terkelola AWS, lihat kebijakan terkelola AWS di Panduan Pengguna IAM.

Layanan AWSmempertahankan dan memperbarui kebijakanAWS terkelola. Anda tidak dapat mengubah 
izin yang ada dalam kebijakan-kebijakan yang dikelola AWS. Layanan terkadang menambahkan izin 
tambahan ke kebijakan yang dikelola AWS untuk mendukung fitur-fitur baru. Jenis pembaruan ini akan 
memengaruhi semua identitas (pengguna, grup, dan peran) di mana kebijakan tersebut dilampirkan. 
Layanan kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan yang dikelola AWS saat ada fitur baru yang 
diluncurkan atau saat ada operasi baru yang tersedia. Layanan tidak menghapus izin yang ada di kebijakan 
yang dikelola AWS, sehingga pembaruan-pembaruan yang terjadi pada kebijakan tidak akan membuat izin 
yang ada rusak.

Selain itu, AWS mendukung kebijakan-kebijakan terkelola untuk fungsi tugas yang mencakup beberapa 
layanan. Misalnya, kebijakanViewOnlyAccessAWS terkelola menyediakan akses hanya baca ke 
banyakLayanan AWS dan sumber daya. Saat layanan meluncurkan fitur baru, AWS menambahkan izin 
hanya-baca untuk operasi dan sumber daya yang baru. Untuk melihat daftar dan deskripsi dari kebijakan-
kebijakan fungsi tugas, lihat kebijakan terkelola AWS untuk fungsi tugas di Panduan Pengguna IAM.

AWSkebijakan terkelola: AWSShieldDRTAccessPolicy
AWS Shieldmenggunakan kebijakan terkelola ini saat Anda memberikan izin kepada Tim Respons Shield 
(SRT) untuk bertindak atas nama Anda. Kebijakan ini memberikan SRT akses terbatas keAWS akun Anda, 
untuk membantu mitigasi serangan DDoS selama kejadian dengan tingkat keparahan tinggi. Kebijakan ini 
memungkinkan SRT untuk mengelolaAWS WAF aturan Anda dan perlindungan Shield Advanced dan untuk 
mengaksesAWS WAF log Anda.

Untuk informasi tentang pemberian izin kepada SRT untuk beroperasi atas nama Anda, 
lihatMengkonfigurasi akses untuk Shield Response Team (SRT) (p. 426).

Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat AWSShieldDRTAccessPolicydi konsol IAM.

AWSkebijakan terkelola: AWSShieldServiceRolePolicy
Shield Advanced menggunakan kebijakan terkelola ini saat Anda mengaktifkan mitigasi DDoS lapisan 
aplikasi otomatis, untuk mengatur izin yang diperlukan untuk mengelola sumber daya untuk akun Anda. 
Kebijakan ini memungkinkan Shield Advanced untuk membuat dan menerapkanAWS WAF aturan dan grup 
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aturan di ACL web yang telah Anda kaitkan dengan sumber daya yang dilindungi, untuk secara otomatis 
merespons serangan DDoS.

Anda tidak dapat melampirkan AWSShieldServiceRolePolicy ke entitas IAM Anda. Shield melampirkan 
kebijakan ini ke peran tertaut layanan ke peran tertaut layananAWSServiceRoleForAWSShield untuk 
mengizinkan Shield untuk melakukan tindakan atas nama Anda.

Shield Advanced memungkinkan penggunaan kebijakan ini saat Anda mengaktifkan mitigasi DDoS lapisan 
aplikasi otomatis. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan untuk kebijakan ini, lihatShield 
Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tingkat lanjut (p. 432).

Untuk informasi tentang peran tertaut layanan AWSServiceRoleForAWSShield yang menggunakan 
kebijakan ini, lihatMenggunakan peran terkait layanan untuk Shield Advanced (p. 486)

Untuk detail tentang kebijakan ini, lihat AWSShieldServiceRolePolicydi konsol IAM.

Shield pembaruan pada kebijakanAWS terkelola

Lihat detail tentang pembaruan pada kebijakanAWS terkelola untuk Shield karena layanan ini mulai 
melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan 
umpan RSS di halaman Riwayat dokumen Shield di halaman Riwayat dokumen di halaman Riwayat 
dokumen Shield di halaman Riwayat dokumen perisai diRiwayat dokumen (p. 642) halaman Riwayat 
dokumen

Kebijakan Deskripsi perubahan Tanggal

AWSShieldServiceRolePolicy

Kebijakan ini memungkinkan 
Shield mengakses dan 
mengelolaAWS sumber daya 
agar dapat secara otomatis 
merespons serangan DDoS 
lapisan aplikasi atas nama Anda.

Detail di konsol IAM:
AWSShieldServiceRolePolicy

Peran terkait 
layananAWSServiceRoleForAWSShield
menggunakan kebijakan 
ini. Untuk informasi, lihat
Menggunakan peran terkait 
layanan untuk Shield 
Advanced (p. 486).

Ditambahkan kebijakan ini 
untuk memberikan Shield 
Advanced dengan izin yang 
diperlukan untuk lapisan aplikasi 
otomatis fungsi mitigasi DDoS. 
Untuk informasi tentang fitur 
ini, lihatShield Mitigasi DDoS 
lapisan aplikasi otomatis tingkat 
lanjut (p. 432).

1 Desember 2021

Shield mulai melacak perubahan Shield mulai melacak perubahan 
untuk kebijakanAWS terkelola.

3 Maret 2021

Pemecahan masalah identitas dan akses AWS Shield
Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan mengatasi masalah umum yang 
mungkin dialami saat menggunakan Shield dan IAM.

Topik
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• Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Shield (p. 485)
• Saya tidak berwenang untuk melakukan:PassRole (p. 485)
• Saya ingin mengizinkan orang di luar sayaAkun AWS untuk mengakses sumber daya Shield 

saya (p. 485)

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Shield

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak terotorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan 
harus diperbarui untuk mengizinkan Anda melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika penggunamateojackson IAM mencoba menggunakan 
konsol tersebut untuk melihat detail tentangmy-example-widget sumber daya fiktif, tetapi tidak 
memilikishield:GetWidget izin fiktif.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 shield:GetWidget on resource: my-example-widget

Dalam hal ini, kebijakan untukmateojackson pengguna harus diperbarui untuk memungkinkan akses 
kemy-example-widget sumber daya dengan menggunakanshield:GetWidget tindakan.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungiAWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang 
memberikan kredenisasi masuk Anda.

Saya tidak berwenang untuk melakukan:PassRole

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak terotorisasi untuk melakukaniam:PassRole
tindakan tersebut, kebijakan harus diperbarui untuk mengizinkan Anda memberikan peran ke Shield.

BeberapaLayanan AWS memungkinkan Anda untuk memberikan peran yang sudah ada ke layanan 
tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran tertaut-layanan. Untuk melakukannya, Anda 
harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernamamarymajor mencoba menggunakan 
konsol untuk melakukan tindakan di Shield. Namun, tindakan tersebut mengharuskan layanan untuk 
memiliki izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut 
ke layanan.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk 
melakukaniam:PassRole tindakan tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungiAWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang 
memberikan kredenisasi masuk Anda.

Saya ingin mengizinkan orang di luar sayaAkun AWS untuk mengakses sumber 
daya Shield saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan para pengguna di akun lain atau orang-orang di luar 
organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa yang dipercaya 
untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau 
daftar kontrol akses (ACL), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi akses pada orang 
ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa hal berikut:
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• Untuk mempelajari apakah Shield mendukung fitur-fitur ini, lihatCara kerja AWS Shield dengan 
IAM (p. 473).

• Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya di seluruh Akun AWS yang Anda miliki, 
lihat Menyediakan akses ke pengguna IAM di akun Akun AWS lain yang Anda miliki dalam Panduan 
Pengguna IAM.

• Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya Anda ke Akun AWS pihak ketiga, lihat
Menyediakan akses ke akun Akun AWS yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam Panduan Pengguna IAM.

• Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat Menyediakan akses ke 
pengguna terautentikasi eksternal (gabungan identitas) dalam Panduan Pengguna IAM .

• Untuk mempelajari perbedaan antara penggunaan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk 
akses lintas akun, lihat Perbedaan IAM role dan kebijakan berbasis sumber daya di Panduan Pengguna 
IAM.

Menggunakan peran terkait layanan untuk Shield Advanced
AWS Shield Advanced menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) peran tertaut layanan. 
Peran terkait layanan adalah jenis IAM role unik yang terhubung langsung ke Shield Advanced. Peran 
terkait layanan ditentukan sebelumnya oleh Shield Advanced dan mencakup semua izin yang diperlukan 
layanan untuk menghubungiAWS layanan lainnya atas nama Anda.

Peran terkait layanan memudahkan pengaturan Shield Advanced menjadi lebih mudah karena Anda tidak 
perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Shield Advanced menentukan izin peran terkait 
layanan, kecuali jika ditentukan berbeda, hanya Shield Advanced yang dapat mengasumsikan perannya. 
Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak 
dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran tertaut layanan hanya setelah menghapus sumber daya terkait terlebih 
dahulu. Ini melindungi sumber daya Shield Advanced karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja 
menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran tertaut layanan, lihat Layanan yang Bekerja 
dengan IAM AWS dan mencari layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran Tertaut Layanan. Pilih Yes
(Ya) bersama tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

Izin Peran terkait Layanan untuk Shield Advanced

Shield Advanced menggunakan peran terkait layanan bernama AWSServiceRoleForAWSShield. Peran 
ini memungkinkan Shield Advanced untuk mengakses dan mengelolaAWS sumber daya untuk secara 
otomatis merespons serangan DDoS lapisan aplikasi atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya 
tentang fungsi ini, lihatShield Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tingkat lanjut (p. 432).

Peran AWSServiceRoleForAWSShield terkait layanan memercayakan layanan berikut untuk menjalankan 
peran tersebut:

• shield.amazonaws.com

Kebijakan izin peran bernama AWSShieldServiceRolePolicy memungkinkan Shield Advanced untuk 
menyelesaikan tindakan berikut di semuaAWS sumber daya:

• wafv2:GetWebACL
• wafv2:UpdateWebACL
• wafv2:GetWebACLForResource
• wafv2:ListResourcesForWebACL
• cloudfront:ListDistributions
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• cloudfront:GetDistribution

Ketika tindakan diizinkan pada semuaAWS sumber daya, ini ditunjukkan dalam kebijakan 
sebagai"Resource": "*". Ini hanya berarti bahwa peran terkait layanan dapat mengambil setiap 
tindakan yang ditunjukkan pada semuaAWS sumber daya yang didukung tindakan tersebut. Misalnya, 
tindakan hanyawafv2:GetWebACL didukung untuk sumber daya ACLwafv2 web.

Shield Advanced hanya membuat panggilan API tingkat sumber daya untuk sumber daya yang dilindungi 
yang telah Anda aktifkan fitur perlindungan lapisan aplikasi dan untuk ACL web yang terkait dengan 
sumber daya yang dilindungi tersebut.

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk 
membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Izin Peran 
Tertaut Layanan di Panduan Pengguna IAM.

Membuat Peran terkait Layanan untuk Shield Advanced

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Bila Anda mengaktifkan mitigasi DDoS 
lapisan aplikasi otomatis untuk sumber daya diAWS Management Console,AWS CLI, atauAWS API, Shield 
Advanced akan membuat peran terkait layanan untuk Anda.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi 
proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Apabila Anda mengaktifkan 
mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk sumber daya, Shield Advanced membuat lagi peran terkait 
layanan untuk Anda.

Menyunting Peran terkait Layanan untuk Shield Advanced

Shield Advanced tidak mengizinkan Anda mengedit peran AWSServiceRoleForAWSShield terkait 
layanan. Setelah Anda membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena 
berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan 
peran menggunakan IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengedit Peran Tertaut Layanan di Panduan 
Pengguna IAM.

Menghapus Peran terkait Layanan untuk Shield Advanced

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, kami 
merekomendasikan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang 
tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber 
daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

Note

Jika Shield Advanced menggunakan peran tersebut ketika Anda mencoba menghapus sumber 
daya, penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba 
mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus sumber daya Shield Advanced yang digunakan olehAWSServiceRoleForAWSShield

Untuk semua sumber daya Anda yang memiliki perlindungan DDoS lapisan aplikasi yang dikonfigurasi, 
nonaktifkan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis. Untuk instruksi konsol, lihatMengkonfigurasi 
perlindungan DDoS lapisan aplikasi (p. 447).

Untuk menghapus peran terkait layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus peran terkait layanan 
AWSServiceRoleForAWSShield. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menghapus Peran Tertaut Layanan di
Panduan Pengguna IAM.
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Wilayah yang Didukung untuk Peran Layanan Shield

Shield Advanced memberikan dukungan dengan peran terkait layanan di semua Wilayah tempat layanan 
tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik akhir dan kuota Shield Advanced.
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Pencatatan dan pemantauan di Shield
Pemantauan adalah bagian penting dari pemeliharaan keandalan, ketersediaan, dan performa Shield dan 
AndaAWSsolusi. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua bagianAWSsolusi sehingga 
Anda dapat lebih mudah men-debug kegagalan multi-titik jika terjadi.AWSmenyediakan beberapa alat 
untuk memantau sumber daya Shield Anda dan merespons potensi peristiwa:

Amazon CloudWatch Alarm

Menggunakan CloudWatch alarm, Anda melihat satu metrik selama periode waktu yang ditentukan. 
Jika metrik melebihi ambang batas tertentu, CloudWatch mengirimkan notifikasi ke topik Amazon 
SNSAWS Auto Scalingkebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemantauan CloudWatch 
dengan Amazon (p. 617).

AWS CloudTrailLog

CloudTrail memberikan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atauAWSlayanan di 
Shield. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan 
permintaan yang dibuat ke Shield, alamat IP asal permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, 
kapan permintaan dibuat, dan detail lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat log 
panggilan API denganAWS CloudTrail (p. 625).
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Validasi kepatuhan untuk Shield
Untuk mempelajariLayanan AWS apakah suatu dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat Layanan 
AWSdalam cakupan oleh Program Kepatuhan yang Dicakup oleh Program Kepatuhan yang Program 
Kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat Program Kepatuhan AWS.

Anda bisa mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Mengunduh Laporan di AWS Artifact.

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data 
Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan 
sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

• Panduan Quick Start Keamanan dan Kepatuhan — Panduan deployment ini membahas pertimbangan 
arsitektur dan memberikan langkah-langkah untuk men-deploy lingkungan dasarAWS yang menjadi 
fokus keamanan dan kepatuhan.

• Merancang untuk HIPAA tentang Amazon Web Services in Scope — Laporan Resmi ini menjelaskan 
cara perusahaan dapat menggunakanAWS untuk menciptakan aplikasi yang memenuhi syarat HIPAA.

Note

Tidak semua Layanan AWS memenuhi syarat HIPAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA.

• Sumber Daya Kepatuhan AWS – Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri 
dan lokasi Anda.

• Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan di Panduan Developer AWS Config – Layanan AWS Config 
menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda dalam mematuhi praktik-praktik internal, pedoman 
industri, dan regulasi internal.

• AWS Security Hub— IniLayanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang status keamanan 
Anda dalamAWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk mengevaluasiAWS sumber daya 
Anda dan untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri dan praktik terbaik. Untuk daftar 
layanan dan kontrol yang didukung, lihat referensi kontrol Security Hub.

• AWS Audit Manager – Layanan AWS ini akan membantu Anda untuk terus-menerus mengaudit 
penggunaan AWS untuk menyederhanakan bagaimana Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap 
regulasi dan standar industri.

Ketahanan di Shield
Infrastruktur global AWS dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zone. Wilayah AWS 
menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi yang terhubung dengan 
jaringan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat berlebihan. Dengan Availability Zone, 
Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan 
failover di antara Availability Zone tanpa gangguan. Availability Zone memiliki ketersediaan yang tinggi, 
toleran terhadap kesalahan, dan dapat diskalakan jika dibandingkan dengan infrastruktur pusat data 
tunggal atau ganda tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat Infrastruktur Global AWS.

Keamanan infrastruktur dalam AWS Shield
Sebagai layanan terkelola,AWS Shielddilindungi olehAWSprosedur keamanan jaringan global yang 
dijelaskan dalamAmazon Web Services: Ikhtisar Proses Keamanan.

Anda menggunakanAWSpanggilan API yang dipublikasikan untuk mengakses Shield melalui jaringan. 
Klien harus mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) 1.0 atau versi yang lebih baru. Kami 
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Kuota AWS Shield Advanced

merekomendasikan TLS 1.2 atau versi yang lebih baru. Klien juga harus mendukung suite cipher dengan 
perfect forward secrecy (PFS) seperti Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) atau Elliptic Curve Ephemeral Diffie-
Hellman (ECDHE). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan sistem yang lebih baru mendukung 
mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan access key ID dan secret access key yang 
terkait dengan principal IAM. Atau Anda bisa menggunakan AWS Security Token Service (AWS STS) untuk 
membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

Kuota AWS Shield Advanced
AWS Shield Advancedmemiliki kuota default pada jumlah entitas per Wilayah. Anda dapatmeminta 
peningkatandalam kuota ini.

Resource Kuota default

Jumlah maksimum sumber daya yang dilindungi untuk setiap jenis sumber daya 
yangAWS Shield Advancedmenawarkan perlindungan, per akun.

1.000

Jumlah maksimum kelompok perlindungan, per akun. 100

Jumlah maksimum sumber daya terlindungi individu yang dapat Anda 
sertakan secara khusus dalam grup perlindungan. Dalam API, ini 
berlaku untukMembersyang Anda tentukan saat Anda mengatur grup 
perlindunganPatternkepadaARBITRARY. Di konsol, ini berlaku untuk sumber 
daya yang Anda pilih untuk pengelompokan perlindunganPilih dari sumber daya 
dilindungi.

1.000
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Harga AWS Firewall Manager

AWS Firewall Manager
AWS Firewall Managermenyederhanakan tugas administrasi dan pemeliharaan Anda di beberapa 
akun dan sumber daya untuk berbagai perlindungan, termasukAWS WAFAWS Shield Advanced, 
grup keamanan Amazon VPC,AWS Network Firewall, dan Firewall DNS Resolver Amazon Route 53. 
Dengan Firewall Manager, Anda mengatur perlindungan hanya sekali dan layanan ini secara otomatis 
menerapkannya di seluruh akun dan sumber daya, bahkan saat Anda menambahkan akun dan sumber 
daya baru.

Firewall Manager memberikan manfaat ini:

• Membantu melindungi sumber daya di seluruh akun
• Membantu melindungi semua sumber daya dari jenis tertentu, seperti semua CloudFront distribusi 

Amazon
• Membantu melindungi semua sumber daya dengan tag tertentu
• Secara otomatis menambahkan perlindungan ke sumber daya yang ditambahkan ke akun Anda
• Memungkinkan Anda berlangganan semua akun anggota dalamAWS Organizations organisasiAWS 

Shield Advanced, dan secara otomatis berlangganan akun dalam lingkup baru yang bergabung dengan 
organisasi

• Memungkinkan Anda menerapkan aturan grup keamanan ke semua akun anggota atau subset akun 
tertentu diAWS Organizations organisasi, dan secara otomatis menerapkan aturan ke akun dalam 
lingkup baru yang bergabung dengan organisasi

• Memungkinkan Anda menggunakan aturan Anda sendiri, atau membeli aturan terkelola dariAWS 
Marketplace

Firewall Manager sangat berguna ketika Anda ingin melindungi seluruh organisasi Anda daripada sejumlah 
kecil akun dan sumber daya, atau jika Anda sering menambahkan sumber daya baru yang ingin Anda 
lindungi. Firewall Manager juga menyediakan pemantauan terpusat serangan DDoS di seluruh organisasi 
Anda.

Topik
• Harga AWS Firewall Manager (p. 492)
• Prasyarat AWS Firewall Manager (p. 493)
• Bekerja denganAWS Firewall Manager administrator (p. 496)
• Memulai dengan kebijakan Memulai dengan Memulai denganAWS Firewall Manager 

kebijakan (p. 501)
• Bekerja denganAWS Firewall Manager kebijakan (p. 517)
• Bekerja dengan set sumber daya di Firewall Manager (p. 572)
• Melihat informasi kepatuhan untuk suatuAWS Firewall Manager kebijakan (p. 574)
• Temuan AWS Firewall Manager (p. 577)
• Keamanan di AWS Firewall Manager (p. 580)
• Kuota AWS Firewall Manager (p. 611)

Harga AWS Firewall Manager
Biaya yang dikeluarkanAWS Firewall Manager adalah untuk layanan yang mendasarinya, sepertiAWS 
WAF danAWS Config. Untuk informasi selengkapnya, lihat  Harga AWS Firewall Manager.
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Prasyarat AWS Firewall Manager

Prasyarat AWS Firewall Manager
Topik ini menunjukkan kepada Anda cara bersiap-siap untuk mengelolaAWS Firewall Manager. Anda 
menggunakan satu akun administrator Firewall Manager untuk mengelola semua kebijakan keamanan 
Firewall Manager untuk organisasi Anda diAWS Organizations. Kecuali jika dicatat, lakukan langkah-
langkah prasyarat menggunakan akun yang akan Anda gunakan sebagai administrator Firewall Manager.

Sebelum Anda menggunakan Firewall Manager untuk pertama kali, lakukan langkah-langkah berikut 
secara berurutan.

Topik
• Langkah 1: Bergabung dan konfigurasiAWS Organizations (p. 493)
• Langkah 2: Buat akun administratorAWS Firewall Manager default (p. 493)
• Langkah 3: AktifkanAWS Config (p. 494)
• Langkah 4: Untuk kebijakan pihak ketiga, berlangganan diAWS Marketplace dan konfigurasikan 

pengaturan pihak ketiga (p. 495)
• Langkah 5: Untuk kebijakan Network Firewall dan Firewall DNS, aktifkan berbagi sumber 

daya (p. 496)
• Langkah 6: Untuk digunakanAWS Firewall Manager di Daerah yang dinonaktifkan secara 

default (p. 496)

Langkah 1: Bergabung dan konfigurasiAWS 
Organizations
Untuk menggunakan Firewall Manager, akun Anda harus menjadi anggota organisasi dalamAWS 
Organizations layanan tempat Anda ingin menggunakan kebijakan Firewall Manager.

Note

Untuk informasi tentang Organizations, lihat PanduanAWS Organizations Pengguna.

Untuk menetapkanAWS Organizations keanggotaan dan konfigurasi yang diperlukan

1. Pilih akun yang akan digunakan sebagai administrator Firewall Manager untuk Organizations di 
Organisasi.

2. Jika akun yang Anda pilih belum menjadi anggota organisasi, mintalah bergabung. Ikuti panduan di
MengundangAkun AWS untuk bergabung dengan organisasi Anda.

3. AWS Organizations memiliki dua set fitur yang tersedia: fitur tagihan terkonsolidasi dan semua fitur. 
Untuk menggunakan Firewall Manager, organisasi Anda harus diaktifkan untuk semua fitur. Jika 
organisasi Anda dikonfigurasi hanya untuk tagihan terkonsolidasi, ikuti panduan di Mengaktifkan 
Semua Fitur di Organisasi Anda.

Langkah 2: Buat akun administratorAWS Firewall 
Manager default
Prosedur ini menggunakan akun dan organisasi yang Anda pilih dan konfigurasikan pada langkah 
sebelumnya.

Hanya akun manajemen organisasi yang dapat membuat akun administrator default Firewall Manager. 
Akun administrator pertama yang Anda buat adalah akun admininstrator default. Akun administrator default 
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Langkah 3: AktifkanAWS Config

dapat mengelola firewall pihak ketiga dan memiliki cakupan administratif penuh. Saat Anda menyetel 
akun administrator default, Firewall Manager secara otomatis menetapkannya sebagai administrator 
yangAWS Organizations didelegasikan untuk Firewall Manager. Hal ini memungkinkan Firewall Manager 
untuk mengakses informasi tentang unit organisasi (oU) dalam organisasi. Anda dapat menggunakan OU 
untuk menentukan cakupan kebijakan Firewall Manager Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang 
menetapkan cakupan kebijakan, lihat panduan untuk jenis kebijakan individual di bawahMembuatAWS 
Firewall Manager kebijakan (p. 518). Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan akun 
manajemen, lihat MengelolaAWS Akun di Organisasi Anda.

Pengaturan yang diperlukan untuk akun pengelolaan organisasi

Akun manajemen organisasi harus memiliki pengaturan berikut untuk onboard organisasi ke Firewall 
Manager dan membuat administrator default:

• Itu harus menjadi anggota organisasi diAWS Organizations mana Anda ingin menerapkan kebijakan 
Firewall Manager Anda.

Untuk mengatur akun administrator default

1. Masuk ke Firewall ManagerAWS Management Console menggunakan akunAWS Organizations 
manajemen yang ada.

2. Buka konsol Firewall Manager dihttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.
3. Di panel navigasi, pilih Pengaturan.
4. Ketik IDAWS akun akun yang telah Anda pilih untuk digunakan sebagai administrator Firewall 

Manager.

Note

Administrator default memiliki cakupan administratif penuh. Cakupan administratif penuh 
berarti bahwa akun ini dapat menerapkan kebijakan ke semua akun dan unit organisasi 
(OU) dalam organisasi, mengambil tindakan di semua Wilayah, dan mengelola semua jenis 
kebijakan Firewall Manager.

5. Pilih Buat akun administrator untuk membuat akun.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola akun administrator Firewall Manager, lihatBekerja 
denganAWS Firewall Manager administrator (p. 496).

Langkah 3: AktifkanAWS Config
Untuk menggunakan Firewall Manager, Anda harus mengaktifkanAWS Config.

Note

Anda dikenakan biaya untukAWS Config pengaturan Anda, sesuai denganAWS Config harga. 
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memulai dengan AWS Config.

AWS ConfigUntuk mengaktifkan Firewall Manager

1. AktifkanAWS Config untuk setiap akunAWS Organizations anggota Anda, termasuk akun administrator 
Firewall Manager. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memulai dengan AWS Config.

2. AktifkanAWS Config untuk masing-masingWilayah AWS yang berisi sumber daya yang ingin Anda 
lindungi. Anda dapat mengaktifkanAWS Config secara manual, atau Anda dapat menggunakanAWS 
CloudFormation template “AktifkanAWS Config” di AWS CloudFormation StackSets Contoh Template.

Jika Anda tidak ingin mengaktifkanAWS Config untuk semua sumber daya, maka Anda harus 
mengaktifkan berikut ini sesuai dengan jenis kebijakan Firewall Manager yang Anda gunakan:
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Langkah 4: Untuk kebijakan pihak ketiga, 

berlangganan diAWS Marketplace dan 
konfigurasikan pengaturan pihak ketiga• Kebijakan WAF - Aktifkan Config untuk CloudFront Distribusi jenis sumber daya, Application Load 

Balancer (pilih ElasticLoadBalancingV2 dari daftar), API Gateway, WAF WebACL, WAF Regional 
WebACL, dan WAFv2 WebACL. Untuk memungkinkanAWS Config untuk melindungi CloudFront 
distribusi, Anda harus berada di Wilayah US East (N. Virginia). Daerah lain tidak memiliki CloudFront 
sebagai pilihan.

• Kebijakan Shield - Aktifkan Config untuk jenis sumber daya Perlindungan ShieldRegional 
Perlindungan, Perlindungan, Application Load Balancer, EC2 EIP, WAF WebACL, WAF Regional 
WebACL, dan WAFv2 WebACL.

• Kebijakan grup keamanan - Aktifkan Config untuk jenis sumber daya EC2 SecurityGroup, Instans 
EC2, dan EC2NetworkInterface.

• Kebijakan Network Firewall - Aktifkan Config untuk jenis sumber daya NetworkFirewall FirewallPolicy 
NetworkFirewallRuleGroup,, EC2 VPC, EC2 InternetGateway, EC2 RouteTable, dan Subnet EC2.

• Kebijakan Firewall DNS - Aktifkan Config untuk jenis sumber daya EC2 VPC.
• Kebijakan firewall pihak ketiga — Aktifkan Config untuk jenis sumber daya Amazon EC2 VPC, 

Amazon EC2 InternetGateway, Amazon EC2 RouteTable, Amazon EC2 Subnet, dan Amazon EC2 
VPCEndPoint.

Langkah 4: Untuk kebijakan pihak ketiga, 
berlangganan diAWS Marketplace dan konfigurasikan 
pengaturan pihak ketiga
Selesaikan prasyarat berikut untuk memulai kebijakan firewall pihak ketiga Firewall Manager.

Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai prasyarat 
kebijakan Layanan
Untuk menggunakan Fortigate CNF untuk Firewall Manager

1. Berlangganan Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai layanan Layanan diAWS Marketplace.
2. Pertama, daftarkan penyewa di portal produk Fortigate CNF. Kemudian Tambahkan akun administrator 

Firewall Manager Anda di bawah penyewa Anda di portal produk Fortigate CNF. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat dokumentasi Fortigate CNF.

Untuk informasi tentang cara bekerja dengan kebijakan Fortigate CNF, lihatFortigate Cloud Native Firewall 
(CNF) sebagai kebijakan Layanan (p. 570).

Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall prasyarat 
kebijakan
Untuk menggunakan Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk Firewall Manager

1. Berlangganan layanan Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall Pay-As-You-Go diAWS 
Marketplace.

2. Lengkapi langkah-langkah penyebaran Palo Alto Networks Cloud NGFW yang tercantum dalam
Deploy Palo Alto Networks Cloud NGFW untukAWS denganAWS Firewall Manager topik di panduan 
Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall untukAWS penyebaran.

Untuk informasi tentang bekerja dengan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW, lihatKebijakan Palo 
Alto Networks Cloud NGFW (p. 569).
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Langkah 5: Untuk kebijakan Network Firewall 
dan Firewall DNS, aktifkan berbagi sumber daya

Langkah 5: Untuk kebijakan Network Firewall dan 
Firewall DNS, aktifkan berbagi sumber daya
Untuk mengelola Firewall Manager Network Firewall dan kebijakan Firewall DNS, Anda harus mengaktifkan 
berbagi denganAWS Organizations diAWS Resource Access Manager. Hal ini memungkinkan Firewall 
Manager untuk menyebarkan perlindungan di seluruh akun Anda saat Anda membuat jenis kebijakan ini.

Untuk mengaktifkan berbagi denganAWS Organizations diAWS Resource Access Manager

• Ikuti panduan di Aktifkan Berbagi denganAWS Organizations di PanduanAWS Resource Access 
Manager Pengguna.

Jika Anda mengalami masalah dengan berbagi sumber daya, lihat panduan diBerbagi sumber daya untuk 
kebijakan Network Firewall dan Firewall DNS (p. 570).

Langkah 6: Untuk digunakanAWS Firewall Manager di 
Daerah yang dinonaktifkan secara default
Untuk menggunakan Firewall Manager di Wilayah yang dinonaktifkan secara default, Anda harus 
mengaktifkan Wilayah untuk akun manajemenAWS organisasi Anda dan akun administrator Firewall 
Manager.

Untuk informasi tentang Wilayah yang dinonaktifkan secara default dan cara mengaktifkannya, lihat
MengelolaWilayah AWS di ReferensiAWS Umum.

Untuk mengaktifkan Wilayah yang dinonaktifkan

• Untuk akun manajemen Organizations dan akun administrator Firewall Manager, ikuti panduan di
Mengaktifkan Wilayah di ReferensiAWS Umum.

Setelah mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengonfigurasi Firewall Manager untuk mulai 
melindungi sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat MemulaiAWS Firewall ManagerAWS 
WAF kebijakan (p. 501).

Bekerja denganAWS Firewall Manager 
administrator

DenganAWS Firewall Manager Anda dapat memiliki satu atau beberapa administrator yang dapat 
mengelola sumber daya firewall organisasi Anda. Jika ingin menggunakan beberapa administrator Firewall 
Manager di organisasi, Anda dapat menerapkan ketentuan cakupan administratif ke setiap administrator 
untuk menentukan sumber daya yang dapat dikelola. Ini memberi Anda fleksibilitas untuk memiliki peran 
administrator yang berbeda dalam organisasi Anda, dan membantu Anda mempertahankan prinsip akses 
yang paling tidak memiliki hak istimewa. Misalnya, Anda dapat memiliki satu administrator mengelola 
satu set unit organisasi (OU) untuk organisasi Anda, sementara mendelegasikan administrator lain untuk 
mengelola hanya jenis kebijakan Firewall Manager tertentu. Untuk informasi selengkapnya tentang 
Organizations dan akun manajemen, lihat MengelolaAWS Akun di Organisasi Anda.

Untuk jumlah maksimum administrator yang dapat Anda miliki per organisasi, lihatKuota AWS Firewall 
Manager (p. 611)

Memulai administrator Firewall Manager
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Membuat, memperbarui, dan mencabut 
akun administrator Firewall Manager

Sebelum Anda mulai menggunakan Administrator Firewall Manager, Anda harus menyelesaikan prasyarat 
yang tercantum diPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493). Dalam prasyarat, Anda akan onboardAWS 
Organizations organisasi ke Firewall Manager dan membuat account administrator default untuk Firewall 
Manager. Akun administrator default memiliki kemampuan untuk mengelola firewall pihak ketiga dan 
memiliki cakupan administratif penuh.

Lingkup administratif

Ruang lingkup administratif mendefinisikan sumber daya yang dapat dikelola administrator Firewall 
Manager. Setelah akunAWS Organizations manajemen onboard organisasi ke Firewall Manager, akun 
manajemen dapat membuat administrator Firewall Manager tambahan dengan cakupan administratif 
yang berbeda. AkunAWS Organizations manajemen dapat memberikan cakupan administratif penuh atau
terbatas kepada administrator. Cakupan penuh memberikan administrator akses penuh ke semua jenis 
sumber daya sebelumnya. Ruang lingkup terbatas mengacu pada pemberian izin administratif hanya untuk 
sebagian dari sumber daya sebelumnya. Kami menyarankan Anda hanya memberi administrator izin yang 
mereka butuhkan untuk menjalankan tugas peran mereka. Anda dapat menerapkan kombinasi kondisi 
cakupan administratif ini ke administrator:

• Akun atau OU di organisasi Anda yang dapat menerapkan kebijakan administrator.
• Daerah yang administrator dapat melakukan tindakan di.
• Jenis kebijakan Firewall Manager yang dapat dikelola administrator.

Peran administrator

Ada dua jenis peran administrator di Firewall Manager: administrator default, dan administrator Firewall 
Manager.

• Administrator default - Akun manajemen organisasi membuat akun administrator default Firewall 
Manager ketika mereka onboard organisasi mereka ke Firewall Manager saat menyelesaikanPrasyarat 
AWS Firewall Manager (p. 493). Administrator default dapat mengelola firewall pihak ketiga dan 
memiliki cakupan administratif penuh, tetapi sebaliknya pada tingkat rekan yang sama dengan 
administrator lain, jika Anda memilih untuk memiliki beberapa administrator.

• Administrator Firewall Manager - Administrator Firewall Manager dapat mengelola sumber daya yang 
ditunjuk oleh akunAWS Organizations manajemen untuk mereka dalam konfigurasi ruang lingkup 
administratif mereka. Untuk jumlah maksimum administrator yang dapat Anda miliki per organisasi, 
lihatKuota AWS Firewall Manager (p. 611). Setelah membuat akun administrator Firewall Manager, 
layanan memeriksaAWS Organizations untuk melihat apakah akun tersebut sudah menjadi administrator 
yang didelegasikan untuk Firewall Manager dalam organisasi. Jika tidak, maka Firewall Manager 
memanggil Organizations untuk mengatur akun sebagai administrator yang didelegasikan untuk Firewall 
Manager. Untuk informasi tentang administrator yang didelegasikan oleh Organizations, lihat AWS 
Organizationsterminologi dan konsep di PanduanAWS Organizations Pengguna.

Administrator yang ada

Jika Anda adalah pelanggan Firewall Manager yang sudah ada dan telah menetapkan administrator, maka 
administrator yang ada ini akan menjadi administrator default Firewall Manager. Seharusnya tidak ada 
dampak terhadap aliran Anda yang ada. Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak administrator, Anda 
dapat melakukannya dengan mengikuti prosedur di bagian ini.

Membuat, memperbarui, dan mencabut akun 
administrator Firewall Manager
Prosedur dalam topik berikut menjelaskan cara membuat, memperbarui, dan mencabut akun administrator 
Firewall Manager. Hanya akun manajemen organisasi yang dapat membuat dan memperbarui akun 
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Membuat, memperbarui, dan mencabut 
akun administrator Firewall Manager

administrator Firewall Manager. Hanya administrator Firewall Manager individual yang dapat mencabut 
akun administrator mereka sendiri.

Membuat akun administrator Firewall Manager
Prosedur berikut menjelaskan cara membuat akun administrator Firewall Manager menggunakan konsol 
Firewall Manager.

Cara membuat akun administrator Firewall Manager

1. Masuk ke Firewall ManagerAWS Management Console menggunakan akunAWS Organizations 
manajemen yang ada.

2. Buka konsol Firewall Manager dihttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.
3. Di panel navigasi, pilih Pengaturan.
4. Pilih Buat akun administrator.
5. Di panel Detail, untuk IDAWS akun ketikAWS ID akun anggota yang ingin Anda tambahkan sebagai 

administrator Firewall Manager.
6. Pilih lingkup administratif, memilih salah satu opsi berikut:

• Penuh - Ini memberi administrator kemampuan untuk menerapkan kebijakan ke semua akun dan 
unit organisasi (OU) dalam organisasi, mengambil tindakan di semua Wilayah, dan menerapkan 
semua jenis kebijakan Firewall Manager, kecuali firewall pihak ketiga. Hanya administrator default 
yang dapat membuat dan mengelola firewall pihak ketiga. Berhati-hatilah jika memberikan tingkat 
izin ini kepada administrator. Dalam semangat hak istimewa yang paling sedikit, kami sarankan 
hanya memberikan izin kepada administrator yang mereka butuhkan untuk melakukan tugas peran 
mereka.

• Dibatasi - Jika menerapkan cakupan Terbatas, maka di Konfigurasikan cakupan administratif, 
konfigurasikan akun dan unit organisasi, Wilayah, dan jenis kebijakan yang dapat dikelola akun.

Untuk Akun dan unit organisasi, pilih opsi sebagai berikut:
• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun atau unit organisasi di organisasi Anda, 

pilih Sertakan semua akun diAWS organisasi saya.
• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya pada akun atau akun tertentu yang berada di 

unitAWS Organizations organisasi tertentu (oU), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi 
yang ditentukan, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah 
setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU turunan, termasuk setiap OU 
turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali sekumpulan akun atau unitAWS 
Organizations organisasi (oU) tertentu, pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, 
dan sertakan semua yang lain, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda kecualikan. 
Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU 
turunan, termasuk setiap OU turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Untuk Wilayah, pilih opsi sebagai berikut:
• Jika Anda ingin mengizinkan administrator melakukan tindakan di semua Wilayah yang tersedia, 

pilih Sertakan semua Wilayah.
• Jika Anda ingin administrator melakukan tindakan hanya di Wilayah tertentu, pilih Sertakan hanya 

Wilayah yang ditentukan, lalu tentukan Wilayah yang ingin Anda sertakan.

Untuk jenis kebijakan, pilih opsi sebagai berikut:.
• Jika Anda ingin mengizinkan administrator mengelola semua jenis kebijakan, pilih Sertakan semua 

jenis kebijakan.
• Jika Anda ingin administrator mengelola hanya jenis kebijakan tertentu, pilih Sertakan hanya jenis 

kebijakan yang ditentukan, lalu tentukan jenis kebijakan yang ingin Anda sertakan.
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Mengubah akun administrator default

7. Pilih Buat akun administrator untuk membuat akun administrator. Setelah dibuat, Firewall Manager 
memanggilAWS Organizations untuk melihat apakah administrator sudah menjadi administrator yang 
didelegasikan untuk organisasi Anda. Jika tidak, Firewall Manager akan menunjuk akun sebagai 
administrator yang didelegasikan. Untuk informasi tentang administrator yang didelegasikan di 
Organizations, lihat AWS Organizationsterminologi dan konsep dalam PanduanAWS Organizations 
Pengguna.

Jika Anda menerapkan cakupan administratif Terbatas, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi 
sumber daya baru apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun 
tertentu, Firewall Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh 
lain, jika Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anak OU, 
Firewall Manager secara otomatis menyertakan akun dalam ruang lingkup administratif.

Memperbarui akun administrator Firewall Manager
Prosedur berikut menjelaskan cara memperbarui akun administrator Firewall Manager menggunakan 
konsol Firewall Manager.

Prosedur untuk memperbarui akun admin Firewall Manager

Untuk memperbarui akun administrator (konsol)

1. Masuk ke Firewall ManagerAWS Management Console menggunakan akunAWS Organizations 
manajemen yang ada.

2. Buka konsol Firewall Manager dihttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.
3. Di panel navigasi, pilih Pengaturan.
4. di tabel administrator Firewall Manager, pilih akun yang ingin Anda perbarui.
5. Pilih Edit untuk mengubah detail akun administrator. Anda tidak dapat mengubah ID akun.
6. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

Mencabut akun administrator
Prosedur berikut menjelaskan cara mencabut akun administrator Firewall Manager. Jika Anda adalah 
administrator default, sebelum Anda dapat mencabut akun Anda semua akun administrator Firewall 
Manager dalam organisasi Anda harus mencabut akun mereka terlebih dahulu. Untuk mencabut akun 
administrator, ikuti prosedur di bawah ini

Untuk mencabut akun administrator (konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

2. Di panel navigasi, pilih Pengaturan.
3. Di panel Akun Administrator, pilih Cabut akun administrator untuk mencabut akun Anda.

Important

Saat Anda mencabut hak administrator dari akun administrator, semua kebijakan Firewall 
Manager yang dibuat oleh akun tersebut akan dihapus.

Mengubah akun administrator default
Anda hanya dapat menetapkan satu akun dalam organisasi sebagai akun administrator Firewall Manager 
default. Akun administrator default mengikuti prinsip first in, last out. Untuk menetapkan akun administrator 
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Mendiskualifikasi perubahan pada akun administrator

default yang berbeda, setiap akun administrator individu harus mencabut akun mereka terlebih dahulu. 
Kemudian, administrator default yang ada dapat mencabut akun mereka sendiri, yang juga akan offboard 
organisasi dari Firewall Manager. Saat administrator mencabut akunnya, semua kebijakan Firewall 
Manager yang dibuat oleh akun tersebut akan dihapus. Untuk menetapkan akun administrator default baru, 
Anda kemudian harus masuk ke Firewall Manager dengan akunAWS Organizations manajemen untuk 
menunjuk akun administrator baru. Untuk mengubah akun administrator default untuk organisasi, lakukan 
prosedur berikut.

Untuk mengubah akun administrator default

1. Masuk ke Firewall ManagerAWS Management Console menggunakan akunAWS Organizations 
manajemen yang ada.

2. Buka konsol Firewall Manager dihttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.
3. Di panel navigasi, pilih Pengaturan.
4. Ketik ID akun yang telah Anda pilih untuk digunakan sebagai administrator Firewall Manager.

Note

Akun ini diberi izin untuk membuat dan mengelola kebijakan Firewall Manager di semua akun 
dalam organisasi Anda.

5. Pilih Buat akun administrator.
6. KetikAWS ID akun yang telah Anda pilih untuk digunakan sebagai administrator Firewall Manager.

Note

Akun ini diberikan ruang lingkup administratif penuh. Cakupan administratif penuh berarti 
bahwa akun ini dapat menerapkan kebijakan ke semua akun dan unit organisasi (OU) dalam 
organisasi, mengambil tindakan di semua Wilayah, dan mengelola semua jenis kebijakan 
Firewall Manager.

7. Pilih Buat akun administrator untuk membuat akun administrator default.

Mendiskualifikasi perubahan pada akun administrator
Beberapa perubahan pada akun administrator dapat mendiskualifikasi akun administrator yang tersisa.

Bagian ini menjelaskan perubahan yang dapat mendiskualifikasi akun administrator,AWS dan bagaimana 
serta Firewall Manager menangani perubahan ini.

Akun yang dihapus dari organisasi diAWS Organizations
Jika akunAWS Firewall Manager administrator dihapus dari organisasiAWS Organizations, akun 
administrator tidak dapat lagi mengelola kebijakan untuk organisasi. Firewall Manager mengambil salah 
satu tindakan berikut:

• Akun tanpa kebijakan — Jika akun administrator Firewall Manager tidak memiliki kebijakan Firewall 
Manager, Firewall Manager mencabut akun administrator.

• Akun dengan kebijakan Firewall Manager - Jika akun administrator Firewall Manager memiliki kebijakan 
Firewall Manager, Firewall Manager mengirimkan email untuk memberi tahu Anda tentang situasi 
tersebut dan untuk memberikan opsi yang dapat Anda ambil, dengan bantuan perwakilan akunAWS 
penjualan Anda.

Akun ditutup
Jika Anda menutup akun yang digunakan untukAWS Firewall Manager administrator,AWS dan Firewall 
Manager menangani penutupan sebagai berikut:
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Memulai dengan kebijakan Memulai dengan 

Memulai denganAWS Firewall Manager kebijakan
• AWSmencabut akses administrator akun dari Firewall Manager dan Firewall Manager menonaktifkan 

kebijakan yang dikelola oleh akun administrator. Perlindungan yang disediakan oleh kebijakan yang 
dihentikan di seluruh organisasi.

• AWSmempertahankan data kebijakan Firewall Manager untuk akun selama 90 hari sejak tanggal efektif 
penutupan akun administrator. Selama periode 90 hari ini, Anda dapat membuka kembali akun yang 
tertutup.
• Jika Anda membuka kembali akun yang tertutup selama periode 90 hari,AWS menetapkan ulang akun 

yang tertutup selama Firewall Manager hari, menetapkan ulang Firewall Manager tertutup selama 
periode 90 hari.

• Jika tidak, di akhir periode 90 hari,AWS menghapus semua data kebijakan Firewall Manager untuk 
akun.

Memulai dengan kebijakan Memulai dengan 
Memulai denganAWS Firewall Manager kebijakan

Anda dapat menggunakanAWS Firewall Manager untuk mengaktifkan sejumlah jenis kebijakan keamanan. 
Langkah-langkah untuk menyiapkan sedikit berbeda untuk masing-masing.

Topik
• MemulaiAWS Firewall ManagerAWS WAF kebijakan (p. 501)
• Memulai denganAWS Firewall Manager AWS Shield Advancedkebijakan (p. 503)
• Memulai denganAWS Firewall ManagerKebijakan grup keamanan Amazon VPC (p. 506)
• Memulai denganAWS Firewall Manager AWS Network Firewallkebijakan (p. 509)
• Memulai denganAWS Firewall ManagerKebijakan DNS Firewall (p. 511)
• Memulai denganAWS Firewall ManagerKebijakan Palo Alto Networks Cloud Next Generation 

Firewall (p. 512)
• Memulai kebijakanAWS Firewall Manager Fortigate CNF (p. 515)

MemulaiAWS Firewall ManagerAWS WAF kebijakan
Untuk digunakanAWS Firewall Manager untuk mengaktifkanAWS WAF aturan di seluruh organisasi Anda, 
lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan.

Topik
• Langkah 1: Selesaikan prasyarat (p. 501)
• Langkah 2: Buat dan terapkan kebijakan, dan untuk diterapkan dengan dan menerapkanAWS WAF 

kebijakan, dan dengan (p. 502)
• Langkah 3: Bersihkan (p. 503)

Langkah 1: Selesaikan prasyarat
Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun AndaAWS Firewall Manager. Langkah-langkah 
tersebut dijelaskan dalamPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493). Selesaikan semua prasyarat 
sebelum melanjutkan keLangkah 2: Buat dan terapkan kebijakan, dan untuk diterapkan dengan dan 
menerapkanAWS WAF kebijakan, dan dengan (p. 502).
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Memulai denganAWS WAF kebijakan

Langkah 2: Buat dan terapkan kebijakan, dan untuk diterapkan 
dengan dan menerapkanAWS WAF kebijakan, dan dengan
AWS WAFKebijakan Firewall Manager berisi grup aturan yang ingin Anda terapkan ke sumber daya Anda. 
Firewall Manager membuat Firewall Manager web ACL di setiap akun tempat Anda menerapkan kebijakan. 
Manajer akun individual dapat menambahkan aturan dan grup aturan ke ACL web yang dihasilkan, selain 
grup aturan yang Anda tentukan di sini. Untuk informasi tentangAWS WAF kebijakan Firewall Manager, 
lihatKebijakan AWS WAF (p. 544).

MembuatAWS WAF kebijakan Firewall Manager (konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager, lihatPrasyarat AWS 
Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk Jenis kebijakan, pilih AWS WAF.
5. Untuk Wilayah, pilihWilayah AWS. Untuk melindungi CloudFront distribusi Amazon, pilih Global.

Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah (selain CloudFront distribusi), Anda harus 
membuat kebijakan Firewall Manager terpisah untuk setiap Wilayah.

6. Pilih Selanjutnya.
7. Untuk nama Kebijakan, masukkan nama deskriptif. Firewall Manager menyertakan nama kebijakan 

dalam nama ACL web yang dikelolanya. Nama ACL web telahFMManagedWebACLV2- diikuti oleh 
nama kebijakan yang Anda masukkan di sini-,, dan cap waktu pembuatan ACL web, dalam milidetik 
UTC. Sebagai contoh, FMManagedWebACLV2-MyWAFPolicyName-1621880374078.

8. Dalam Aturan kebijakan, untuk Grup aturan pertama, pilih Tambahkan grup aturan. Perluas grup 
aturanAWS terkelola. Untuk set aturan inti, alihkan Tambahkan ke web ACL. Untuk input buruk 
yangAWS diketahui, alihkan Tambahkan ke web ACL. Pilih Tambahkan aturan.

Untuk Grup aturan terakhir, pilih Tambahkan grup aturan. Perluas grup aturanAWS terkelola dan untuk
daftar reputasi IP Amazon, alihkan Tambahkan ke web ACL. Pilih Tambahkan aturan.

Di bawah Grup aturan pertama, pilih Set aturan inti dan pilih Pindah ke bawah. AWS 
WAFmengevaluasi permintaan web terhadap kelompok aturan input buruk yangAWS diketahui
sebelum mengevaluasi terhadap set aturan Core.

Note

Anda juga dapat membuat grupAWS WAF aturan Anda sendiri jika Anda mau, 
menggunakanAWS WAF konsol. Setiap grup aturan yang Anda buat muncul di bawah Grup 
aturan Anda di halaman Jelaskan kebijakan: Tambahkan grup aturan.

GrupAWS WAF aturan pertama dan terakhir yang Anda kelola melalui Firewall Manager memiliki nama 
yang dimulai denganPREFMManaged- atauPOSTFMManaged-, masing-masing, diikuti oleh nama 
kebijakan Firewall Manager, dan stempel waktu pembuatan grup aturan, dalam milidetik UTC. Sebagai 
contoh, PREFMManaged-MyWAFPolicyName-1621880555123.

9. Biarkan tindakan default untuk ACL web di Allow.
10. Biarkan tindakan Kebijakan pada default, untuk tidak secara otomatis memulihkan sumber daya yang 

tidak patuh. Anda dapat mengubah opsi nanti.
11. Pilih Selanjutnya.
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Memulai denganAWS Shield Advancedkebijakan

12. Untuk cakupan Kebijakan, Anda menyediakan pengaturan untuk akun, jenis sumber daya, dan 
penandaan yang mengidentifikasi sumber daya yang ingin Anda terapkan kebijakan. Untuk tutorial ini, 
tinggalkan pengaturan Akun AWSdan Resources, dan pilih satu atau lebih jenis sumber daya.

13. Pilih Selanjutnya.
14. Untuk tag Kebijakan, Anda dapat menambahkan tag pengenal apa pun yang Anda inginkan untukAWS 

WAF kebijakan Firewall Manager. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihat Memulai dengan 
Editor Tag. Untuk tutorial ini, Anda dapat meninggalkan ini sendiri.

15. Pilih Selanjutnya.
16. Tinjau kebijakan baru. Anda dapat membuat perubahan dengan memilih Edit di area yang ingin Anda 

ubah. Ini mengembalikan Anda ke langkah yang sesuai di wizard pembuatan. Jika Anda puas dengan 
kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Langkah 3: Bersihkan
Untuk menghindari biaya asing, hapus kebijakan dan sumber daya yang tidak perlu.

Untuk menghapus kebijakan (konsol)

1. Pada halaman AWS Firewall Managerkebijakan, pilih tombol radio di samping nama kebijakan, 
kemudian pilih Hapus.

2. Di kotak Hapus konfirmasi, pilih Hapus semua sumber daya kebijakan, lalu pilih Hapus lagi.

AWS WAFmenghapus kebijakan dan sumber daya terkait, seperti ACL web, yang dibuat di akun Anda. 
Perubahan mungkin memerlukan waktu beberapa menit untuk diterapkan ke semua akun.

Memulai denganAWS Firewall Manager AWS Shield 
Advancedkebijakan
Anda dapat menggunakanAWS Firewall Manageruntuk mengaktifkanAWS Shield Advancedperlindungan di 
seluruh organisasi Anda.

Important

Firewall Manager tidak mendukung Amazon Route 53 atauAWS Global Accelerator. Jika Anda 
perlu melindungi sumber daya ini dengan Shield Advanced, Anda tidak dapat menggunakan 
kebijakan Firewall Manager. Sebagai gantinya, ikuti instruksi diMenambahkanAWS Shield 
Advanced perlindungan keAWS sumber daya (p. 446).

Untuk menggunakan Firewall Manager untuk mengaktifkan perlindungan Shield Advanced, lakukan 
langkah-langkah berikut secara berurutan.

Topik
• Langkah 1: Lengkapi prasyarat (p. 503)
• Langkah 2: Membuat dan menerapkan kebijakan Shield Advanced (p. 504)
• Langkah 3: (Opsional) mengotorisasi Tim Respons Shield (SRT) (p. 505)
• Langkah 4: Mengonfigurasi notifikasi Amazon dan Amazon CloudWatch alarm (p. 505)

Langkah 1: Lengkapi prasyarat
Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun AndaAWS Firewall Manager. Langkah tersebut 
dijelaskanPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493). Selesaikan semua prasyarat sebelum melanjutkan 
keLangkah 2: Membuat dan menerapkan kebijakan Shield Advanced (p. 504).
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Memulai denganAWS Shield Advancedkebijakan

Langkah 2: Membuat dan menerapkan kebijakan Shield 
Advanced
Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda membuatAWS Firewall ManagerShield Advanced. Kebijakan 
Lanjutan Firewall Manager Shield berisi akun dan sumber daya yang ingin Anda lindungi dengan Shield 
Advanced.

Important

Firewall Manager tidak mendukung Amazon Route 53 atauAWS Global Accelerator. Jika Anda 
perlu melindungi sumber daya ini dengan Shield Advanced, Anda tidak dapat menggunakan 
kebijakan Firewall Manager. Sebagai gantinya, ikuti instruksi diMenambahkanAWS Shield 
Advanced perlindungan keAWS sumber daya (p. 446).

Untuk membuat Shield Firewall Manager

1. MasukAWS Management Consolemenggunakan akun administrator Firewall Manager, lalu buka 
konsol Firewall Manager dihttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note

Untuk informasi tentang cara mengatur akun administrator Firewall Manager, lihatPrasyarat 
AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi,Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. UntukTipe kebijakan,Shield Advanced.

Untuk membuat kebijakan Shield Advanced, akun administrator Firewall Manager Anda harus 
berlangganan Shield Advanced. Jika Anda tidak berlangganan, Anda diminta untuk melakukannya. 
Untuk informasi tentang biaya untuk berlanggananlah, lihatAWS Shield AdvancedHarga.

Note

Anda tidak perlu berlanggananlah setiap akun anggota ke Shield Advanced. Firewall Manager 
melakukan ini untuk Anda saat membuat kebijakan.

5. UntukWilayah,Wilayah AWS. Untuk melindungi Amazon CloudFront sumber daya,Global.

Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah (selain CloudFront sumber daya), Anda harus 
membuat kebijakan Firewall Manager terpisah untuk setiap Wilayah.

6. Pilih Selanjutnya.
7. UntukNama, masukkan nama deskriptif.
8. (Hanya Wilayah Global) UntukGlobalKebijakan wilayah, Anda dapat memilih apakah Anda ingin 

mengelola lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced mitigasi DDoS. Untuk tutorial ini, tinggalkan 
pilihan ini pada pengaturan defaultABAIKAN.

9. UntukTindakan kebijakan, pilih opsi yang tidak secara otomatis memulihkan.
10. Pilih Selanjutnya.
11. Akun AWSkebijakan ini berlaku untukmemungkinkan Anda untuk mempersempit cakupan kebijakan 

Anda dengan menentukan akun untuk dimasukkan atau dikecualikan. Untuk tutorial ini,Sertakan 
semua akun di bawah organisasi saya.

12. Pilih jenis sumber daya yang Anda ingin lindungi.

Firewall Manager tidak mendukung Amazon Route 53 atauAWS Global Accelerator. Jika Anda perlu 
melindungi sumber daya ini dengan Shield Advanced, Anda tidak dapat menggunakan kebijakan 
Firewall Manager. Sebagai gantinya, ikuti panduan Shield Advanced diMenambahkanAWS Shield 
Advanced perlindungan keAWS sumber daya (p. 446).
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13. Jika Anda hanya ingin melindungi sumber daya dengan tag tertentu, atau mengecualikan sumber daya 
dengan tag tertentu, pilihGunakan tag untuk menyertakan/mengecualikan sumber daya, masukkan tag 
yang dipisahkan dengan koma, lalu pilih salah satuPenyertaanatauExclude. Anda hanya dapat memilih 
satu opsi.

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tag, dan jika sumber daya memiliki salah satu tag tersebut, itu 
dianggap cocok.

Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihatBekerja dengan Editor.
14. Pilih Selanjutnya.
15. UntukTanda kebijakan, tambahkan tag pengenal apa pun yang Anda inginkan untuk kebijakan Firewall 

Manager. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihatBekerja dengan Editor.
16. Pilih Selanjutnya.
17. Tinjau kebijakan baru. Untuk membuat perubahan apa pun, pilihSebelumnya. Jika Anda puas dengan 

kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Lanjutkan ke Langkah 3: (Opsional) mengotorisasi Tim Respons Shield (SRT) (p. 505).

Langkah 3: (Opsional) mengotorisasi Tim Respons Shield (SRT)
Salah satu manfaatAWS Shield Advancedadalah dukungan dari Shield Response Team (SRT). 
Saat Anda mengalami potensi serangan DDoS, Anda dapat menghubungiAWS SupportCenter. Jika 
perlu, Pusat Support akan meningkatkan masalah Anda ke SRT. SRT membantu Anda menganalisis 
aktivitas mencurigakan dan membantu Anda dalam mengurangi masalah. Mitigasi ini sering melibatkan 
pembuatan atau pemutakhiranAWS WAFaturan dan ACL web di akun Anda. SRT dapat memeriksaAWS 
WAFkonfigurasi dan buat atau perbaruiAWS WAFaturan dan ACL web untuk Anda, tetapi tim 
membutuhkan otorisasi Anda untuk melakukannya. Kami merekomendasikan bahwa sebagai bagian 
dari pengaturanAWS Shield Advanced, Anda secara proaktif memberikan SRT dengan otorisasi yang 
diperlukan. Memberikan otorisasi sebelumnya membantu mencegah penundaan mitigasi jika terjadi 
serangan yang sebenarnya.

Anda mengotorisasi dan menghubungi SRT di tingkat akun. Artinya, pemilik akun, bukan administrator 
Firewall Manager, harus melakukan langkah-langkah berikut untuk mengotorisasi SRT untuk mengurangi 
potensi serangan. Administrator Firewall Manager dapat mengotorisasi SRT hanya untuk akun yang 
mereka miliki. Demikian juga, hanya pemilik akun yang dapat menghubungi SRT untuk mendapatkan 
dukungan.

Note

Untuk menggunakan layanan SRT, Anda harus berlanggananPaket SupportatauPaket Support.

Untuk mengotorisasi SRT untuk mengurangi potensi serangan atas nama Anda, ikuti instruksi diDukungan 
Shield Response Team (SRT) (p. 425). Anda dapat mengubah akses dan izin SRT kapan saja dengan 
menggunakan langkah yang sama.

Lanjutkan ke Langkah 4: Mengonfigurasi notifikasi Amazon dan Amazon CloudWatch alarm (p. 505).

Langkah 4: Mengonfigurasi notifikasi Amazon dan Amazon 
CloudWatch alarm
Anda dapat memantau sumber daya yang dilindungi untuk potensi aktivitas DDoS menggunakan Amazon 
SNS. Untuk menerima pemberitahuan kemungkinan serangan, buat topik Amazon SNS untuk setiap 
Wilayah.
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Untuk membuat topik Amazon SNS di Firewall Manager (console)

1. MasukAWS Management Consolemenggunakan akun administrator Firewall Manager, lalu buka 
konsol Firewall Manager dihttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note

Untuk informasi tentang cara mengatur akun administrator Firewall Manager, lihatPrasyarat 
AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, di bawahAWSFMS,Pengaturan.
3. Pilih Buat topik baru.
4. Masukkan nama topik.
5. Masukkan alamat email yang akan dikirimkan pesan Amazon SNS, lalu pilihTambahkan alamat.
6. Choose Perbarui konfigurasi.

Mengonfigurasi CloudWatch alarm

Shield Advanced mencatat metrik di CloudWatch yang dapat Anda pantau. Untuk informasi selengkapnya, 
lihatAWS Shield Advancedmetrik dan alarm (p. 622). CloudWatch menimbulkan biaya tambahan. Untuk 
CloudWatch harga, lihatAmazon CloudWatch Harga.

Untuk membuat CloudWatch alarm, ikuti instruksi diMenggunakan Amazon CloudWatch Alarm. Secara 
default, Shield Advanced mengkonfigurasi CloudWatch untuk mengingatkan Anda setelah hanya satu 
indikator dari potensi acara DDoS. Jika perlu, Anda dapat menggunakanCloudWatch konsol untuk 
mengubah pengaturan ini untuk mengingatkan Anda hanya setelah beberapa indikator terdeteksi.

Note

Selain alarm, Anda juga dapat menggunakan CloudWatch dasbor untuk memantau potensi 
aktivitas DDoS. Dasbor mengumpulkan dan memproses data mentah dari Shield Advanced 
menjadi metrik hampir waktu nyata yang dapat dibaca. Anda dapat menggunakan statistik di 
Amazon CloudWatch untuk mendapatkan perspektif tentang perspektif tentang perspektif tentang 
perspektif tentang kinerja aplikasi web atau layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihatApa 
CloudWatchdi dalamAmazon CloudWatch Panduan Pengguna.
Untuk instruksi tentang cara CloudWatch dasbor, lihatPemantauan CloudWatch dengan 
Amazon (p. 617). Untuk informasi tentang metrik Shield Advanced tertentu yang dapat Anda 
tambahkan ke dasbor, lihatAWS Shield Advancedmetrik dan alarm (p. 622).

Anda dapat melanjutkan dari langkah ini tanpa mengonfigurasi pemberitahuan Amazon SNS atau 
CloudWatch alarm Namun, melakukannya secara signifikan mengurangi visibilitas Anda terhadap 
kemungkinan peristiwa DDoS.

Setelah menyelesaikan konfigurasi Shield Advanced, biasakan diri Anda dengan opsi Anda untuk melihat 
acara diVisibilitas ke dalam acara DDoS (p. 452).

Memulai denganAWS Firewall ManagerKebijakan grup 
keamanan Amazon VPC
UntukAWS Firewall Manageruntuk mengaktifkan grup keamanan Amazon VPC di seluruh organisasi Anda, 
lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan.

Topik
• Langkah 1: Lengkapi prasyarat (p. 507)
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• Langkah 2: Buat grup keamanan Amazon VPC untuk digunakan dalam kebijakan Anda (p. 507)
• Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan grup keamanan (p. 507)

Langkah 1: Lengkapi prasyarat
Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun AndaAWS Firewall Manager. Langkah tersebut 
dijelaskanPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493). Selesaikan semua prasyarat sebelum melanjutkan 
keLangkah 2: Buat grup keamanan Amazon VPC untuk digunakan dalam kebijakan Anda (p. 507).

Langkah 2: Buat grup keamanan Amazon VPC untuk digunakan 
dalam kebijakan Anda
Pada langkah ini, Anda membuat grup keamanan yang dapat diterapkan di seluruh organisasi 
menggunakan Firewall Manager.

Note

Untuk tutorial ini, Anda tidak akan menerapkan kebijakan grup keamanan Anda ke sumber daya 
di organisasi Anda. Anda hanya akan membuat kebijakan dan melihat apa yang akan terjadi jika 
Anda menerapkan grup keamanan kebijakan ke sumber daya Anda. Anda melakukan ini dengan 
menonaktifkan perbaikan otomatis pada kebijakan.

Jika Anda sudah memiliki grup keamanan umum, lewati langkah ini dan lanjutkanLangkah 3: Membuat dan 
menerapkan kebijakan grup keamanan (p. 507).

Membuat grup keamanan yang akan digunakan dalam kebijakan grup keamanan umum Firewall 
Manager

• Buat grup keamanan yang dapat Anda terapkan ke semua akun dan sumber daya di organisasi Anda, 
mengikuti panduan di bawahGrup Keamanan untuk VPC Andadi dalamPanduan Pengguna Amazon 
VPC.

Untuk informasi tentang opsi aturan grup keamanan, lihatReferensi Aturan Grup Keamanan.

Anda sekarang siap untukLangkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan grup keamanan (p. 507).

Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan grup keamanan
Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda membuatAWS Firewall Managerkebijakan grup keamanan umum. 
Kebijakan grup keamanan umum menyediakan grup keamanan yang dikendalikan secara terpusat untuk 
keseluruhan AndaAWSorganisasi Hal ini juga mendefinisikanAkun AWSdan sumber daya yang diterapkan 
oleh grup keamanan. Selain kebijakan grup keamanan umum, Firewall Manager mendukung kebijakan 
grup keamanan audit konten, untuk mengelola aturan grup keamanan yang digunakan di organisasi Anda, 
dan kebijakan grup keamanan audit penggunaan, untuk mengelola grup keamanan yang tidak digunakan 
dan berlebihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan grup keamanan (p. 554).

Untuk tutorial ini, Anda membuat kebijakan grup keamanan umum dan mengatur tindakannya agar tidak 
diperbaiki secara otomatis. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat apa efek kebijakan akan memiliki 
tanpa membuat perubahan pada AndaAWSorganisasi

Membuat kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager

1. Masuk keAWS Management Consolemenggunakan akun administrator Firewall Manager, lalu buka 
konsol Firewall Manager dihttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.
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Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall ManagerPrasyarat AWS 
Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilihKebijakan keamanan.
3. Jika Anda belum memenuhi prasyarat, konsol menampilkan petunjuk tentang cara memperbaiki 

masalah apa pun. Ikuti instruksi, dan kemudian kembali ke langkah ini, untuk membuat kebijakan grup 
keamanan umum.

4. Pilih Buat kebijakan.
5. UntukTipe kebijakan,Grup keamanan.
6. UntukJenis kebijakan grup,Grup keamanan.
7. UntukWilayah, pilihWilayah AWS.
8. Pilih Selanjutnya.
9. UntukNama kebijakan, masukkan nama deskriptif.
10. Aturan kebijakanmemungkinkan Anda memilih bagaimana grup keamanan dalam kebijakan ini 

diterapkan dan dikelola. Untuk tutorial ini, tinggalkan opsi yang tidak terentang.
11. PilihTambahkan grup keamanan utama, pilih grup keamanan yang Anda buat untuk tutorial ini, dan 

pilihTambahkan grup.
12. UntukTindakan,Identifikasi sumber daya yang tidak mematuhi aturan kebijakan, tetapi jangan 

diperbaiki auto.
13. Pilih Selanjutnya.
14. Akun AWSdipengaruhi oleh kebijakan inimemungkinkan Anda untuk mempersempit cakupan kebijakan 

Anda dengan menentukan akun untuk dimasukkan atau dikecualikan. Untuk tutorial ini, pilihSertakan 
semua akun di bawah organisasi saya.

15. UntukJenis sumber daya, pilih satu atau lebih jenis, sesuai dengan sumber daya yang telah Anda 
tetapkan untuk AndaAWSorganisasi

16. Sumber Dayamemungkinkan Anda untuk mempersempit cakupan kebijakan Anda dengan 
menentukan tag sumber daya untuk dimasukkan atau dikecualikan. Untuk menggunakan penandaan, 
Anda harus terlebih dahulu menandai sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang 
penandaan sumber daya Anda, lihatBekerja dengan Editor. Untuk tutorial ini, pilihSertakan semua 
sumber daya yang cocok dengan jenis sumber daya yang dipilih.

17. Pilih Selanjutnya.
18. Peninjauan pengaturan Periksa untuk memastikan bahwaTindakan kebijakandiaturIdentifikasi sumber 

daya yang tidak mematuhi aturan kebijakan, tetapi jangan diperbaiki auto. Hal ini memungkinkan Anda 
untuk meninjau perubahan yang akan dimiliki kebijakan Anda, tanpa membuat perubahan saat ini.

19. Pilih Buat kebijakan.

DiAWS Firewall ManagerkebijakanPanel, kebijakan Anda harus terdaftar. Ini mungkin akan 
menunjukkanTertundadi bawah judul akun dan itu akan menunjukkan bahwaPerbaikandinonaktifkan 
Pembuatan kebijakan dapat memakan waktu beberapa menit. SetelahTertundaStatus diganti dengan 
jumlah akun, Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan 
sumber daya. Untuk informasi, lihat Melihat informasi kepatuhan untuk suatuAWS Firewall Manager 
kebijakan (p. 574)

20. Ketika Anda selesai menjelajahi, jika Anda tidak ingin menyimpan kebijakan yang Anda buat untuk 
tutorial ini, pilih nama kebijakan, pilihHapus,Bersihkan sumber daya yang dibuat oleh kebijakan ini., 
dan akhirnya memilihHapus.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan grup keamanan Firewall ManagerKebijakan grup 
keamanan (p. 554).
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Memulai denganAWS Firewall Manager AWS Network 
Firewallkebijakan
Untuk menggunakanAWS Firewall Manageruntuk mengaktifkanAWSFirewall Network Firewall di seluruh 
organisasi Anda, lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan. Untuk informasi tentang kebijakan 
Firewall Network Firewall Manager, lihatKebijakan AWS Network Firewall (p. 561).

Topik
• Langkah 1: Lengkapi prasyarat umum (p. 509)
• Langkah 2: Membuat grup aturan Network Firewall untuk digunakan dalam kebijakan Anda (p. 509)
• Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan Network Firewall (p. 509)

Langkah 1: Lengkapi prasyarat umum
Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun AndaAWS Firewall Manager. Langkah tersebut 
dijelaskan dalamPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493). Selesaikan semua prasyarat sebelum 
melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 2: Membuat grup aturan Network Firewall untuk 
digunakan dalam kebijakan Anda
Untuk mengikuti tutorial ini, Anda harus terbiasa denganAWS Network Firewalldan tahu cara 
mengkonfigurasi kelompok aturan dan kebijakan firewall.

Anda harus memiliki setidaknya satu grup aturan di Network Firewall yang akan digunakan diAWS Firewall 
Managerkebijakan. Jika Anda belum membuat grup aturan di Network Firewall, lakukan sekarang. Untuk 
informasi tentang cara menggunakan Network Firewall, lihatAWS Network FirewallPanduan Pengembang.

Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan Network 
Firewall
Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda membuatAWS Firewall ManagerKebijakan Network Firewall. 
Kebijakan Network Firewall menyediakan kontrol terpusatAWS Network Firewallfirewall untuk 
seluruhAWSorganisasi. Hal ini juga mendefinisikanAkun AWSdan sumber daya yang diterapkan firewall.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara Firewall Manager mengelola kebijakan Network Firewall, 
lihatKebijakan AWS Network Firewall (p. 561).

Untuk membuat kebijakan Network Firewall Firewall (konsol)

1. Masuk keAWS Management Consolemenggunakan akun administrator Firewall Manager Anda, dan 
kemudian buka konsol Firewall Manager dihttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note

Untuk informasi tentang cara mengatur akun administrator Firewall Manager, lihatPrasyarat 
AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilihKebijakan keamanan.
3. Jika Anda belum memenuhi prasyarat, konsol akan menampilkan petunjuk tentang cara memperbaiki 

masalah apa pun. Ikuti petunjuk, dan kemudian kembali ke langkah ini, untuk membuat kebijakan 
Network Firewall.

4. PilihBuat kebijakan keamanan.
5. UntukTipe kebijakan, pilihAWS Network Firewall.
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6. UntukWilayah, pilihWilayah AWS.
7. Pilih Selanjutnya.
8. UntukNama kebijakan, masukkan nama deskriptif.
9. Konfigurasi kebijakan memungkinkan Anda untuk menentukan kebijakan firewall. Ini adalah proses 

yang sama dengan yang Anda gunakan diAWS Network Firewallkonsol. Anda menambahkan grup 
aturan yang ingin Anda gunakan dalam kebijakan dan memberikan tindakan tanpa status default. 
Untuk tutorial ini, konfigurasikan kebijakan ini seperti yang Anda lakukan dengan kebijakan firewall di 
Network Firewall.

Note

Remediasi otomatis terjadi secara otomatis untukAWS Firewall ManagerKebijakan Network 
Firewall, jadi Anda tidak akan melihat opsi untuk memilih untuk tidak memulihkan auto di sini.

10. Pilih Selanjutnya.
11. UntukTitik akhir firewall, pilihBeberapa titik akhir firewall. Opsi ini menyediakan ketersediaan tinggi 

untuk firewall Anda. Saat Anda membuat kebijakan, Firewall Manager membuat subnet firewall di 
setiap Availability Zone tempat Anda memiliki subnet publik untuk dilindungi.

12. UntukAWS Network Firewallkonfigurasi rute, pilihPemantauanagar Firewall Manager memantau 
VPC Anda untuk pelanggaran konfigurasi rute dan memberi tahu Anda dengan saran perbaikan 
untuk membantu Anda membawa rute ke dalam kepatuhan. Secara opsional, jika Anda tidak ingin 
konfigurasi rute Anda dipantau oleh Firewall Manager dan menerima peringatan ini, pilihMati.

Note

Monitoring memberi Anda detail tentang sumber daya yang tidak sesuai karena 
konfigurasi rute yang salah, dan menyarankan tindakan perbaikan dari Firewall 
ManagerGetViolationDetailsAPI. Misalnya, Network Firewall memberi tahu Anda jika 
lalu lintas tidak dirutekan melalui titik akhir firewall yang dibuat oleh kebijakan Anda.

Warning

Jika Anda memilihPemantauan, Anda tidak dapat mengubahnyaMatidi future untuk kebijakan 
yang sama. Anda harus membuat kebijakan baru.

13. UntukJenis lalu lintas, pilihKebijakan Tambahkan ke kebijakan firewalluntuk rute lalu lintas melalui 
gateway internet.

14. Akun AWSdipengaruhi oleh kebijakan inimemungkinkan Anda untuk mempersempit cakupan kebijakan 
Anda dengan menentukan akun untuk dimasukkan atau dikecualikan. Untuk tutorial ini, pilihSertakan 
semua akun di bawah organisasi saya.

15. KlasterJenis sumber dayauntuk kebijakan Network FirewallVPC.
16. Sumber Dayamemungkinkan Anda untuk mempersempit cakupan kebijakan Anda dengan 

menentukan tag sumber daya untuk dimasukkan atau dikecualikan. Untuk menggunakan penandaan, 
Anda harus terlebih dahulu menandai sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang 
penandaan sumber daya Anda, lihatBekerja dengan Editor Tanda. Untuk tutorial ini, pilihSertakan 
semua sumber daya yang cocok dengan jenis sumber daya yang dipilih.

17. Pilih Selanjutnya.
18. Tinjau pengaturan kebijakan Anda, lalu pilihBuat kebijakan.

DiAWS Firewall ManagerkebijakanJika tidak, kebijakan Anda harus terdaftar. Pembuatan kebijakan 
dapat memakan waktu beberapa menit. Sampai proses pembuatan selesai, kebijakan menunjukkan 
bahwa itu tertunda. Ketika kebijakan sudah siap, status akan diperbarui dengan jumlah akun 
dalam lingkup. Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan 
sumber daya. Untuk informasi, lihat Melihat informasi kepatuhan untuk suatuAWS Firewall Manager 
kebijakan (p. 574)

19. Ketika Anda selesai menjelajahi, jika Anda tidak ingin menyimpan kebijakan yang Anda buat untuk 
tutorial ini, pilih nama kebijakan, pilihHapus, pilihBersihkan sumber daya yang dibuat oleh kebijakan 
ini., dan akhirnya memilihHapus.
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Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Firewall Network Firewall Manager, lihatKebijakan AWS 
Network Firewall (p. 561).

Memulai denganAWS Firewall ManagerKebijakan 
DNS Firewall
Untuk menggunakanAWS Firewall Manageruntuk mengaktifkan Firewall DNS Resolver Amazon Route 53 
di seluruh organisasi Anda, lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan. Untuk informasi tentang 
kebijakan Firewall Manager DNS Firewall, lihatKebijakan Firewall DNS Route 53 Resolver (p. 568).

Topik
• Langkah 1: Lengkapi prasyarat umum (p. 511)
• Langkah 2: Membuat grup aturan Firewall DNS untuk digunakan dalam kebijakan Anda (p. 511)
• Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan Firewall DNS (p. 511)

Langkah 1: Lengkapi prasyarat umum
Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun AndaAWS Firewall Manager. Langkah tersebut 
dijelaskan dalamPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493). Selesaikan semua prasyarat sebelum 
melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 2: Membuat grup aturan Firewall DNS untuk digunakan 
dalam kebijakan Anda
Untuk mengikuti tutorial ini, Anda harus terbiasa dengan Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall dan tahu 
cara mengkonfigurasi grup aturannya.

Anda harus memiliki setidaknya satu grup aturan di DNS Firewall yang akan digunakan diAWS Firewall 
Managerkebijakan. Jika Anda belum membuat grup aturan di Firewall DNS, lakukan sekarang. Untuk 
informasi tentang cara menggunakan Firewall DNS, lihatAmazon Route 53 Resolver DNS Firewalldi 
dalamPanduan Pengembang Amazon Route 53.

Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan Firewall DNS
Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda membuatAWS Firewall ManagerKebijakan DNS Firewall. 
Kebijakan DNS Firewall menyediakan serangkaian asosiasi grup aturan DNS Firewall yang dikendalikan 
secara terpusat untuk keseluruhan AndaAWSorganisasi. Hal ini juga mendefinisikanAkun AWSdan sumber 
daya yang diterapkan firewall.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara Firewall Manager mengelola asosiasi grup aturan Firewall 
DNS, lihatKebijakan Firewall DNS Route 53 Resolver (p. 568).

Untuk membuat kebijakan Firewall DNS Firewall DNS Firewall Manager

1. Masuk keAWS Management Consolemenggunakan akun administrator Firewall Manager, lalu buka 
konsol Firewall Manager dihttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

2. Di panel navigasi, pilihKebijakan keamanan.
3. Jika Anda belum memenuhi prasyarat, konsol akan menampilkan petunjuk tentang cara memperbaiki 

masalah apa pun. Ikuti instruksi, dan kemudian kembali ke langkah ini, untuk membuat kebijakan 
Firewall DNS.

4. PilihMembuat kebijakan keamanan.
5. UntukTipe kebijakan, pilihAmazon Route 53 Resolver DNS Firewall.
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6. UntukWilayah, pilihWilayah AWS.
7. Pilih Selanjutnya.
8. UntukNama kebijakan, masukkan nama deskriptif.
9. Konfigurasi kebijakan memungkinkan Anda untuk menentukan asosiasi grup aturan Firewall DNS yang 

ingin Anda kelola dari Firewall Manager. Anda menambahkan grup aturan yang ingin Anda gunakan 
dalam kebijakan Anda. Anda dapat menentukan asosiasi untuk mengevaluasi pertama untuk VPC 
Anda dan satu untuk mengevaluasi terakhir. Untuk tutorial ini, tambahkan satu atau dua asosiasi 
kelompok aturan, tergantung pada kebutuhan Anda.

10. Pilih Selanjutnya.
11. Akun AWSdipengaruhi oleh kebijakan inimemungkinkan Anda untuk mempersempit cakupan kebijakan 

Anda dengan menentukan akun untuk dimasukkan atau dikecualikan. Untuk tutorial ini, pilihSertakan 
semua akun di bawah organisasi saya.

12. KlasterJenis sumber dayauntuk kebijakan DNS Firewall selaluVPC.
13. Sumber Dayamemungkinkan Anda untuk mempersempit cakupan kebijakan Anda dengan 

menentukan tag sumber daya untuk dimasukkan atau dikecualikan. Untuk menggunakan penandaan, 
Anda harus terlebih dahulu menandai sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang 
penandaan sumber daya Anda, lihatBekerja dengan Editor Tanda. Untuk tutorial ini, pilihSertakan 
semua sumber daya yang cocok dengan jenis sumber daya yang dipilih.

14. Pilih Selanjutnya.
15. Tinjau pengaturan kebijakan Anda, lalu pilihBuat kebijakan.

DiAWS Firewall ManagerkebijakanPanel, kebijakan Anda harus terdaftar. Pembuatan kebijakan 
dapat memakan waktu beberapa menit. Sampai proses pembuatan selesai, kebijakan menunjukkan 
bahwa itu tertunda. Ketika kebijakan sudah siap, status akan diperbarui dengan jumlah akun 
dalam lingkup. Anda dapat memilih nama kebijakan untuk menjelajahi status kepatuhan akun dan 
sumber daya. Untuk informasi, lihat Melihat informasi kepatuhan untuk suatuAWS Firewall Manager 
kebijakan (p. 574)

16. Ketika Anda selesai menjelajahi, jika Anda tidak ingin menyimpan kebijakan yang Anda buat untuk 
tutorial ini, pilih nama kebijakan, pilihHapus, pilihBersihkan sumber daya yang dibuat oleh kebijakan 
ini., dan akhirnya memilihHapus.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Firewall DNS Firewall Manager, lihatKebijakan Firewall 
DNS Route 53 Resolver (p. 568).

Memulai denganAWS Firewall ManagerKebijakan Palo 
Alto Networks Cloud Next Generation Firewall
Untuk menggunakanAWS Firewall Manageruntuk mengaktifkan kebijakan Palo Alto Networks Cloud Next 
Generation Firewall (NGFW), lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan. Untuk informasi tentang 
kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW, lihatKebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW (p. 569).

Topik
• Langkah 1: Lengkapi prasyarat umum (p. 512)
• Langkah 2: Lengkapi prasyarat kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW (p. 513)
• Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW (p. 513)

Langkah 1: Lengkapi prasyarat umum
Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun AndaAWS Firewall Manager. Langkah tersebut 
dijelaskan dalamPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493). Selesaikan semua prasyarat sebelum 
melanjutkan ke langkah berikutnya.
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Langkah 2: Lengkapi prasyarat kebijakan Palo Alto Networks 
Cloud NGFW
Ada beberapa langkah wajib tambahan yang harus Anda selesaikan untuk menggunakan kebijakan Palo 
Alto Networks Cloud NGFW. Langkah tersebut dijelaskan dalamPalo Alto Networks Cloud Next Generation 
Firewall prasyarat kebijakan (p. 495). Selesaikan semua prasyarat sebelum melanjutkan ke langkah 
berikutnya.

Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan Palo Alto 
Networks Cloud NGFW
Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda membuatAWS Firewall ManagerKebijakan Palo Alto Networks 
Cloud NGFW.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Firewall Manager untuk Palo Alto Networks Cloud NGFW, 
lihatKebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW (p. 569).

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk Palo Alto Networks Cloud NGFW (konsol)

1. Masuk keAWS Management Consolemenggunakan akun administrator Firewall Manager Anda, dan 
kemudian buka konsol Firewall Manager dihttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager, lihatPrasyarat AWS 
Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilihKebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. UntukTipe kebijakan, choosePalo Alto Jaringan Palo Alto Jaringan Awan NGFW. Jika Anda 

belum berlangganan layanan Palo Alto Networks Cloud NGFW diAWSMarketplace, Anda harus 
melakukannya terlebih dahulu. Untuk berlangganan diAWSMarketplace, pilihLihatAWSMarketplace.

5. UntukModel deployment, pilih salah satuModel terdistribusiatauModel terpusat. Model penyebaran 
menentukan cara Firewall Manager mengelola titik akhir untuk kebijakan tersebut. Dengan model 
terdistribusi, Firewall Manager mempertahankan titik akhir firewall di setiap VPC yang berada dalam 
cakupan kebijakan. Dengan model terpusat, Firewall Manager mempertahankan titik akhir tunggal 
dalam pemeriksaan VPC.

6. UntukWilayah, pilihlahWilayah AWS. Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus 
membuat kebijakan terpisah untuk setiap Wilayah.

7. Pilih Selanjutnya.
8. UntukNama kebijakan, masukkan nama deskriptif.
9. Dalam konfigurasi kebijakan, pilih kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk dikaitkan 

dengan kebijakan ini. Daftar kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW berisi semua 
kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW yang terkait dengan penyewa Palo Alto Networks 
Cloud NGFW Anda. Untuk informasi tentang membuat dan mengelola kebijakan firewall Palo Alto 
Networks Cloud, lihatMenyebarkan Palo Alto Networks Cloud NGFW untukAWSdenganAWS Firewall 
Managertopik diJaringan Palo Alto untuk Palo Alto Jaringan Cloud NGFWAWSpanduan deployment.

10. UntukPalo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW logging - opsional, opsional memilih Palo 
Alto Networks Cloud NGFW log jenis (s) untuk log untuk kebijakan Anda. Untuk informasi tentang jenis 
log NGFW Cloud Palo Alto Networks, lihatMengkonfigurasi Logging untuk Palo Alto Networks Cloud 
NGFW padaAWSdi dalamJaringan Palo Alto untuk Palo Alto Jaringan Cloud NGFWAWSpanduan 
deployment.

Untuktujuan log, tentukan kapan Firewall Manager harus menulis log ke.
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11. Pilih Selanjutnya.
12. Di bawahKonfigurasi endpoint firewall pihak ke tigalakukan salah satu dari yang berikut, tergantung 

apakah Anda menggunakan model deployment terdistribusi atau terpusat untuk membuat titik akhir 
firewall Anda:

• Jika Anda menggunakan model penyebaran terdistribusi untuk kebijakan ini, di bawahAvailability 
Zone, pilih Availability Zone untuk membuat endpoint firewall di. Anda dapat memilih Availability 
Zone berdasarkanAvailability Zoneatau olehID Availability Zone.

• Jika Anda menggunakan model penerapan terpusat untuk kebijakan ini, diAWS Firewall 
Managerkonfigurasi endpointdi bawahKonfigurasi VPC inspeksi, masukkanAWSID akun dari pemilik 
VPC inspeksi, dan ID VPC dari VPC inspeksi.
• Di bawahAvailability Zone, pilih Availability Zone untuk membuat endpoint firewall di. Anda dapat 

memilih Availability Zone berdasarkanAvailability Zoneatau olehID Availability Zone.
13. Pilih Selanjutnya.
14. UntukLingkup kebijakan, di bawahAkun AWSkebijakan ini berlaku untuk, pilih opsi sebagai berikut:

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan 
default,Sertakan semua akun di bawah akun sayaAWSorganisasi.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di akun 
tertentuAWS Organizationsunit organisasi (OU), pilihSertakan hanya akun dan unit organisasi yang 
ditentukan, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara 
dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU turunan, termasuk setiap OU turunan 
dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali satu set akun tertentu atauAWS 
Organizationsunit organisasi (OU), pilihKecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, dan 
sertakan semua yang lain, dan kemudian tambahkan akun dan OU yang ingin Anda kecualikan. 
Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU 
turunan, termasuk setiap OU turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah Anda menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru 
apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall 
Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika 
Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anak OU, Firewall 
Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

15. KlasterJenis sumber dayauntuk kebijakan Network Firewall adalahVPC.
16. UntukSumber Daya, jika Anda ingin melindungi (atau mengecualikan) hanya sumber daya 

yang memiliki tag tertentu, pilih opsi yang sesuai, lalu masukkan tag untuk menyertakan atau 
mengecualikan. Anda hanya dapat memilih satu opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, 
lihatBekerja dengan Editor Tanda.

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tanda, sumber daya harus memiliki semua tanda untuk 
disertakan atau dikecualikan.

17. UntukMemiilih lintas akun, chooseUnduhAWS CloudFormationtemplat. Ini mengunduhAWS 
CloudFormationtemplate yang dapat Anda gunakan untuk membuatAWS CloudFormationtumpukan. 
Tumpukan ini menciptakanAWS Identity and Access Managementperan yang memberikan izin lintas 
akun Firewall Manager untuk mengelola sumber daya Palo Alto Networks Cloud NGFW. Untuk 
informasi tentang tumpukan, lihatMenggunakan tumpukandi dalamAWS CloudFormationPanduan 
Pengguna.

18. Pilih Selanjutnya.
19. UntukKebijakan tag, tambahkan tag pengenal apa pun yang Anda inginkan untuk kebijakan Firewall 

Manager. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihatBekerja dengan Editor Tanda.
20. Pilih Selanjutnya.

514

https://docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/tag-editor.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/gsg/stacks.html
https://docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/tag-editor.html


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Memulai kebijakan Fortigate CNF

21. Tinjau kebijakan baru. Untuk membuat perubahan apa pun, pilihMengeditdi area yang ingin Anda 
ubah. Ini mengembalikan Anda ke langkah yang sesuai di wizard pembuatan. Jika Anda puas dengan 
kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud NGFW, 
lihatKebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW (p. 569).

Memulai kebijakanAWS Firewall Manager Fortigate 
CNF
Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) as a Service adalah layanan firewall pihak ketiga yang dapat Anda 
gunakan untukAWS Firewall Manager kebijakan Anda. Dengan Fortigate CNF untuk Firewall Manager, 
Anda dapat membuat dan menyebarkan sumber daya CNF Fortigate dan set kebijakan di semuaAWS 
akun Anda. Untuk digunakanAWS Firewall Manager untuk mengaktifkan kebijakan Fortigate CNF, lakukan 
langkah-langkah berikut secara berurutan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan Fortigate CNF, 
lihatFortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai kebijakan Layanan (p. 570).

Topik
• Langkah 1: Selesaikan prasyarat umum (p. 515)
• Langkah 2: Selesaikan prasyarat Fortigate CNF (p. 515)
• Langkah 3: Buat dan terapkan kebijakan Fortigate CNF (p. 515)

Langkah 1: Selesaikan prasyarat umum
Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun AndaAWS Firewall Manager. Langkah-langkah 
tersebut dijelaskan dalamPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493). Selesaikan semua prasyarat 
sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 2: Selesaikan prasyarat Fortigate CNF
Ada langkah-langkah wajib tambahan yang harus Anda selesaikan untuk menggunakan kebijakan Fortigate 
CNF. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalamFortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai prasyarat 
kebijakan Layanan (p. 495). Selesaikan semua prasyarat sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 3: Buat dan terapkan kebijakan Fortigate CNF
Setelah menyelesaikan prasyarat, Anda membuat kebijakanAWS Firewall Manager Fortigate CNF.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Firewall Manager untuk Fortigate CNF, lihatFortigate 
Cloud Native Firewall (CNF) sebagai kebijakan Layanan (p. 570).

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk Fortigate CNF (konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager, lihatPrasyarat AWS 
Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
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4. Untuk jenis Kebijakan, pilih Fortigate CNF. Jika Anda belum berlangganan layanan Fortigate CNF 
diAWS Marketplace, Anda harus melakukannya terlebih dahulu. Untuk berlangganan diAWS 
Marketplace, pilih Lihat detailAWS Marketplace.

5. Untuk model Deployment, pilih model Distributed atau model Centralized. Model penyebaran 
menentukan cara Firewall Manager mengelola titik akhir untuk kebijakan tersebut. Dengan model 
terdistribusi, Firewall Manager mempertahankan titik akhir firewall di setiap VPC yang berada dalam 
cakupan kebijakan. Dengan model terpusat, Firewall Manager mempertahankan titik akhir tunggal 
dalam pemeriksaan VPC.

6. Untuk Wilayah, pilihWilayah AWS. Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus 
membuat kebijakan terpisah untuk setiap Wilayah.

7. Pilih Selanjutnya.
8.
9. Dalam konfigurasi kebijakan, pilih kebijakan firewall Fortigate CNF untuk dikaitkan dengan kebijakan 

ini. Daftar kebijakan firewall Fortigate CNF berisi semua kebijakan firewall Fortigate CNF yang terkait 
dengan penyewa Fortigate CNF Anda. Untuk informasi tentang membuat dan mengelola kebijakan 
firewall Fortigate CNF, lihat dokumentasi Fortigate CNF.

10. Pilih Selanjutnya.
11. Di bawah Konfigurasi endpoint firewall pihak ketiga lakukan salah satu hal berikut, tergantung pada 

apakah Anda menggunakan model penyebaran terdistribusi atau terpusat untuk membuat titik akhir 
firewall Anda:

• Jika Anda menggunakan model penyebaran terdistribusi untuk kebijakan ini, pada Availability Zone, 
pilih Availability Zone mana yang akan membuat titik akhir firewall. Anda dapat memilih Availability 
Zone berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.

• Jika Anda menggunakan model penyebaran terpusat untuk kebijakan ini, dalam konfigurasiAWS 
Firewall Manager titik akhir di bawah konfigurasi VPC Inspeksi, masukkan IDAWS akun pemilik VPC 
inspeksi, dan ID VPC dari VPC inspeksi.
• Di bawah Availability Zone, pilih Availability Zone untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat 

memilih Availability Zone berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.
12. Pilih Selanjutnya.
13. Untuk cakupan Kebijakan, di bawah kebijakanAkun AWS ini berlaku untuk, pilih opsi sebagai berikut:

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default,
Sertakan semua akun di bawahAWS organisasi saya.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di 
unitAWS Organizations organisasi tertentu (oU), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang 
ditentukan, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara 
dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU turunan, termasuk setiap OU turunan 
dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali sekumpulan akun atau unitAWS 
Organizations organisasi (oU) tertentu, pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, 
dan sertakan semua yang lain, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda kecualikan. 
Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU 
turunan, termasuk setiap OU turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu opsi.

Setelah Anda menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru 
apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall 
Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika 
Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anak OU, Firewall 
Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

14. Jenis sumber daya untuk kebijakan Network Firewall adalah VPC.
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15. Untuk Sumber Daya, jika Anda ingin melindungi (atau mengecualikan) hanya sumber daya 
yang memiliki tag tertentu, pilih opsi yang sesuai, lalu masukkan tag untuk menyertakan atau 
mengecualikan. Anda hanya dapat memilih satu opsi. Untuk informasi lebih lanjut tentang tanda, lihat 
Bekerja dengan Editor

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tanda, sumber daya harus memiliki semua tanda untuk 
disertakan atau dikecualikan.

16. Untuk akses lintas akun Grant, pilih UnduhAWS CloudFormation template. Ini mengunduhAWS 
CloudFormation template yang dapat Anda gunakan untuk membuatAWS CloudFormation tumpukan. 
Tumpukan ini membuatAWS Identity and Access Management peran yang memberikan izin lintas 
akun Firewall Manager untuk mengelola sumber daya Fortigate CNF. Untuk informasi tentang 
tumpukan, lihat Bekerja dengan tumpukan di PanduanAWS CloudFormation Pengguna. Untuk 
membuat tumpukan, Anda memerlukan ID akun dari portal Fortigate CNF.

17. Pilih Selanjutnya.
18. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenal apa pun yang Anda inginkan untuk kebijakan Firewall 

Manager. Untuk informasi lebih lanjut tentang tanda, lihat Bekerja dengan Editor
19. Pilih Selanjutnya.
20. Tinjau kebijakan baru. Untuk melakukan perubahan, pilih Edit di area yang ingin Anda ubah. Ini 

mengembalikan Anda ke langkah yang sesuai di wizard pembuatan. Jika Anda puas dengan kebijakan 
ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan Firewall Manager Fortigate CNF, lihatFortigate Cloud 
Native Firewall (CNF) sebagai kebijakan Layanan (p. 570).

Bekerja denganAWS Firewall Manager kebijakan
AWS Firewall Managermenyediakan jenis kebijakan berikut:

• AWS WAFkebijakan - Firewall Manager mendukungAWS WAF dan kebijakanAWS WAF Classic. Untuk 
kedua versi, Anda menentukan sumber daya mana yang dilindungi oleh kebijakan.
• UntukAWS WAF kebijakan ini, Anda dapat menentukan kumpulan grup aturan untuk menjalankan 

pertama kali di web ACL dan satu set grup aturan untuk menjalankan terakhir. Di akun tempat Anda 
menerapkan ACL web, pemilik akun dapat menambahkan aturan dan grup aturan untuk dijalankan di 
antara dua kumpulan grup aturan Firewall Manager.

• UntukAWS WAF Classic, Anda membuat kebijakan yang mendefinisikan grup aturan tunggal.
• Kebijakan lanjutan Shield - Kebijakan ini menerapkanAWS Shield Advanced perlindungan untuk akun 

dan sumber daya tertentu.
• Kebijakan grup keamanan Amazon VPC — Jenis kebijakan ini memberi Anda kontrol atas grup 

keamanan yang digunakan di seluruh organisasi AndaAWS Organizations dan memungkinkan Anda 
menerapkan seperangkat aturan dasar di seluruh organisasi Anda.

• Kebijakan Network Firewall — Kebijakan ini menerapkanAWS Network Firewall perlindungan pada VPC 
organisasi Anda.

• Kebijakan Firewall DNS Resolver Amazon Route 53 — Kebijakan ini menerapkan perlindungan Firewall 
DNS pada VPC organisasi Anda.

• Kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW - Kebijakan ini menerapkan perlindungan Palo Alto Networks 
Cloud Next Generation Firewall (NGFW) dan tumpukan aturan Palo Alto Networks Cloud NGFW ke VPC 
organisasi Anda.

• Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai kebijakan Layanan - Kebijakan ini menerapkan Fortigate 
Cloud Native Firewall (CNF) sebagai perlindungan Layanan. Fortigate CNF adalah solusi berpusat pada 
cloud yang memblokir ancaman Zero-Day dan mengamankan infrastruktur cloud dengan pencegahan 
ancaman lanjutan terdepan di industri, firewall aplikasi web pintar (WAF), dan perlindungan API.
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Kebijakan Firewall Manager khusus untuk jenis kebijakan individual. Jika Anda ingin menerapkan beberapa 
tipe kebijakan di seluruh akun, Anda dapat membuat beberapa kebijakan. Anda dapat membuat lebih dari 
satu kebijakan untuk setiap jenis.

Jika Anda menambahkan akun baru ke organisasi yang Anda buatAWS Organizations, Firewall Manager 
secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke sumber daya di akun tersebut yang berada dalam 
cakupan kebijakan.

Pengaturan umum untukAWS Firewall Manager 
kebijakan
AWS Firewall Managerkebijakan terkelola memiliki beberapa pengaturan dan perilaku umum. Untuk 
semua, Anda menentukan nama dan menentukan cakupan kebijakan, dan Anda dapat menggunakan 
penandaan sumber daya untuk mengontrol cakupan kebijakan. Anda dapat memilih untuk melihat akun 
dan sumber daya yang tidak sesuai tanpa mengambil tindakan korektif atau untuk secara otomatis 
memulihkan sumber daya yang tidak patuh.

Untuk informasi tentang cakupan kebijakan, lihatAWS Firewall Managercakupan kebijakan (p. 540).

MembuatAWS Firewall Manager kebijakan
Langkah-langkah untuk membuat kebijakan bervariasi antara jenis kebijakan yang berbeda. Pastikan untuk 
menggunakan prosedur untuk jenis kebijakan yang Anda butuhkan.

Important

AWS Firewall Managertidak mendukung Amazon Route 53 atauAWS Global Accelerator. Jika 
Anda ingin melindungi sumber daya ini dengan Shield Advanced, Anda tidak dapat menggunakan 
kebijakan Firewall Manager. Sebagai gantinya, ikuti instruksi diMenambahkanAWS Shield 
Advanced perlindungan keAWS sumber daya (p. 446).

Topik
• MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untukAWS WAF (p. 518)
• MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untukAWS WAF Classic (p. 521)
• MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untukAWS Shield Advanced (p. 523)
• Membuat kebijakan grup keamananAWS Firewall Manager umum (p. 525)
• Membuat kebijakan grup keamanan auditAWS Firewall Manager konten (p. 527)
• Membuat kebijakan keamanan auditAWS Firewall Manager penggunaan (p. 529)
• MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untukAWS Network Firewall (p. 531)
• MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untuk Firewall DNS Route 53 Resolver (p. 533)
• MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untuk Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud 

NGFW (p. 535)
• MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untuk Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai 

Layanan (p. 537)

MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untukAWS WAF
DalamAWS WAF kebijakan Firewall Manager, Anda dapat menggunakan grup aturan terkelola, 
yang dibuatAWS dan dikelolaAWS Marketplace penjual untuk Anda. Anda juga dapat membuat dan 
menggunakan grup aturan Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang grup aturan, lihatKelompok 
aturan (p. 30).

Jika Anda ingin menggunakan grup aturan Anda sendiri, buat grup tersebut sebelum membuatAWS WAF 
kebijakan Firewall Manager. Untuk panduan, lihat Mengelola grup aturan Anda sendiri (p. 95). Untuk 
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menggunakan aturan kustom individual, Anda harus menentukan grup aturan Anda sendiri, menentukan 
aturan di dalamnya, dan kemudian menggunakan grup aturan dalam kebijakan Anda.

Untuk informasi tentangAWS WAF kebijakan Firewall Manager, lihatKebijakan AWS WAF (p. 544).

Cara membuat kebijakan Firewall Manager untukAWS WAF (konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk Jenis kebijakan, pilih AWS WAF.
5. Untuk Wilayah, pilihWilayah AWS. Untuk melindungi CloudFront distribusi Amazon, pilih Global.

Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah (selain CloudFront distribusi), Anda harus 
membuat kebijakan Firewall Manager terpisah untuk setiap Wilayah.

6. Pilih Selanjutnya.
7. Untuk Nama kebijakan, masukkan nama deskriptif. Firewall Manager menyertakan nama kebijakan 

dalam nama ACL web yang dikelolanya. Nama ACL web telahFMManagedWebACLV2- diikuti oleh 
nama kebijakan yang Anda masukkan di sini-,, dan cap waktu pembuatan ACL web, dalam milidetik 
UTC. Sebagai contoh, FMManagedWebACLV2-MyWAFPolicyName-1621880374078.

8. Di bawah Aturan kebijakan, tambahkan grup aturan yangAWS WAF ingin Anda evaluasi terlebih 
dahulu dan terakhir di ACL web. Untuk menggunakan versi grup aturanAWS WAF terkelola, alihkan
Aktifkan pembuatan versi. Manajer akun individual dapat menambahkan aturan dan grup aturan 
di antara grup aturan pertama Anda dan grup aturan terakhir Anda. Untuk informasi selengkapnya 
tentang penggunaan grupAWS WAF aturan dalam kebijakan Firewall Manager untukAWS WAF, 
lihatKebijakan AWS WAF (p. 544).

(Opsional) Untuk menyesuaikan cara ACL web Anda menggunakan grup aturan, pilih Edit. Berikut ini 
adalah pengaturan penyesuaian yang umum:

• Untuk grup aturan terkelola, ganti tindakan aturan untuk beberapa atau semua aturan. Jika Anda 
tidak menentukan tindakan penggantian untuk aturan, evaluasi akan menggunakan tindakan aturan 
yang didefinisikan di dalam grup aturan. Untuk informasi tentang opsi ini, lihatAksi menimpa dalam 
kelompok aturan (p. 17) di PanduanAWS WAF Pengembang.

• Beberapa grup aturan terkelola mengharuskan Anda menyediakan konfigurasi tambahan. Lihat 
dokumentasi dari penyedia grup aturan terkelola. Untuk informasi khusus grup aturan AturanAWS 
Terkelola, lihatAWSAturan Terkelola untukAWS WAF (p. 40) di PanduanAWS WAF Developer.

Setelah Anda selesai dengan pengaturan Anda, pilih Simpan aturan.
9. Mengatur tindakan default untuk ACL web. Ini adalah tindakan yang dilakukanAWS WAF saat 

permintaan web tidak cocok dengan aturan apa pun di web ACL. Anda dapat menambahkan 
header kustom dengan tindakan Izinkan, atau respons khusus untuk tindakan Blokir. Untuk 
informasi selengkapnya tentang tindakan ACL web default, lihatMemutuskan tindakan default untuk 
ACL web (p. 19). Untuk informasi tentang pengaturan permintaan dan tanggapan web kustom, 
lihatPermintaan dan tanggapan web yang disesuaikan diAWS WAF (p. 144).

10. Untuk konfigurasi Logging, pilih Aktifkan logging untuk mengaktifkan logging. Logging memberikan 
informasi rinci tentang lalu lintas yang dianalisis oleh ACL web Anda. Pilih tujuan Logging, lalu 
pilih tujuan logging yang Anda konfigurasikan. Anda harus memilih tujuan logging yang namanya 
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dimulai denganaws-waf-logs-. Untuk informasi tentang mengonfigurasi tujuanAWS WAF logging, 
lihatMengonfigurasi pencatatan untukAWS WAF kebijakan (p. 546).

11. (Opsional) Jika Anda tidak ingin bidang tertentu dan nilai-nilai mereka termasuk dalam log, menyunting 
bidang-bidang tersebut. Pilih bidang yang akan diedit, lalu pilih Tambah. Ulangi seperlunya untuk 
menyunting bidang tambahan. Bidang yang disunting muncul sepertiREDACTED pada log. Misalnya, 
jika Anda menyunting bidang URI, bidang URI di log akan menjadiREDACTED.

12. (Opsional) Jika Anda tidak ingin mengirim semua permintaan ke log, tambahkan kriteria dan perilaku 
penyaringan Anda. Di bawah Log filter, untuk setiap filter yang ingin Anda terapkan, pilih Tambahkan 
filter, lalu pilih kriteria penyaringan dan tentukan apakah Anda ingin menyimpan atau menjatuhkan 
permintaan yang sesuai dengan kriteria. Setelah selesai menambahkan filter, jika diperlukan, ubah
perilaku pencatatan default. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengelola pembuatan log untuk 
ACL (p. 235) dalam Panduan DeveloperAWS WAF.

13. Anda dapat menentukan daftar domain Token untuk mengaktifkan berbagi token antara aplikasi yang 
dilindungi. Token digunakan olehCAPTCHA danChallenge tindakan dan oleh SDK integrasi aplikasi 
yang Anda terapkan saat Anda menggunakan grup aturan AturanAWS Terkelola untuk pencegahan 
pengambilalihan akun KontrolAWS WAF Penipuan (ATP) dan KontrolAWS WAF Bot.

Sufiks publik tidak diizinkan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakanusa.gov atauco.uk sebagai 
domain token.

Secara default,AWS WAF menerima token hanya untuk domain sumber daya yang dilindungi. Jika 
Anda menambahkan domain token dalam daftar ini,AWS WAF menerima token untuk semua domain 
dalam daftar dan untuk domain sumber daya terkait. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengkonfigurasi 
daftar domain token ACL web (p. 168) dalam Panduan DeveloperAWS WAF.

Anda hanya dapat mengubah CAPTCHA ACL web dan menantang waktu kekebalan ketika Anda 
mengedit ACL web yang ada. Anda dapat menemukan pengaturan ini di bawah halaman detail 
Kebijakan Firewall Manager. Untuk informasi tentang pengaturan ini, lihatKedaluwarsa stempel waktu: 
waktu kekebalan token (p. 167). Jika Anda memperbarui pengaturan daftar domain CAPTCHA,
Challenge, atau Token dalam kebijakan yang ada, Firewall Manager akan menimpa ACL web 
lokal Anda dengan nilai-nilai baru. Namun, jika Anda tidak memperbarui pengaturan daftar domain
CAPTCHA, Challenge, atau Token kebijakan, maka nilai di ACL web lokal Anda akan tetap tidak 
berubah. Untuk informasi tentang opsi ini, lihatCAPTCHAdanChallenge tindakanAWS WAF (p. 220) di
PanduanAWS WAF Pengembang.

14. Untuk tindakan Kebijakan, jika Anda ingin membuat ACL web di setiap akun yang berlaku dalam 
organisasi, tetapi belum menerapkan ACL web ke sumber daya apa pun, pilih Identifikasi sumber daya 
yang tidak mematuhi aturan kebijakan, tetapi jangan memulihkan secara auto. Anda dapat mengubah 
opsi nanti.

Jika Anda ingin menerapkan kebijakan secara otomatis ke sumber daya dalam lingkup yang ada, pilih
Ubah secara otomatis sumber daya yang tidak sesuai. Opsi ini membuat ACL web di setiap akun yang 
berlaku dalamAWS organisasi dan mengaitkan ACL web dengan sumber daya di akun.

Bila Anda memilih Auto remediate sumber daya noncompliant, Anda juga dapat memilih untuk 
menghapus asosiasi ACL web yang ada dari sumber daya dalam lingkup, untuk ACL web yang tidak 
dikelola oleh kebijakan Firewall Manager aktif lainnya. Jika Anda memilih opsi ini, Firewall Manager 
pertama-tama mengaitkan ACL web kebijakan dengan sumber daya, dan kemudian menghapus 
asosiasi sebelumnya. Jika sumber daya memiliki hubungan dengan ACL web lain yang dikelola oleh 
kebijakan Firewall Manager aktif yang berbeda, pilihan ini tidak memengaruhi asosiasi tersebut.

15. Pilih Selanjutnya.
16. Untuk kebijakanAkun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default,
Sertakan semua akun di bawahAWS organisasi saya.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di 
unitAWS Organizations organisasi tertentu (oU), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang 
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ditentukan, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara 
dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU turunan, termasuk setiap OU turunan 
dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali sekumpulan akun atau unitAWS 
Organizations organisasi (oU) tertentu, pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, 
dan sertakan semua yang lain, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda kecualikan. 
Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU 
turunan, termasuk setiap OU turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu pilihan.

Setelah Anda menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru 
apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall 
Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika 
Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anak OU, Firewall 
Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

17. Untuk tipe sumber daya, pilih tipe sumber daya yang ingin Anda lindungi.
18. Untuk Sumber Daya, jika Anda ingin melindungi (atau mengecualikan) hanya sumber daya 

yang memiliki tag tertentu, pilih opsi yang sesuai, lalu masukkan tag untuk menyertakan atau 
mengecualikan. Anda hanya dapat memilih satu opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, 
lihat Bekerja dengan Tag Editor.

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tanda, sumber daya harus memiliki semua tag daya harus 
memiliki semua tag untuk disertakan atau dikecualikan.

19. Pilih Selanjutnya.
20. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenal apa pun yang Anda inginkan untuk kebijakan Firewall 

Manager. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihat Bekerja dengan Tag Editor.
21. Pilih Selanjutnya.
22. Tinjau kebijakan baru. Jika Anda ingin melakukan perubahan, pilih Edit di area yang ingin Anda ubah. 

Ini mengembalikan Anda ke langkah yang sesuai di wizard pembuatan. Jika Anda puas dengan 
kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untukAWS WAF 
Classic
Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untukAWS WAF Classic (konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk Jenis kebijakan, pilih AWS WAFKlasik.
5. Jika Anda telah membuat grup aturanAWS WAF Klasik yang ingin ditambahkan ke kebijakan, pilih

BuatAWS Firewall Manager kebijakan dan tambahkan grup aturan yang ada. Jika Anda ingin membuat 
grup aturan baru, pilih Buat kebijakan Firewall Manager dan tambahkan grup aturan baru.

6. Untuk Wilayah, pilihWilayah AWS. Untuk melindungi CloudFront sumber daya Amazon, pilih Global.
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Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah (selain CloudFront sumber daya), Anda harus 
membuat kebijakan Firewall Manager terpisah untuk setiap Wilayah.

7. Pilih Selanjutnya.
8. Jika Anda membuat grup aturan, ikuti petunjuk diMembuatAWS WAFGrup aturan klasik (p. 360). 

Setelah Anda membuat grup aturan, lanjutkan dengan langkah-langkah berikut.
9. Masukkan nama kebijakan.
10. Jika Anda menambahkan grup aturan yang ada, gunakan menu tarik-turun untuk memilih grup aturan 

yang akan ditambahkan, lalu pilih Tambahkan grup aturan.
11. Kebijakan memiliki dua tindakan yang mungkin: Tindakan yang ditetapkan oleh kelompok aturan dan

Hitung. Jika Anda ingin menguji grup kebijakan dan aturan, setel tindakan ke Count. Tindakan ini 
menimpa tindakan pemblokiran yang ditentukan oleh aturan dalam grup aturan. Artinya, jika tindakan 
kebijakan diatur ke Count, permintaan tersebut hanya dihitung dan tidak diblokir. Sebaliknya, jika Anda 
menetapkan tindakan kebijakan ke Tindakan yang ditetapkan oleh grup aturan, tindakan aturan grup 
aturan akan digunakan. Pilih tindakan yang tepat.

12. Pilih Selanjutnya.
13. Untuk kebijakanAkun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default,
Sertakan semua akun di bawahAWS organisasi saya.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di 
unitAWS Organizations organisasi tertentu (oU), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang 
ditentukan, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara 
dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU turunan, termasuk setiap OU turunan 
dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali sekumpulan akun atau unitAWS 
Organizations organisasi (oU) tertentu, pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, 
dan sertakan semua yang lain, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda kecualikan. 
Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU 
turunan, termasuk setiap OU turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu pilihan.

Setelah Anda menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru 
apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall 
Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika 
Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anak OU, Firewall 
Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

14. Pilih jenis sumber daya yang ingin Anda lindungi.
15. Jika Anda hanya ingin melindungi sumber daya dengan tag tertentu, atau mengecualikan sumber daya 

dengan tag tertentu, pilih Gunakan tag untuk menyertakan/mengecualikan sumber daya, masukkan 
tag, lalu pilih Sertakan atau Kecualikan. Anda hanya dapat memilih satu opsi.

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tag (dipisahkan dengan koma), jika sumber daya memiliki salah 
satu tag tersebut, itu dianggap cocok.

Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihat Bekerja dengan Tag Editor.
16. Jika Anda ingin menerapkan kebijakan secara otomatis ke sumber daya yang ada, pilih Buat dan 

terapkan kebijakan ini ke sumber daya yang ada dan baru.

Opsi ini membuat ACL web di setiap akun yang berlaku dalamAWS organisasi dan mengaitkan ACL 
web dengan sumber daya di akun. Opsi ini juga menerapkan kebijakan untuk semua sumber daya 
baru yang sesuai dengan kriteria sebelumnya (jenis sumber daya dan tag). Atau, jika Anda memilih
Buat kebijakan tetapi tidak menerapkan kebijakan untuk sumber daya yang ada atau baru, Firewall 
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Manager membuat ACL web di setiap akun yang berlaku dalam organisasi, tetapi tidak menerapkan 
ACL web ke sumber daya apa pun. Anda harus menerapkan kebijakan untuk sumber daya nanti. Pilih 
opsi yang sesuai.

17. Untuk Ganti ACL web terkait yang ada, Anda dapat memilih untuk menghapus asosiasi ACL web 
apa pun yang saat ini didefinisikan untuk sumber daya dalam lingkup, dan kemudian menggantinya 
dengan asosiasi ke ACL web yang Anda buat dengan kebijakan ini. Secara default, Firewall Manager 
tidak menghapus asosiasi ACL web yang ada sebelum menambahkan yang baru. Jika Anda ingin 
menghapus yang sudah ada, pilih opsi ini.

18. Pilih Selanjutnya.
19. Tinjau kebijakan baru. Untuk membuat perubahan apa pun, pilih Edit. Jika Anda puas dengan 

kebijakan ini, pilih Buat dan terapkan kebijakan.

MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untukAWS Shield 
Advanced
Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk Shield Advanced (konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk Jenis kebijakan, pilih Shield Advanced.

Untuk membuat kebijakan Shield Advanced, Anda harus berlangganan Shield Advanced. Jika Anda 
tidak berlangganan, Anda diminta untuk melakukannya. Untuk informasi tentang biaya berlangganan, 
lihat AWS Shield AdvancedHarga.

5. Untuk Wilayah, pilihWilayah AWS. Untuk melindungi CloudFront distribusi Amazon, pilih Global.

Untuk pilihan Wilayah selain Global, untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus 
membuat kebijakan Firewall Manager terpisah untuk setiap Wilayah.

6. Pilih Selanjutnya.
7. Untuk Nama, masukkan nama deskriptif.
8. Hanya untuk kebijakan Wilayah Global, Anda dapat memilih apakah Anda ingin mengelola mitigasi 

DDoS lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced. Untuk informasi tentang fitur Shield Advanced ini, 
lihatShield Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tingkat lanjut (p. 432).

Anda dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mitigasi otomatis, atau Anda dapat 
memilih untuk mengabaikannya. Jika Anda memilih untuk mengabaikannya, Firewall Manager tidak 
mengelola mitigasi otomatis sama sekali untuk perlindungan Shield Advanced. Untuk informasi 
selengkapnya tentang opsi kebijakan ini, lihatMitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk CloudFront 
distribusi Amazon (p. 551).

9. Untuk tindakan Kebijakan, sebaiknya buat kebijakan dengan opsi yang tidak secara otomatis 
memulihkan sumber daya yang tidak patuh. Saat menonaktifkan perbaikan otomatis, Anda dapat 
menilai efek kebijakan baru Anda sebelum menerapkannya. Ketika Anda puas bahwa perubahan 
adalah apa yang Anda inginkan, kemudian mengedit kebijakan dan mengubah tindakan kebijakan 
untuk mengaktifkan perbaikan otomatis.

Jika Anda ingin menerapkan kebijakan secara otomatis ke sumber daya dalam lingkup yang ada, 
pilih Ubah secara otomatis sumber daya yang tidak sesuai. Opsi ini menerapkan perlindungan Shield 
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Advanced untuk setiap akun yang berlaku dalamAWS organisasi dan setiap sumber daya yang 
berlaku di akun.

Hanya untuk kebijakan Wilayah Global, jika Anda memilih Perbaikan otomatis sumber daya yang tidak 
sesuai, Anda juga dapat memilih agar Firewall Manager secara otomatis mengganti asosiasi ACL 
webAWS WAF Classic yang ada dengan asosiasi baru ke ACL web yang dibuat menggunakan versi 
terbaruAWS WAF (v2). Jika Anda memilih ini, Firewall Manager menghapus asosiasi dengan ACL web 
versi sebelumnya dan membuat asosiasi baru dengan ACL web versi terbaru, setelah membuat ACL 
web kosong baru di akun dalam lingkup apa pun yang belum memilikinya untuk kebijakan tersebut. 
Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, lihat GantiAWS WAF Classic web ACL dengan ACL 
web versi terbaru (p. 552).

10. Pilih Selanjutnya.
11. Untuk kebijakanAkun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, simpan pilihan default,
Sertakan semua akun di bawahAWS organisasi saya.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di 
unitAWS Organizations organisasi tertentu (oU), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang 
ditentukan, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara 
dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU turunan, termasuk setiap OU turunan 
dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali sekumpulan akun atau unitAWS 
Organizations organisasi (oU) tertentu, pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, 
dan sertakan semua yang lain, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda kecualikan. 
Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU 
turunan, termasuk setiap OU turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu pilihan.

Setelah Anda menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru 
apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall 
Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika 
Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anak OU, Firewall 
Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

12. Pilih jenis sumber daya yang ingin Anda lindungi.

Firewall Manager tidak mendukung Amazon Route 53 atauAWS Global Accelerator. Jika Anda 
perlu menggunakan Shield Advanced untuk melindungi sumber daya dari layanan ini, Anda tidak 
dapat menggunakan kebijakan Firewall Manager. Sebaliknya, ikuti panduan Shield Advanced 
diMenambahkanAWS Shield Advanced perlindungan keAWS sumber daya (p. 446).

13. Jika Anda hanya ingin melindungi sumber daya dengan tag tertentu, atau mengecualikan sumber daya 
dengan tag tertentu, pilih Gunakan tag untuk menyertakan/mengecualikan sumber daya, masukkan 
tag yang dipisahkan dengan koma, lalu pilih Sertakan atau Kecualikan. Anda hanya dapat memilih satu 
opsi.

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tag, dan jika sumber daya memiliki salah satu tag tersebut, itu 
dianggap cocok.

Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihat Bekerja dengan Tag Editor.
14. Pilih Selanjutnya.
15. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenal apa pun yang Anda inginkan untuk kebijakan Firewall 

Manager. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihat Bekerja dengan Tag Editor.
16. Pilih Selanjutnya.
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17. Tinjau kebijakan baru. Jika Anda ingin melakukan perubahan, pilih Edit di area yang ingin Anda ubah. 
Ini mengembalikan Anda ke langkah yang sesuai di wizard pembuatan. Jika Anda puas dengan 
kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

Membuat kebijakan grup keamananAWS Firewall Manager umum
Untuk informasi tentang cara kerja kebijakan grup keamanan umum, lihatKebijakan grup keamanan 
umum (p. 555).

Untuk membuat kebijakan grup keamanan umum, Anda harus memiliki grup keamanan yang sudah dibuat 
di akun administrator Firewall Manager yang ingin Anda gunakan sebagai yang utama untuk kebijakan 
Anda. Anda dapat mengelola grup keamanan melalui Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) atau 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Untuk informasi, lihat Bekerja dengan Grup Keamanan di
Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk membuat kebijakan grup keamanan umum (konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk Jenis kebijakan, pilih Grup keamanan.
5. Untuk Jenis kebijakan grup keamanan, pilih Grup keamanan umum.
6. Untuk Wilayah, pilihWilayah AWS.
7. Pilih Selanjutnya.
8. Untuk Nama kebijakan, masukkan nama yang ramah.
9. Untuk aturan kebijakan, lakukan hal berikut:

a. Dari opsi aturan, pilih batasan yang ingin Anda terapkan pada aturan grup keamanan dan sumber 
daya yang berada dalam cakupan kebijakan. Jika Anda memilih Distribusikan tag dari grup 
keamanan utama ke grup keamanan yang dibuat oleh kebijakan ini, maka Anda juga harus 
memilih Identifikasi dan laporkan saat grup keamanan yang dibuat oleh kebijakan ini tidak sesuai.

Important

Firewall Manager tidak akan mendistribusikan tag sistem yang ditambahkan olehAWS 
layanan ke dalam grup keamanan replika. Tag sistem dimulai denganaws: awalan. 
Selain itu, Firewall Manager tidak akan memperbarui tag grup keamanan yang ada atau 
membuat grup keamanan baru jika kebijakan memiliki tag yang bertentangan dengan 
kebijakan tag organisasi. Untuk informasi tentang kebijakan tag, lihat Kebijakan tag di 
PanduanAWS Organizations Pengguna.

b. Untuk Grup keamanan utama, pilih Tambahkan grup keamanan utama, lalu pilih grup keamanan 
yang ingin Anda gunakan. Firewall Manager mengisi daftar grup keamanan utama dari semua 
instans Amazon VPC di akun administrator Firewall Manager. Jumlah maksimum default grup 
keamanan utama untuk kebijakan adalah satu. Untuk informasi tentang meningkatkan maksimum, 
lihatKuota AWS Firewall Manager (p. 611).

c. Untuk tindakan Kebijakan, sebaiknya buat kebijakan dengan opsi yang tidak otomatis diperbaiki. 
Hal ini memungkinkan Anda untuk menilai efek dari kebijakan baru Anda sebelum Anda 
menerapkannya. Ketika Anda puas bahwa perubahan adalah apa yang Anda inginkan, kemudian 
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mengedit kebijakan dan mengubah tindakan kebijakan untuk mengaktifkan perbaikan otomatis 
sumber daya noncompliant.

10. Pilih Selanjutnya.
11. Untuk kebijakanAkun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default,
Sertakan semua akun di bawahAWS organisasi saya.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di 
unitAWS Organizations organisasi tertentu (oU), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang 
ditentukan, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara 
dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU turunan, termasuk setiap OU turunan 
dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali sekumpulan akun atau unitAWS 
Organizations organisasi (oU) tertentu, pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, 
dan sertakan semua yang lain, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda kecualikan. 
Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU 
turunan, termasuk setiap OU turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu pilihan.

Setelah Anda menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru 
apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall 
Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika 
Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anak OU, Firewall 
Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

12. Untuk tipe sumber daya, pilih tipe sumber daya yang ingin Anda lindungi.

Jika Anda memilih instans EC2, Anda dapat memilih untuk menyertakan semua antarmuka jaringan 
elastis di setiap instans Amazon EC2 atau hanya antarmuka default di setiap instans. Jika Anda 
memiliki lebih dari satu elastic network interface dalam instans Amazon EC2 dalam lingkup apa pun, 
memilih opsi untuk menyertakan semua antarmuka memungkinkan Firewall Manager menerapkan 
kebijakan ke semuanya. Saat Anda mengaktifkan remediasi otomatis, jika Firewall Manager tidak 
dapat menerapkan kebijakan ke semua antarmuka jaringan elastis dalam instans Amazon EC2, itu 
menandai instans sebagai tidak sesuai.

13. Untuk Sumber Daya, jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua sumber daya dalamAkun 
AWS dan parameter jenis sumber daya, pilih Sertakan semua sumber daya yang cocok dengan jenis 
sumber daya yang dipilih. Jika Anda ingin menyertakan atau mengecualikan sumber daya tertentu, 
gunakan penandaan untuk menentukan sumber daya, lalu pilih opsi yang sesuai dan tambahkan tag 
ke daftar. Anda dapat menerapkan kebijakan baik untuk semua sumber daya kecuali mereka yang 
memiliki semua tag yang Anda tentukan, atau Anda dapat menerapkannya hanya untuk mereka yang 
memiliki semua tag yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang penandaan sumber 
daya Anda selengkapnya tentang penandaan sumber daya selengkapnya tentang penandaan sumber
daya selengkapnya tentang penandaan sumber daya selengkapnya

Note

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tanda, sumber daya harus memiliki semua tanda agar 
cocok.

14. Untuk sumber daya VPC Bersama, jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke sumber daya di VPC 
bersama, selain VPC yang dimiliki akun, pilih Sertakan sumber daya dari VPC bersama.

15. Pilih Selanjutnya.
16. Tinjau pengaturan kebijakan untuk memastikan pengaturan tersebut adalah yang Anda inginkan, lalu 

pilih Buat kebijakan.
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Firewall Manager membuat replika grup keamanan utama di setiap instans Amazon VPC yang terdapat 
dalam akun dalam lingkup hingga kuota maksimum Amazon VPC yang didukung per akun. Firewall 
Manager mengaitkan grup keamanan replika ke sumber daya yang berada dalam cakupan kebijakan 
untuk setiap akun dalam lingkup. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerjanya, lihatKebijakan grup 
keamanan umum (p. 555).

Membuat kebijakan grup keamanan auditAWS Firewall Manager 
konten
Untuk informasi tentang cara kerja kebijakan grup keamanan audit konten, lihatKebijakan grup keamanan 
audit konten (p. 556).

Untuk beberapa pengaturan kebijakan audit konten, Anda harus menyediakan grup keamanan audit untuk 
Firewall Manager untuk digunakan sebagai template. Misalnya, Anda mungkin memiliki grup keamanan 
audit yang berisi semua aturan yang tidak Anda izinkan dalam grup keamanan mana pun. Anda harus 
membuat grup keamanan audit ini menggunakan akun administrator Firewall Manager, sebelum dapat 
menggunakannya dalam kebijakan Anda. Anda dapat mengelola grup keamanan melalui Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) atau Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Untuk informasi, lihat
Bekerja dengan Grup Keamanan di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Membuat kebijakan keamanan audit konten (konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk Jenis kebijakan, pilih Grup keamanan.
5. Untuk Jenis kebijakan grup keamanan, pilih Audit dan penegakan aturan grup keamanan.
6. Untuk Wilayah, pilihWilayah AWS.
7. Pilih Selanjutnya.
8. Untuk Nama kebijakan, masukkan nama yang ramah.
9. Untuk aturan kebijakan, pilih opsi aturan kebijakan terkelola atau kustom yang ingin Anda gunakan.

a. Untuk Konfigurasi aturan kebijakan audit terkelola, lakukan hal berikut ini:

i. Untuk Mengonfigurasi aturan grup keamanan yang akan diaudit, pilih jenis aturan grup 
keamanan yang ingin diterapkan kebijakan audit.

ii. Jika Anda ingin melakukan hal-hal seperti membatasi protokol, port, dan pengaturan rentang 
CIDR yang Anda izinkan dalam grup keamanan, pilih Audit aturan grup keamanan yang 
terlalu permisif dan pilih opsi yang Anda inginkan.

Untuk pilihan yang menggunakan daftar protokol, Anda dapat menggunakan daftar yang 
ada dan Anda dapat membuat daftar baru. Untuk informasi tentang daftar protokol dan cara 
menggunakannya dalam kebijakan Anda, lihatDaftar terkelola (p. 541) danMenggunakan 
daftar terkelola (p. 542).

iii. Jika Anda ingin memberlakukan pembatasan pada aplikasi tertentu yang dapat dilakukan, 
pilih Audit aplikasi berisiko tinggi dan pilih opsi yang Anda inginkan.

Pilihan berikut saling eksklusif: Aplikasi yang hanya dapat mengakses rentang CIDR lokal dan
Aplikasi yang dapat menggunakan rentang CIDR publik. Anda dapat memilih paling banyak 
salah satu dari mereka dalam kebijakan apa pun.
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Untuk pilihan yang menggunakan daftar aplikasi, Anda dapat menggunakan daftar yang 
ada dan Anda dapat membuat daftar baru. Untuk informasi tentang daftar aplikasi dan cara 
menggunakannya dalam kebijakan Anda, lihatDaftar terkelola (p. 541) danMenggunakan 
daftar terkelola (p. 542).

iv. Gunakan pengaturan Ganti untuk secara eksplisit mengganti setelan lain dalam kebijakan. 
Anda dapat memilih untuk selalu mengizinkan atau selalu menolak aturan grup keamanan 
tertentu, terlepas dari apakah mereka mematuhi opsi lain yang telah Anda tetapkan untuk 
kebijakan tersebut.

Untuk opsi ini, Anda menyediakan grup keamanan audit sebagai aturan yang diizinkan 
atau templat aturan yang ditolak. Untuk Grup keamanan audit, pilih Tambahkan grup 
keamanan audit, lalu pilih grup keamanan yang ingin Anda gunakan. Firewall Manager 
mengisi daftar grup keamanan audit dari semua instans Amazon VPC di akun administrator 
Firewall Manager. Kuota maksimum default untuk jumlah grup keamanan audit untuk suatu 
polis adalah satu. Untuk informasi tentang peningkatan kuota, lihatKuota AWS Firewall 
Manager (p. 611).

b. Untuk Konfigurasi aturan kebijakan kustom, lakukan hal berikut ini:

i. Dari opsi aturan, pilih apakah hanya mengizinkan aturan yang ditentukan dalam grup 
keamanan audit atau menolak semua aturan. Untuk informasi tentang pilihan ini, 
lihatKebijakan grup keamanan audit konten (p. 556).

ii. Untuk Grup keamanan audit, pilih Tambahkan grup keamanan audit, lalu pilih grup keamanan 
yang ingin Anda gunakan. Firewall Manager mengisi daftar grup keamanan audit dari semua 
instans Amazon VPC di akun administrator Firewall Manager. Kuota maksimum default 
untuk jumlah grup keamanan audit untuk suatu polis adalah satu. Untuk informasi tentang 
peningkatan kuota, lihatKuota AWS Firewall Manager (p. 611).

iii. Untuk tindakan Kebijakan, Anda harus membuat kebijakan dengan opsi yang tidak otomatis 
diperbaiki. Hal ini memungkinkan Anda untuk menilai efek dari kebijakan baru Anda sebelum 
Anda menerapkannya. Jika Anda merasa puas bahwa perubahan adalah yang Anda 
inginkan, edit kebijakan dan ubah tindakan kebijakan untuk mengaktifkan perbaikan otomatis 
sumber daya yang tidak patuh.

10. Pilih Selanjutnya.
11. Untuk kebijakanAkun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default,
Sertakan semua akun di bawahAWS organisasi saya.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di 
unitAWS Organizations organisasi tertentu (oU), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang 
ditentukan, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara 
dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU turunan, termasuk setiap OU turunan 
dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali sekumpulan akun atau unitAWS 
Organizations organisasi (oU) tertentu, pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, 
dan sertakan semua yang lain, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda kecualikan. 
Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU 
turunan, termasuk setiap OU turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu pilihan.

Setelah Anda menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru 
apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall 
Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika 
Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anak OU, Firewall 
Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.
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12. Untuk Jenis sumber daya, pilih jenis sumber daya yang ingin Anda lindungi.
13. Untuk Sumber Daya, jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua sumber daya dalamAkun 

AWS dan parameter jenis sumber daya, pilih Sertakan semua sumber daya yang cocok dengan jenis 
sumber daya yang dipilih. Jika Anda ingin menyertakan atau mengecualikan sumber daya tertentu, 
gunakan penandaan untuk menentukan sumber daya, lalu pilih opsi yang sesuai dan tambahkan tag 
ke daftar. Anda dapat menerapkan kebijakan baik untuk semua sumber daya kecuali mereka yang 
memiliki semua tag yang Anda tentukan, atau Anda dapat menerapkannya hanya untuk mereka yang 
memiliki semua tag yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang penandaan sumber 
daya Anda selengkapnya tentang penandaan sumber daya selengkapnya tentang penandaan sumber
daya selengkapnya tentang penandaan sumber daya selengkapnya

Note

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tanda, sumber daya harus memiliki semua tanda agar 
cocok.

14. Pilih Selanjutnya.
15. Tinjau pengaturan kebijakan untuk memastikan pengaturan tersebut adalah yang Anda inginkan, lalu 

pilih Buat kebijakan.

Firewall Manager membandingkan grup keamanan audit dengan grup keamanan dalam lingkup diAWS 
organisasi Anda, sesuai dengan pengaturan aturan kebijakan Anda. Anda dapat meninjau status kebijakan 
di konsolAWS Firewall Manager kebijakan. Setelah kebijakan dibuat, Anda dapat mengeditnya dan 
mengaktifkan remediasi otomatis untuk menerapkan kebijakan grup keamanan audit Anda. Untuk informasi 
selengkapnya tentang cara kerjanya, lihatKebijakan grup keamanan audit konten (p. 556).

Membuat kebijakan keamanan auditAWS Firewall Manager 
penggunaan
Untuk informasi tentang cara kerja kebijakan grup keamanan audit penggunaan, lihatKebijakan grup 
keamanan audit penggunaan (p. 558).

Membuat kebijakan keamanan audit penggunaan (konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk Jenis kebijakan, pilih Grup keamanan.
5. Untuk Jenis kebijakan grup keamanan, pilih Audit dan pembersihan grup keamanan yang tidak 

terpakai dan berlebihan.
6. Untuk Wilayah, pilihWilayah AWS.
7. Pilih Selanjutnya.
8. Untuk Nama kebijakan, masukkan nama yang ramah.
9. Untuk aturan kebijakan, pilih salah satu atau kedua opsi yang tersedia.

• Jika Anda memilih Grup keamanan dalam cakupan kebijakan ini harus digunakan oleh setidaknya 
satu sumber daya. , Firewall Manager menghapus setiap kelompok keamanan yang menentukan 
tidak digunakan. Secara default, Firewall Manager menganggap grup keamanan tidak sesuai 
dengan aturan kebijakan ini jika tidak digunakan untuk jangka waktu tertentu. Anda dapat secara 
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opsional menentukan sejumlah menit bahwa grup keamanan dapat ada yang tidak digunakan 
sebelum dianggap tidak sesuai. Jika Anda memilih aturan ini, Firewall Manager menjalankannya 
terakhir saat Anda menyimpan kebijakan.

• Jika Anda memilih Grup keamanan dalam cakupan kebijakan ini harus unik. , Firewall Manager 
mengkonsolidasikan grup keamanan yang berlebihan, sehingga hanya satu yang terkait dengan 
sumber daya apa pun. Jika Anda memilih ini, Firewall Manager menjalankannya terlebih dahulu saat 
Anda menyimpan kebijakan.

10. Untuk tindakan Kebijakan, sebaiknya buat kebijakan dengan opsi yang tidak otomatis diperbaiki. Hal 
ini memungkinkan Anda untuk menilai efek dari kebijakan baru Anda sebelum Anda menerapkannya. 
Ketika Anda puas bahwa perubahan adalah apa yang Anda inginkan, kemudian mengedit kebijakan 
dan mengubah tindakan kebijakan untuk mengaktifkan perbaikan otomatis sumber daya noncompliant.

11. Pilih Selanjutnya.
12. Untuk kebijakanAkun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default,
Sertakan semua akun di bawahAWS organisasi saya.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di 
unitAWS Organizations organisasi tertentu (oU), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang 
ditentukan, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara 
dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU turunan, termasuk setiap OU turunan 
dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali sekumpulan akun atau unitAWS 
Organizations organisasi (oU) tertentu, pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, 
dan sertakan semua yang lain, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda kecualikan. 
Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU 
turunan, termasuk setiap OU turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu pilihan.

Setelah Anda menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru 
apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall 
Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika 
Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anak OU, Firewall 
Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

13. Untuk Sumber Daya, jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua sumber daya dalamAkun 
AWS dan parameter jenis sumber daya, pilih Sertakan semua sumber daya yang cocok dengan jenis 
sumber daya yang dipilih. Jika Anda ingin menyertakan atau mengecualikan sumber daya tertentu, 
gunakan penandaan untuk menentukan sumber daya, lalu pilih opsi yang sesuai dan tambahkan tag 
ke daftar. Anda dapat menerapkan kebijakan baik untuk semua sumber daya kecuali mereka yang 
memiliki semua tag yang Anda tentukan, atau Anda dapat menerapkannya hanya untuk mereka yang 
memiliki semua tag yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang penandaan sumber 
daya Anda selengkapnya tentang penandaan sumber daya selengkapnya tentang penandaan sumber
daya selengkapnya tentang penandaan sumber daya selengkapnya

Note

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tanda, sumber daya harus memiliki semua tanda agar 
cocok.

14. Pilih Selanjutnya.
15. Jika Anda belum mengecualikan akun administrator Firewall Manager dari cakupan kebijakan, Firewall 

Manager meminta Anda untuk melakukannya. Melakukan hal ini akan membuat grup keamanan di 
akun administrator Firewall Manager, yang Anda gunakan untuk kebijakan grup keamanan umum dan 
audit, di bawah kontrol manual Anda. Pilih opsi yang Anda inginkan dalam dialog ini.

16. Tinjau pengaturan kebijakan untuk memastikan pengaturan tersebut adalah yang Anda inginkan, lalu 
pilih Buat kebijakan.
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Jika Anda memilih untuk mewajibkan grup keamanan unik, Firewall Manager memindai grup keamanan 
redundan di setiap instans Amazon VPC dalam lingkup. Kemudian, jika Anda memilih untuk mewajibkan 
setiap grup keamanan digunakan oleh setidaknya satu sumber daya, Firewall Manager memindai grup 
keamanan yang tetap tidak digunakan untuk menit yang ditentukan dalam aturan. Anda dapat meninjau 
status kebijakan di konsolAWS Firewall Manager kebijakan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara 
kerjanya, lihatKebijakan grup keamanan audit penggunaan (p. 558).

MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untukAWS Network 
Firewall
Dalam kebijakan Network Firewall Firewall Manager, Anda menggunakan grup aturan yang Anda 
kelolaAWS Network Firewall. Untuk informasi tentang mengelola grup aturan, lihat grupAWS Network 
Firewall aturan di Panduan Developer Network Firewall.

Untuk informasi tentang kebijakan Firewall Network Firewall Manager, lihatKebijakan AWS Network 
Firewall (p. 561).

Cara membuat kebijakan Firewall Manager untukAWS Network Firewall (konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk Jenis kebijakan, pilih AWS Network Firewall.
5. Di bawah jenis manajemen Firewall, pilih cara Anda ingin Firewall Manager mengelola firewall 

kebijakan. Pilih dari salah satu pilihan berikut:

• Distributed - Firewall Manager membuat dan memelihara endpoint firewall di setiap VPC yang ada 
dalam lingkup kebijakan.

• Terpusat - Firewall Manager menciptakan dan memelihara titik akhir dalam VPC inspeksi tunggal.
• Impor firewall yang ada - Firewall Manager mengimpor firewall yang ada dari Network Firewall 

menggunakan set sumber daya. Untuk informasi tentang kumpulan sumber daya, lihatBekerja 
dengan set sumber daya di Firewall Manager (p. 572).

6. Untuk Wilayah, pilihWilayah AWS. Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus 
membuat kebijakan terpisah untuk setiap Wilayah.

7. Pilih Selanjutnya.
8. Untuk Nama kebijakan, masukkan nama deskriptif. Firewall Manager menyertakan nama kebijakan 

dalam nama firewall Network Firewall dan kebijakan firewall yang dibuatnya.
9. Dalam konfigurasiAWS Network Firewall kebijakan, konfigurasikan kebijakan firewall seperti yang 

Anda lakukan di Network Firewall. Tambahkan grup aturan stateless dan stateful Anda dan tentukan 
tindakan default kebijakan. Anda dapat mengatur urutan evaluasi aturan stateful kebijakan dan 
tindakan default, serta konfigurasi logging. Untuk informasi tentang manajemen kebijakan Network 
Firewall Firewall, lihat kebijakanAWS Network Firewall firewall di PanduanAWS Network Firewall 
Pengembang.

Saat Anda membuat kebijakan Firewall Firewall Manager Network Firewall, Firewall Manager 
membuat kebijakan firewall untuk akun yang berada dalam cakupan. Manajer akun individual dapat 
menambahkan grup aturan ke kebijakan firewall, tetapi mereka tidak dapat mengubah konfigurasi yang 
Anda berikan di sini.

10. Pilih Selanjutnya.
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11. Lakukan salah satu hal berikut, tergantung tipe pengelolaan Firewall yang Anda pilih di langkah 
sebelumnya:

• Jika Anda menggunakan jenis pengelolaan firewall terdistribusi, dalam konfigurasiAWS Firewall 
Manager titik akhir di lokasi endpoint Firewall, pilih salah satu opsi berikut:
• Konfigurasi titik akhir kustom - Firewall Manager membuat firewall untuk setiap VPC dalam 

cakupan kebijakan, di Availability Zone yang Anda tentukan. Setiap firewall berisi setidaknya satu 
endpoint firewall.
• Di bawah Availability Zone, pilih Availability Zone untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat 

memilih Availability Zone berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.
• Jika Anda ingin menyediakan blok CIDR untuk Firewall Manager untuk digunakan untuk subnet 

firewall di VPC Anda, semuanya harus/28 blok CIDR. Masukkan satu blok per baris. Jika Anda 
menghilangkan ini, Firewall Manager memilih alamat IP untuk Anda dari alamat yang tersedia di 
VPC.

Note

Remediasi otomatis terjadi secara otomatis untuk kebijakanAWS Firewall Manager 
Network Firewall, jadi Anda tidak akan melihat opsi untuk memilih untuk tidak 
memulihkan secara auto di sini.

• Konfigurasi endpoint otomatis - Firewall Manager secara otomatis membuat titik akhir firewall di 
Availability Zone dengan subnet publik di VPC Anda.
• Untuk konfigurasi endpoint Firewall, tentukan bagaimana Anda ingin endpoint firewall dikelola 

oleh Firewall Manager. Sebaiknya gunakan beberapa titik akhir untuk ketersediaan tinggi.
• Jika Anda menggunakan jenis manajemen firewall terpusat, dalam konfigurasiAWS Firewall 

Manager titik akhir di bawah konfigurasi VPC Inspeksi, masukkan IDAWS akun pemilik VPC 
inspeksi, dan ID VPC dari VPC inspeksi.
• Di bawah Availability Zone, pilih Availability Zone untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat 

memilih Availability Zone berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.
• Jika Anda ingin menyediakan blok CIDR untuk Firewall Manager untuk digunakan untuk subnet 

firewall di VPC Anda, semuanya harus/28 blok CIDR. Masukkan satu blok per baris. Jika Anda 
menghilangkan ini, Firewall Manager memilih alamat IP untuk Anda dari alamat yang tersedia di 
VPC.

Note

Remediasi otomatis terjadi secara otomatis untuk kebijakanAWS Firewall Manager 
Network Firewall, jadi Anda tidak akan melihat opsi untuk memilih untuk tidak 
memulihkan secara auto di sini.

• Jika Anda menggunakan jenis pengelolaan firewall firewall impor yang ada, di Kumpulan sumber
menambahkan satu atau beberapa kumpulan sumber daya. Kumpulan sumber daya menentukan 
firewall Network Firewall yang ada yang dimiliki oleh akun organisasi Anda yang ingin dikelola 
secara terpusat dalam kebijakan ini. Untuk menambahkan kumpulan sumber daya ke kebijakan, 
Anda harus terlebih dahulu membuat kumpulan sumber daya menggunakan konsol atau
PutResourceSetAPI. Untuk informasi tentang kumpulan sumber daya, lihatBekerja dengan set 
sumber daya di Firewall Manager (p. 572). Untuk informasi selengkapnya tentang mengimpor 
firewall yang ada dari Network Firewall, lihat mengimpor firewall yang ada. (p. 562)

12. Pilih Selanjutnya.
13. Jika kebijakan Anda menggunakan jenis manajemen firewall terdistribusi, di bawah Manajemen rute, 

pilih apakah Firewall Manager akan memantau dan memberi tahu lalu lintas yang harus dialihkan 
melalui titik akhir firewall masing-masing.

Note

Jika Anda memilih Monitor, Anda tidak dapat mengubah pengaturan ke Nonaktif di kemudian 
hari. Pemantauan berlanjut hingga Anda menghapus kebijakan.532
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14. Untuk jenis Lalu Lintas, secara opsional tambahkan titik akhir lalu lintas yang ingin Anda rutekan lalu 
lintas untuk pemeriksaan firewall.

15. Untuk Izinkan lalu lintas lintas AZ yang diperlukan, jika Anda mengaktifkan opsi ini, Firewall Manager 
memperlakukan perutean yang sesuai yang mengirimkan lalu lintas keluar dari Availability Zone untuk 
diperiksa, untuk Availability Zone yang tidak memiliki titik akhir firewall sendiri. Availability Zone yang 
memiliki titik akhir harus selalu memeriksa lalu lintas mereka sendiri.

16. Pilih Selanjutnya.
17. Untuk cakupan Kebijakan, di bawah kebijakanAkun AWS ini berlaku untuk, pilih opsi sebagai berikut:

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default,
Sertakan semua akun di bawahAWS organisasi saya.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di 
unitAWS Organizations organisasi tertentu (oU), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang 
ditentukan, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara 
dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU turunan, termasuk setiap OU turunan 
dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali sekumpulan akun atau unitAWS 
Organizations organisasi (oU) tertentu, pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, 
dan sertakan semua yang lain, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda kecualikan. 
Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU 
turunan, termasuk setiap OU turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu pilihan.

Setelah Anda menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru 
apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall 
Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika 
Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anak OU, Firewall 
Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

18. Jenis sumber daya untuk kebijakan Network Firewall adalah VPC.
19. Untuk Sumber Daya, jika Anda ingin melindungi (atau mengecualikan) hanya sumber daya 

yang memiliki tag tertentu, pilih opsi yang sesuai, lalu masukkan tag untuk menyertakan atau 
mengecualikan. Anda hanya dapat memilih satu opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, 
lihat Bekerja dengan Tag Editor.

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tanda, sumber daya harus memiliki semua tag daya harus 
memiliki semua tag untuk disertakan atau dikecualikan.

20. Pilih Selanjutnya.
21. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenal apa pun yang Anda inginkan untuk kebijakan Firewall 

Manager. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihat Bekerja dengan Tag Editor.
22. Pilih Selanjutnya.
23. Tinjau kebijakan baru. Jika Anda ingin melakukan perubahan, pilih Edit di area yang ingin Anda ubah. 

Ini mengembalikan Anda ke langkah yang sesuai di wizard pembuatan. Jika Anda puas dengan 
kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untuk Firewall DNS 
Route 53 Resolver
Dalam kebijakan Firewall Firewall Manager DNS, Anda menggunakan grup aturan yang Anda kelola di 
Firewall DNS Resolver Amazon Route 53. Untuk informasi tentang mengelola grup aturan Anda, lihat
Mengelola grup aturan dan aturan di Firewall DNS di Panduan Pengembang Amazon Route 53.
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Untuk informasi tentang kebijakan Firewall Manager DNS Firewall, lihatKebijakan Firewall DNS Route 53 
Resolver (p. 568).

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall 
(konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk Jenis kebijakan, pilih FirewallAmazon Route 53 Resolver DNS.
5. Untuk Wilayah, pilihWilayah AWS. Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus 

membuat kebijakan terpisah untuk setiap Wilayah.
6. Pilih Selanjutnya.
7. Untuk Nama kebijakan, masukkan nama deskriptif.
8. Dalam konfigurasi kebijakan, tambahkan grup aturan yang Anda inginkan DNS Firewall untuk 

mengevaluasi pertama dan terakhir di antara asosiasi grup aturan VPC Anda. Anda dapat 
menambahkan hingga dua grup aturan ke kebijakan.

Saat Anda membuat kebijakan Firewall Firewall Manager DNS, Firewall Manager membuat asosiasi 
grup aturan, dengan prioritas asosiasi yang Anda berikan, untuk VPC dan akun yang berada dalam 
cakupan. Manajer akun individual dapat menambahkan asosiasi grup aturan di antara asosiasi 
pertama dan terakhir Anda, tetapi mereka tidak dapat mengubah asosiasi yang Anda tentukan di sini. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan Firewall DNS Route 53 Resolver (p. 568).

9. Pilih Next (Berikutnya).
10. Untuk kebijakanAkun AWS ini berlaku, pilih opsi sebagai berikut:

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default,
Sertakan semua akun di bawahAWS organisasi saya.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di 
unitAWS Organizations organisasi tertentu (oU), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang 
ditentukan, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara 
dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU turunan, termasuk setiap OU turunan 
dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali sekumpulan akun atau unitAWS 
Organizations organisasi (oU) tertentu, pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, 
dan sertakan semua yang lain, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda kecualikan. 
Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU 
turunan, termasuk setiap OU turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu pilihan.

Setelah Anda menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru 
apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall 
Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika 
Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anak OU, Firewall 
Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

11. Jenis sumber daya untuk kebijakan Firewall DNS adalah VPC.
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12. Untuk Sumber Daya, jika Anda ingin melindungi (atau mengecualikan) hanya sumber daya 
yang memiliki tag tertentu, pilih opsi yang sesuai, lalu masukkan tag untuk menyertakan atau 
mengecualikan. Anda hanya dapat memilih satu opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, 
lihat Bekerja dengan Tag Editor.

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tanda, sumber daya harus memiliki semua tag daya harus 
memiliki semua tag untuk disertakan atau dikecualikan.

13. Pilih Selanjutnya.
14. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenal apa pun yang Anda inginkan untuk kebijakan Firewall 

Manager. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihat Bekerja dengan Tag Editor.
15. Pilih Selanjutnya.
16. Tinjau kebijakan baru. Jika Anda ingin melakukan perubahan, pilih Edit di area yang ingin Anda ubah. 

Ini mengembalikan Anda ke langkah yang sesuai di wizard pembuatan. Jika Anda puas dengan 
kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untuk Palo Alto 
Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW
Dengan kebijakan Firewall Manager untuk Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall (Palo Alto 
Networks Cloud NGFW), Anda menggunakan Firewall Manager untuk menyebarkan sumber daya Palo 
Alto Networks Cloud NGFW, dan mengelola tumpukan aturan NGFW secara terpusat di semuaAWS akun 
Anda.

Untuk informasi tentang kebijakan Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud NGFW, lihatKebijakan Palo 
Alto Networks Cloud NGFW (p. 569). Untuk informasi tentang cara mengkonfigurasi dan mengelola Palo 
Alto Networks Cloud NGFW untuk Firewall Manager, lihat Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud 
NGFW padaAWS dokumentasi.

Prasyarat

Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun AndaAWS Firewall Manager. Langkah-langkah 
tersebut dijelaskan dalamPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493). Selesaikan semua prasyarat 
sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk Palo Alto Networks Cloud NGFW (konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis kebijakan, pilih Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW. Jika Anda 

belum berlangganan layanan Palo Alto Networks Cloud NGFW diAWS Marketplace, Anda harus 
melakukannya terlebih dahulu. Untuk berlangganan diAWS Marketplace, pilih Lihat detailAWS 
Marketplace.

5. Untuk model Deployment, pilih model Distributed atau model Centralized. Model penyebaran 
menentukan cara Firewall Manager mengelola titik akhir untuk kebijakan tersebut. Dengan model 
terdistribusi, Firewall Manager mempertahankan titik akhir firewall di setiap VPC yang berada dalam 
cakupan kebijakan. Dengan model terpusat, Firewall Manager mempertahankan titik akhir tunggal 
dalam pemeriksaan VPC.
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6. Untuk Wilayah, pilihWilayah AWS. Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus 
membuat kebijakan terpisah untuk setiap Wilayah.

7. Pilih Selanjutnya.
8. Untuk Nama kebijakan, masukkan nama deskriptif.
9. Dalam konfigurasi kebijakan, pilih kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk dikaitkan 

dengan kebijakan ini. Daftar kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW berisi semua 
kebijakan firewall Palo Alto Networks Cloud NGFW yang terkait dengan penyewa Palo Alto Networks 
Cloud NGFW Anda. Untuk informasi tentang membuat dan mengelola kebijakan firewall Palo Alto 
Networks Cloud NGFW, lihat Deploy Palo Alto Networks Cloud NGFW untukAWS denganAWS 
Firewall Manager topik di Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk panduanAWS 
penyebaran.

10. Untuk Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW logging - opsional, opsional memilih Palo 
Alto Networks Cloud NGFW log type (s) untuk log untuk kebijakan Anda. Untuk informasi tentang jenis 
log Palo Alto Networks Cloud NGFW, lihat Mengkonfigurasi Logging untuk Palo Alto Networks Cloud 
NGFWAWS di Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk panduanAWS penyebaran.

Untuk tujuan log, tentukan kapan Firewall Manager harus menulis log.
11. Pilih Selanjutnya.
12. Di bawah Konfigurasi endpoint firewall pihak ketiga lakukan salah satu hal berikut, tergantung pada 

apakah Anda menggunakan model penyebaran terdistribusi atau terpusat untuk membuat titik akhir 
firewall Anda:

• Jika Anda menggunakan model penyebaran terdistribusi untuk kebijakan ini, pada Availability Zone, 
pilih Availability Zone mana yang akan membuat titik akhir firewall. Anda dapat memilih Availability 
Zone berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.

• Jika Anda menggunakan model penyebaran terpusat untuk kebijakan ini, dalam konfigurasiAWS 
Firewall Manager titik akhir di bawah konfigurasi VPC Inspeksi, masukkan IDAWS akun pemilik VPC 
inspeksi, dan ID VPC dari VPC inspeksi.
• Di bawah Availability Zone, pilih Availability Zone untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat 

memilih Availability Zone berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.
13. Jika Anda ingin menyediakan blok CIDR untuk Firewall Manager untuk digunakan untuk subnet firewall 

di VPC Anda, semuanya harus/28 blok CIDR. Masukkan satu blok per baris. Jika Anda menghilangkan 
ini, Firewall Manager memilih alamat IP untuk Anda dari alamat yang tersedia di VPC.

Note

Remediasi otomatis terjadi secara otomatis untuk kebijakanAWS Firewall Manager Network 
Firewall, jadi Anda tidak akan melihat opsi untuk memilih untuk tidak memulihkan secara auto 
di sini.

14. Pilih Selanjutnya.
15. Untuk cakupan Kebijakan, di bawah kebijakanAkun AWS ini berlaku untuk, pilih opsi sebagai berikut:

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default,
Sertakan semua akun di bawahAWS organisasi saya.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di 
unitAWS Organizations organisasi tertentu (oU), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang 
ditentukan, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara 
dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU turunan, termasuk setiap OU turunan 
dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali sekumpulan akun atau unitAWS 
Organizations organisasi (oU) tertentu, pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, 
dan sertakan semua yang lain, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda kecualikan. 
Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU 
turunan, termasuk setiap OU turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.
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Anda hanya dapat memilih salah satu pilihan.

Setelah Anda menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru 
apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall 
Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika 
Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anak OU, Firewall 
Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

16. Jenis sumber daya untuk kebijakan Network Firewall adalah VPC.
17. Untuk Sumber Daya, jika Anda ingin melindungi (atau mengecualikan) hanya sumber daya 

yang memiliki tag tertentu, pilih opsi yang sesuai, lalu masukkan tag untuk menyertakan atau 
mengecualikan. Anda hanya dapat memilih satu opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, 
lihat Bekerja dengan Tag Editor.

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tanda, sumber daya harus memiliki semua tag daya harus 
memiliki semua tag untuk disertakan atau dikecualikan.

18. Untuk akses lintas akun Grant, pilih UnduhAWS CloudFormation template. Ini mengunduhAWS 
CloudFormation template yang dapat Anda gunakan untuk membuatAWS CloudFormation tumpukan. 
Tumpukan ini membuatAWS Identity and Access Management peran yang memberikan izin lintas 
akun Firewall Manager untuk mengelola sumber daya Palo Alto Networks Cloud NGFW. Untuk 
informasi tentang tumpukan, lihat Bekerja dengan tumpukan di PanduanAWS CloudFormation 
Pengguna.

19. Pilih Selanjutnya.
20. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenal apa pun yang Anda inginkan untuk kebijakan Firewall 

Manager. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihat Bekerja dengan Tag Editor.
21. Pilih Selanjutnya.
22. Tinjau kebijakan baru. Jika Anda ingin melakukan perubahan, pilih Edit di area yang ingin Anda ubah. 

Ini mengembalikan Anda ke langkah yang sesuai di wizard pembuatan. Jika Anda puas dengan 
kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untuk Fortigate Cloud 
Native Firewall (CNF) sebagai Layanan
Dengan kebijakan Firewall Manager untuk Fortigate CNF, Anda dapat menggunakan Firewall Manager 
untuk menyebarkan dan mengelola sumber daya Fortigate CNF di semuaAWS akun Anda.

Untuk informasi tentang kebijakan Firewall Manager Fortigate CNF, lihatFortigate Cloud Native Firewall 
(CNF) sebagai kebijakan Layanan (p. 570). Untuk informasi tentang cara mengkonfigurasi Fortigate CNF 
untuk digunakan dengan Firewall Manager, lihat dokumentasi Fortinet.

Prasyarat
Ada beberapa langkah wajib untuk mempersiapkan akun AndaAWS Firewall Manager. Langkah-langkah 
tersebut dijelaskan dalamPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493). Selesaikan semua prasyarat 
sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

Untuk membuat kebijakan Firewall Manager untuk Fortigate CNF (konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).
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2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. Pilih Buat kebijakan.
4. Untuk jenis Kebijakan, pilih Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai Service. Jika Anda belum 

berlangganan layanan Fortigate CNF diAWS Marketplace, Anda harus melakukannya terlebih dahulu. 
Untuk berlangganan diAWS Marketplace, pilih Lihat detailAWS Marketplace.

5. Untuk model Deployment, pilih model Distributed atau model Centralized. Model penyebaran 
menentukan cara Firewall Manager mengelola titik akhir untuk kebijakan tersebut. Dengan model 
terdistribusi, Firewall Manager mempertahankan titik akhir firewall di setiap VPC yang berada dalam 
cakupan kebijakan. Dengan model terpusat, Firewall Manager mempertahankan titik akhir tunggal 
dalam pemeriksaan VPC.

6. Untuk Wilayah, pilihWilayah AWS. Untuk melindungi sumber daya di beberapa Wilayah, Anda harus 
membuat kebijakan terpisah untuk setiap Wilayah.

7. Pilih Selanjutnya.
8. Untuk Nama kebijakan, masukkan nama deskriptif.
9. Dalam konfigurasi kebijakan, pilih kebijakan firewall Fortigate CNF untuk dikaitkan dengan kebijakan 

ini. Daftar kebijakan firewall Fortigate CNF berisi semua kebijakan firewall Fortigate CNF yang terkait 
dengan penyewa Fortigate CNF Anda. Untuk informasi tentang pencatatan dan pengelolaan penyewa 
Fortigate CNF, lihat dokumentasi Fortinet.

10. Pilih Selanjutnya.
11. Di bawah Konfigurasi endpoint firewall pihak ketiga lakukan salah satu hal berikut, tergantung pada 

apakah Anda menggunakan model penyebaran terdistribusi atau terpusat untuk membuat titik akhir 
firewall Anda:

• Jika Anda menggunakan model penyebaran terdistribusi untuk kebijakan ini, pada Availability Zone, 
pilih Availability Zone mana yang akan membuat titik akhir firewall. Anda dapat memilih Availability 
Zone berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.

• Jika Anda menggunakan model penyebaran terpusat untuk kebijakan ini, dalam konfigurasiAWS 
Firewall Manager titik akhir di bawah konfigurasi VPC Inspeksi, masukkan IDAWS akun pemilik VPC 
inspeksi, dan ID VPC dari VPC inspeksi.
• Di bawah Availability Zone, pilih Availability Zone untuk membuat endpoint firewall. Anda dapat 

memilih Availability Zone berdasarkan nama Availability Zone atau dengan Availability Zone ID.
12. Jika Anda ingin menyediakan blok CIDR untuk Firewall Manager untuk digunakan untuk subnet firewall 

di VPC Anda, semuanya harus/28 blok CIDR. Masukkan satu blok per baris. Jika Anda menghilangkan 
ini, Firewall Manager memilih alamat IP untuk Anda dari alamat yang tersedia di VPC.

Note

Remediasi otomatis terjadi secara otomatis untuk kebijakanAWS Firewall Manager Network 
Firewall, jadi Anda tidak akan melihat opsi untuk memilih untuk tidak memulihkan secara auto 
di sini.

13. Pilih Selanjutnya.
14. Untuk cakupan Kebijakan, di bawah kebijakanAkun AWS ini berlaku untuk, pilih opsi sebagai berikut:

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan ke semua akun di organisasi Anda, tinggalkan pilihan default,
Sertakan semua akun di bawahAWS organisasi saya.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan hanya untuk akun atau akun tertentu yang berada di 
unitAWS Organizations organisasi tertentu (oU), pilih Sertakan hanya akun dan unit organisasi yang 
ditentukan, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda sertakan. Menentukan OU adalah setara 
dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU turunan, termasuk setiap OU turunan 
dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

• Jika Anda ingin menerapkan kebijakan untuk semua kecuali sekumpulan akun atau unitAWS 
Organizations organisasi (oU) tertentu, pilih Kecualikan akun dan unit organisasi yang ditentukan, 
dan sertakan semua yang lain, lalu tambahkan akun dan OU yang ingin Anda kecualikan. 
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Menentukan OU adalah setara dengan menentukan semua akun di OU dan di salah satu OU 
turunan, termasuk setiap OU turunan dan akun yang ditambahkan di lain waktu.

Anda hanya dapat memilih salah satu pilihan.

Setelah Anda menerapkan kebijakan, Firewall Manager secara otomatis mengevaluasi akun baru 
apa pun terhadap pengaturan Anda. Misalnya, jika Anda hanya menyertakan akun tertentu, Firewall 
Manager tidak menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru mana pun. Sebagai contoh lain, jika 
Anda menyertakan OU, ketika Anda menambahkan akun ke OU atau ke salah satu anak OU, Firewall 
Manager secara otomatis menerapkan kebijakan tersebut ke akun baru.

15. Jenis sumber daya untuk kebijakan Network Firewall adalah VPC.
16. Untuk Sumber Daya, jika Anda ingin melindungi (atau mengecualikan) hanya sumber daya 

yang memiliki tag tertentu, pilih opsi yang sesuai, lalu masukkan tag untuk menyertakan atau 
mengecualikan. Anda hanya dapat memilih satu opsi. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, 
lihat Bekerja dengan Tag Editor.

Jika Anda memasukkan lebih dari satu tanda, sumber daya harus memiliki semua tag daya harus 
memiliki semua tag untuk disertakan atau dikecualikan.

17. Untuk akses lintas akun Grant, pilih UnduhAWS CloudFormation template. Ini mengunduhAWS 
CloudFormation template yang dapat Anda gunakan untuk membuatAWS CloudFormation tumpukan. 
Tumpukan ini membuatAWS Identity and Access Management peran yang memberikan izin lintas 
akun Firewall Manager untuk mengelola sumber daya Fortigate CNF. Untuk informasi tentang 
tumpukan, lihat Bekerja dengan tumpukan di PanduanAWS CloudFormation Pengguna. Untuk 
membuat tumpukan, Anda memerlukan ID akun dari portal Fortigate CNF.

18. Pilih Selanjutnya.
19. Untuk tag Kebijakan, tambahkan tag pengenal apa pun yang Anda inginkan untuk kebijakan Firewall 

Manager. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihat Bekerja dengan Tag Editor.
20. Pilih Selanjutnya.
21. Tinjau kebijakan baru. Jika Anda ingin melakukan perubahan, pilih Edit di area yang ingin Anda ubah. 

Ini mengembalikan Anda ke langkah yang sesuai di wizard pembuatan. Jika Anda puas dengan 
kebijakan ini, pilih Create policy (Buat kebijakan).

MenghapusAWS Firewall Manager kebijakan
Anda dapat menghapus kebijakan Firewall Manager dengan melakukan langkah-langkah berikut.

Untuk menyunting kebijakan (konsol)

1. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
2. Pilih opsi di samping kebijakan yang ingin Anda hapus.
3. Pilih Delete (Hapus).

Note

Saat Anda menghapus kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager, untuk menghapus 
grup keamanan replika kebijakan, pilih opsi untuk membersihkan sumber daya yang dibuat oleh 
kebijakan. Jika tidak, setelah primer dihapus, replika tetap ada dan memerlukan manajemen 
manual di setiap instans Amazon VPC.

Important

Saat Anda menghapus kebijakan Lanjutan Firewall Manager Shield, kebijakan akan dihapus, 
tetapi akun Anda tetap berlangganan Shield Advanced.
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AWS Firewall Managercakupan kebijakan
Lingkup kebijakan menentukan di mana kebijakan berlaku. Anda dapat menerapkan kebijakan 
yang dikendalikan secara terpusat ke semua akun dan sumber daya dalam organisasi Anda diAWS 
Organizations, atau ke subset akun dan sumber daya Anda. Untuk petunjuk tentang cara mengatur 
cakupan kebijakan, lihatMembuatAWS Firewall Manager kebijakan (p. 518).

Opsi cakupan kebijakan diAWS Firewall Manager
Ketika Anda menambahkan akun atau sumber daya baru ke organisasi Anda, Firewall Manager secara 
otomatis menilainya terhadap pengaturan Anda untuk setiap kebijakan dan menerapkan kebijakan 
berdasarkan pengaturan ini. Misalnya, Anda dapat memilih untuk menerapkan kebijakan ke semua akun 
kecuali nomor akun dalam daftar yang ditentukan; Anda juga dapat memilih untuk menerapkan kebijakan 
hanya untuk sumber daya yang memiliki semua tag dalam daftar.

Akun AWSdalam lingkup

Pengaturan yang Anda berikan untuk menentukan kebijakan yangAkun AWS dipengaruhi oleh kebijakan 
menentukan akun mana diAWS organisasi Anda untuk menerapkan kebijakan tersebut. Anda dapat 
memilih untuk menerapkan kebijakan dengan salah satu cara berikut:

• Ke semua akun di organisasi Anda
• Untuk hanya daftar spesifik nomor akun yang disertakan dan unitAWS Organizations organisasi (oU)
• Untuk semua kecuali daftar spesifik nomor akun dan unitAWS Organizations organisasi (oU) yang 

dikecualikan

Untuk selengkapnyaAWS Organizations, lihat PanduanAWS Organizations Pengguna.

Sumber daya dalam lingkup

Demikian pula dengan pengaturan untuk akun dalam lingkup, pengaturan yang Anda sediakan untuk 
sumber daya menentukan jenis sumber daya dalam lingkup mana yang akan diterapkan kebijakan 
tersebut. Anda dapat memilih salah satu dari yang berikut ini:

• Semua sumber daya
• Sumber daya yang memiliki semua tag yang Anda tentukan
• Semua sumber daya kecuali yang memiliki semua tag yang Anda tentukan

Untuk informasi selengkapnya tentang penandaan sumber daya Anda selengkapnya tentang penandaan 
sumber daya selengkapnya tentang penandaan sumber daya selengkapnya tentang penandaan sumber 
daya selengkapnya

Manajemen lingkup kebijakan diAWS Firewall Manager
Ketika kebijakan diterapkan, Firewall Manager mengelolanya terus menerus dan menerapkannya ke 
sumber daya baruAkun AWS dan saat ditambahkan, sesuai dengan cakupan kebijakan.

Bagaimana Firewall Manager mengelolaAkun AWS dan sumber daya

Jika akun atau sumber daya keluar dari cakupan karena alasan apa pun,AWS Firewall Manager tidak 
secara otomatis menghapus perlindungan atau menghapus sumber daya yang dikelola Manajer Firewall 
kecuali Anda memilih kotak centang Secara otomatis menghapus perlindungan dari sumber daya yang 
meninggalkan cakupan kebijakan.
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Note

Opsi Secara otomatis menghapus perlindungan dari sumber daya yang meninggalkan cakupan 
kebijakan tidak tersedia untukAWS Shield Advanced atau kebijakanAWS WAF Klasik.

Memilih kotak centang ini mengarahkanAWS Firewall Manager untuk secara otomatis membersihkan 
sumber daya yang dikelola oleh Firewall Manager untuk akun saat akun tersebut meninggalkan cakupan 
kebijakan. Misalnya, Firewall Manager akan memisahkan ACL web yang dikelola Firewall Manager dari 
sumber daya pelanggan yang dilindungi saat sumber daya pelanggan meninggalkan cakupan kebijakan.

Untuk menentukan sumber daya mana yang harus dihapus dari perlindungan saat sumber daya pelanggan 
meninggalkan cakupan kebijakan, Firewall Manager mengikuti panduan ini:

• Perilaku default:
• AturanAWS Config terkelola terkait akan dihapus. Perilaku ini tidak tergantung kotak centang.
• Setiap daftar kontrol aksesAWS WAF web terkait (web ACL) yang tidak mengandung sumber daya 

apa pun akan dihapus. Perilaku ini tidak tergantung kotak centang.
• Setiap sumber daya yang dilindungi yang keluar dari ruang lingkup tetap terkait dan dilindungi. 

Misalnya, Application Load Balancer atau API dari API Gateway yang terkait dengan ACL web tetap 
terkait dengan ACL web, dan proteksi tetap ada.

• Dengan kotak centang Secara otomatis menghapus perlindungan dari sumber daya yang meninggalkan 
cakupan kebijakan dipilih:
• AturanAWS Config terkelola terkait akan dihapus. Perilaku ini tidak tergantung kotak centang.
• Setiap daftar kontrol aksesAWS WAF web terkait (web ACL) yang tidak mengandung sumber daya 

apa pun akan dihapus. Perilaku ini tidak tergantung kotak centang.
• Setiap sumber daya yang dilindungi yang keluar dari ruang lingkup secara otomatis dipisahkan dan 

dihapus dari perlindungan ketika meninggalkan cakupan kebijakan. Misalnya, akselerator Elastic 
Inference atau instans Amazon EC2 secara otomatis dipisahkan dari grup keamanan yang direplikasi 
saat meninggalkan cakupan kebijakan. Grup keamanan yang direplikasi dan sumber dayanya secara 
otomatis dihapus dari perlindungan.

Daftar terkelola
Daftar aplikasi dan protokol terkelola menyederhanakan konfigurasi dan pengelolaan kebijakan grup 
keamanan auditAWS Firewall Manager konten Anda. Anda menggunakan daftar terkelola untuk 
menentukan protokol dan aplikasi yang diizinkan dan tidak diizinkan oleh kebijakan Anda. Untuk informasi 
tentang kebijakan grup keamanan audit konten, lihatKebijakan grup keamanan audit konten (p. 556).

Anda dapat menggunakan jenis daftar terkelola berikut dalam kebijakan grup keamanan audit konten:

• Daftar aplikasi dan daftar protokol Firewall Manager — Firewall Manager mengelola daftar ini.
• Daftar aplikasi termasukFMS-Default-Public-Access-Apps-Allowed danFMS-Default-
Public-Access-Apps-Denied, yang menggambarkan aplikasi yang umum digunakan yang harus 
diizinkan atau ditolak kepada masyarakat umum.

• Daftar protokol termasukFMS-Default-Protocols-Allowed, daftar protokol yang umum 
digunakan yang harus diizinkan untuk masyarakat umum. Anda dapat menggunakan daftar apa pun 
yang dikelola oleh Firewall Manager, tetapi Anda tidak dapat mengedit atau menghapusnya.

• Daftar aplikasi khusus dan daftar protokol - Anda mengelola daftar ini. Anda dapat membuat daftar 
dari salah satu jenis dengan pengaturan yang Anda butuhkan. Anda memiliki kontrol penuh atas 
daftar terkelola kustom Anda sendiri, dan Anda dapat membuat, mengedit, dan menghapusnya sesuai 
kebutuhan.
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Note

Saat ini, Firewall Manager tidak memeriksa referensi ke daftar terkelola kustom saat Anda 
menghapusnya. Ini berarti bahwa Anda dapat menghapus daftar aplikasi yang dikelola kustom 
atau daftar protokol bahkan ketika sedang digunakan oleh kebijakan aktif. Hal ini dapat 
menyebabkan kebijakan berhenti berfungsi. Hapus daftar aplikasi atau daftar protokol hanya 
setelah Anda memverifikasi bahwa itu tidak direferensikan oleh kebijakan aktif apa pun.

Daftar terkelola adalahAWS sumber daya. Anda dapat menandai daftar terkelola khusus. Anda tidak dapat 
menandai daftar terkelola Firewall Manager.

Versi daftar terkelola
Daftar terkelola khusus tidak memiliki versi. Saat Anda mengedit daftar kustom, kebijakan yang merujuk 
daftar secara otomatis menggunakan daftar yang diperbarui.

Daftar terkelola Firewall Manager diversi. Tim layanan Firewall Manager menerbitkan versi baru sesuai 
kebutuhan, untuk menerapkan praktik keamanan terbaik ke daftar.

Saat Anda menggunakan daftar terkelola Firewall Manager dalam kebijakan, Anda memilih strategi 
pembuatan versi sebagai berikut:

• Versi terbaru yang tersedia - Jika Anda tidak menentukan setelan versi eksplisit untuk daftar, maka 
kebijakan Anda secara otomatis menggunakan versi terbaru. Ini adalah satu-satunya opsi yang tersedia 
melalui konsol.

• Versi eksplisit - Jika Anda menentukan versi untuk daftar, maka kebijakan Anda akan menggunakan 
versi tersebut. Kebijakan Anda tetap terkunci ke versi yang Anda tentukan hingga Anda mengubah 
pengaturan versi. Untuk menentukan versi, Anda harus menentukan kebijakan di luar konsol, misalnya 
melalui CLI atau salah satu SDK.

Untuk informasi selengkapnya tentang memilih pengaturan versi untuk daftar, lihatMenggunakan daftar 
terkelola dalam kebijakan grup keamanan audit konten (p. 542).

Menggunakan daftar terkelola dalam kebijakan grup keamanan 
audit konten
Saat membuat kebijakan grup keamanan audit konten, Anda dapat memilih untuk menggunakan aturan 
kebijakan audit terkelola. Beberapa pengaturan untuk opsi ini memerlukan daftar aplikasi terkelola atau 
daftar protokol. Contoh pengaturan ini termasuk protokol yang diizinkan dalam aturan grup keamanan dan 
aplikasi dapat mengakses internet.

Pembatasan berikut berlaku untuk setiap pengaturan kebijakan yang menggunakan daftar terkelola:

• Anda dapat menentukan paling banyak satu daftar terkelola Firewall Manager untuk setiap pengaturan. 
Secara default, Anda dapat menentukan paling banyak satu daftar kustom. Batas daftar kustom adalah 
kuota lembut, sehingga Anda dapat meminta kenaikan untuk itu. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Kuota AWS Firewall Manager (p. 611).

• Di konsol, jika Anda memilih daftar yang dikelola Firewall Manager, Anda tidak dapat menentukan 
versinya. Kebijakan akan selalu menggunakan versi terbaru dari daftar. Untuk menentukan versi, Anda 
harus menentukan kebijakan di luar konsol, misalnya melalui CLI atau salah satu SDK. Untuk informasi 
tentang versi untuk daftar terkelola Firewall Manager, lihatVersi daftar terkelola (p. 542).

Untuk informasi tentang membuat kebijakan grup keamanan audit konten melalui konsol, lihatMembuat 
kebijakan grup keamanan audit konten (p. 527).
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Membuat daftar aplikasi yang dikelola khusus
Membuat daftar aplikasi terkelola khusus

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Daftar Aplikasi.
3. Di halaman Daftar aplikasi, pilih Buat daftar aplikasi.
4. Di halaman Buat daftar aplikasi, beri nama daftar Anda. Jangan gunakan awalanfms- karena ini 

dicadangkan untuk Firewall Manager.
5. Tentukan aplikasi baik dengan memberikan protokol dan nomor port atau dengan memilih aplikasi dari

Jenis drop down. Berikan nama spesifikasi aplikasi Anda.
6. Pilih Tambahkan yang lain sesuai kebutuhan dan isi informasi aplikasi sampai Anda menyelesaikan 

daftar Anda.
7. (Opsional) Terapkan tag ke daftar Anda.
8. Pilih Simpan untuk menyimpan daftar Anda dan kembali ke halaman Daftar aplikasi.

Membuat daftar protokol terkelola khusus
Membuat daftar protokol terkelola khusus

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Daftar Protokol.
3. Di halaman daftar Protokol, pilih Buat daftar protokol.
4. Di halaman pembuatan daftar protokol, beri nama daftar Anda. Jangan gunakan awalanfms- karena 

ini dicadangkan untuk Firewall Manager.
5. Tentukan protokol.
6. Pilih Tambahkan yang lain sesuai kebutuhan dan isi informasi protokol sampai Anda menyelesaikan 

daftar Anda.
7. (Opsional) Terapkan tag ke daftar Anda.
8. Pilih Simpan untuk menyimpan daftar Anda dan kembali ke halaman daftar Protokol.

Melihat daftar terkelola
Untuk melihat daftar aplikasi atau daftar protokol

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console
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Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Daftar aplikasi atau Daftar protokol.

Halaman menampilkan semua daftar jenis yang dipilih yang tersedia untuk Anda gunakan. Daftar yang 
dikelola oleh Firewall Manager memiliki Y di ManagedListkolom.

3. Untuk melihat detail daftar, pilih namanya. Halaman detail menampilkan konten daftar dan tag apa 
pun.

Untuk daftar terkelola Firewall Manager, Anda juga dapat melihat versi yang tersedia dengan memilih 
menu tarik-turun Versi.

Menghapus daftar terkelola kustom
Anda dapat menghapus daftar terkelola khusus. Anda tidak dapat mengedit atau menghapus daftar yang 
dikelola Firewall Manager.

Note

Saat ini, Firewall Manager tidak memeriksa referensi ke daftar terkelola kustom saat Anda 
menghapusnya. Ini berarti bahwa Anda dapat menghapus daftar aplikasi yang dikelola kustom 
atau daftar protokol bahkan ketika sedang digunakan oleh kebijakan aktif. Hal ini dapat 
menyebabkan kebijakan berhenti berfungsi. Hanya menghapus daftar aplikasi atau daftar protokol 
setelah Anda memverifikasi bahwa itu tidak direferensikan oleh kebijakan aktif apa pun.

Menghapus daftar aplikasi atau protokol yang dikelola khusus

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Pastikan daftar yang ingin Anda hapus tidak digunakan dalam kebijakan grup keamanan audit mana 
pun dengan melakukan hal berikut:

a. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
b. Di halaman AWS Firewall Managerkebijakan, pilih dan edit grup keamanan audit Anda, lalu hapus 

referensi apa pun ke daftar kustom yang ingin Anda hapus.

Jika Anda menghapus daftar terkelola kustom yang digunakan dalam kebijakan grup keamanan 
audit, kebijakan yang menggunakannya dapat berhenti berfungsi.

3. Di panel navigasi, pilih Daftar aplikasi atau Daftar protokol, tergantung pada jenis daftar yang ingin 
Anda hapus.

4. Di halaman daftar, pilih daftar khusus yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus.

Kebijakan AWS WAF
DalamAWS WAF kebijakan Firewall Manager, Anda menentukan grupAWS WAF aturan yang ingin Anda 
gunakan di seluruh sumber daya. Saat Anda menerapkan kebijakan, di setiap akun yang berada dalam 
cakupan kebijakan, Firewall Manager membuat ACL web yang dikelola oleh Firewall Manager. Di ACL web 

544

https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2
https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Kebijakan AWS WAF

yang dihasilkan, manajer akun individual dapat menambahkan aturan dan grup aturan, selain grup aturan 
yang Anda tentukan melalui Firewall Manager.

Ketika Firewall Manager membuat ACL web untuk kebijakan, itu nama web 
ACLFMManagedWebACLV2-policy name-timestamp. Stempel waktu adalah milidetik UTC. Sebagai 
contoh, FMManagedWebACLV2-MyWAFPolicyName-1621880374078.

AWS Firewall Managermemungkinkan pengambilan sampel dan CloudWatch metrik Amazon untuk ACL 
web dan grup aturan yang dibuatnya untukAWS WAF kebijakan.

Note

Jika sumber daya yang dikonfigurasi dengan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tingkat 
lanjut (p. 432) masuk ke dalam lingkupAWS WAF kebijakan, Firewall Manager tidak akan dapat 
mengaitkan ACL web yang dibuat olehAWS WAF kebijakan ke sumber daya. >

Kelompok aturan dalamAWS WAF kebijakan
ACL web yang dikelola olehAWS WAF kebijakan Firewall Manager berisi tiga set aturan. Set ini 
memberikan tingkat prioritas yang lebih tinggi untuk aturan dan kelompok aturan di web ACL:

• Grup aturan pertama, yang ditentukan oleh Anda dalamAWS WAF kebijakan Firewall Manager. AWS 
WAFmengevaluasi kelompok aturan ini terlebih dahulu.

• Aturan dan kelompok aturan yang didefinisikan oleh manajer akun di ACL web. AWS WAFmengevaluasi 
aturan atau grup aturan yang dikelola akun berikutnya.

• Grup aturan terakhir, yang ditentukan oleh Anda dalamAWS WAF kebijakan Firewall Manager. AWS 
WAFmengevaluasi kelompok aturan ini terakhir.

Dalam masing-masing set aturan ini,AWS WAF mengevaluasi aturan dan kelompok aturan seperti biasa, 
sesuai dengan pengaturan prioritas mereka dalam set.

Dalam kumpulan grup aturan pertama dan terakhir kebijakan, Anda hanya dapat menambahkan grup 
aturan. Anda dapat menggunakan grup aturan terkelola, yang dibuat danAWS dikelola oleh Aturan 
Terkelola danAWS Marketplace penjual untuk Anda. Anda juga dapat mengelola dan menggunakan grup 
aturan Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang semua opsi ini, lihatKelompok aturan (p. 30).

Jika ingin menggunakan grup aturan sendiri, buat grup tersebut sebelum membuatAWS WAF kebijakan 
Firewall Manager. Untuk panduan, lihat Mengelola grup aturan Anda sendiri (p. 95). Untuk menggunakan 
aturan kustom individual, Anda harus menentukan grup aturan Anda sendiri, menentukan aturan di 
dalamnya, dan kemudian menggunakan grup aturan dalam kebijakan Anda.

GrupAWS WAF aturan pertama dan terakhir yang Anda kelola melalui Firewall Manager memiliki nama 
yang dimulai denganPREFMManaged- atauPOSTFMManaged-, masing-masing, diikuti oleh nama kebijakan 
Firewall Manager, dan stempel waktu pembuatan grup aturan, dalam milidetik UTC. Sebagai contoh,
PREFMManaged-MyWAFPolicyName-1621880555123.

Untuk informasi tentang caraAWS WAF mengevaluasi permintaan web, lihatAturan ACL web dan evaluasi 
kelompok aturan (p. 15).

Untuk prosedur untuk membuatAWS WAF kebijakan Firewall Manager, lihatMembuatAWS Firewall 
Manager kebijakan untukAWS WAF (p. 518).

Firewall Manager memungkinkan pengambilan sampel dan CloudWatch metrik Amazon untuk grup aturan 
yang Anda tetapkan untukAWS WAF kebijakan tersebut.

Pemilik akun individu memiliki kontrol penuh atas metrik dan konfigurasi pengambilan sampel untuk aturan 
atau grup aturan apa pun yang mereka tambahkan ke ACL web terkelola kebijakan.
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Keterbatasan:

Perhatikan batasan berikut saat bekerja dengan grup aturan dalamAWS WAF kebijakan.

• Firewall Manager mendukung kelompok aturanAWS WAF Bot Control, dengan pengecualian berikut:
• Level protecion target Kontrol Bot tidak didukung.
• HanyaCOUNT penggantian tindakan aturan yang didukung. Jenis penggantian tindakan aturan lainnya 

saat ini tidak didukung.

Untuk informasi tentang Kontrol BotAWS WAF, lihatAWS WAFKontrol Bot (p. 173).

Mengonfigurasi pencatatan untukAWS WAF kebijakan
Anda dapat mengaktifkan pencatatan terpusat untukAWS WAF kebijakan Anda untuk mendapatkan 
informasi terperinci tentang lalu lintas yang dianalisis oleh ACL web Anda dalam organisasi Anda. Informasi 
dalam log mencakup waktuAWS WAF menerima permintaan dariAWS sumber daya Anda, informasi detail 
tentang permintaan, dan tindakan untuk aturan yang setiap permintaan cocok dari semua akun dalam 
lingkup. Anda dapat mengirim log ke aliran data Amazon Kinesis Data Firehose atau bucket Amazon 
Simple Storage Service (S3). Untuk informasi tentangAWS WAF pencatatan log, lihatMencatat lalu lintas 
ACL web (p. 227) di PanduanAWS WAF Pengembang.

Note

AWS Firewall Managermendukung opsi ini untukAWS WAFV2, bukan untukAWS WAF Classic.

Topik
• Tujuan penebangan (p. 546)
• Mengaktifkan pencatatan log (p. 550)
• Menonaktifkan log (p. 550)

Tujuan penebangan

Bagian ini menjelaskan tujuan pencatatan log yang dapat Anda pilih untuk mengirim pencatatanAWS 
WAF kebijakan. Setiap bagian menyediakan panduan untuk membuat konfigurasi pencatatan log untuk 
jenis tujuan dan informasi tentang perilaku apa pun yang spesifik untuk jenis tujuan. Setelah membuat 
konfigurasi tujuan pencatatan log, Anda dapat memberikan spesifikasinya padaAWS WAF kebijakan 
Firewall Manager untuk memulai pencatatan log ke tujuan pencatatan tujuan pencatatan log ke tujuan 
pencatatan tujuan pencatatan log ke tujuan pencatatan tujuan pencatatan tujuan pencatatan log

Note

Firewall Manager tidak mengubah konfigurasi logging yang ada di akun anggota organisasi Anda.

Aliran data Amazon Kinesis Data Firehose

Topik ini memberikan informasi untuk mengirim log lalu lintas ACL web Anda ke aliran Amazon Kinesis 
Data Firehose Data.

Saat Anda mengaktifkan Amazon Kinesis Data Firehose logging, Firewall Manager mengirimkan log 
dari ACL web kebijakan Anda ke Amazon Kinesis Data Firehose tempat Anda mengonfigurasi tujuan 
penyimpanan. Setelah Anda mengaktifkan logging,AWS WAF mengirimkan log untuk setiap ACL web yang 
dikonfigurasi, melalui titik akhir HTTPS Kinesis Data Firehose ke tujuan penyimpanan yang dikonfigurasi. 
Sebelum menggunakannya, uji stream pengiriman Anda untuk memastikan bahwa aliran pengiriman 
memiliki cukup throughput untuk mengakomodasi log organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya 
tentang cara membuat Firehose Amazon Kinesis Data dan meninjau log yang disimpan, lihat Apa itu 
Amazon Kinesis Data Firehose?
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Anda harus memiliki izin berikut agar berhasil mengaktifkan pencatatan dengan Kinesis:

• iam:CreateServiceLinkedRole
• firehose:ListDeliveryStreams
• wafv2:PutLoggingConfiguration

Saat Anda mengonfigurasi tujuan pencatatan Amazon Kinesis Data Firehose padaAWS WAF kebijakan, 
Firewall Manager membuat ACL web untuk kebijakan di akun administrator Firewall Manager sebagai 
berikut:

• Firewall Manager membuat ACL web di akun administrator Firewall Manager terlepas dari apakah akun 
tersebut berada dalam lingkup kebijakan.

• ACL web telah mengaktifkan logging, dengan nama logFMManagedWebACLV2-Loggingpolicy 
name-timestamp, di mana stempel waktu UTC saat log diaktifkan untuk ACL web, dalam milidetik. 
Sebagai contoh, FMManagedWebACLV2-LoggingMyWAFPolicyName-1621880565180. ACL web 
tidak memiliki kelompok aturan dan tidak ada sumber daya terkait.

• Anda dikenai biaya untuk ACL web sesuai denganAWS WAF pedoman harga. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat AWS WAF Harga.

• Firewall Manager menghapus ACL web saat Anda menghapus kebijakan.

Untuk informasi tentang peran terkait layanan daniam:CreateServiceLinkedRole izin, 
lihatMenggunakan peran terkait layanan untuk AWS WAF (p. 281).

Untuk informasi selengkapnya tentang pembuatan aliran pengiriman Anda, lihat Membuat Amazon Kinesis 
Data Firehose Aliran Pengiriman.

Bucket Amazon Simple Storage Service

Topik ini menyediakan informasi untuk mengirim log lalu lintas ACL web Anda ke bucket Amazon S3.

Untuk informasi tentang persyaratan pembuatan bucket Amazon S3 untuk persyaratan pencatatan dan 
penamaan budket, lihat Amazon Simple Storage Service di PanduanAWS WAF Pengembang.

Konsistensi akhirnya

Saat Anda mengubahAWS WAF kebijakan yang dikonfigurasi dengan tujuan pencatatan Amazon 
S3, Firewall Manager memperbarui kebijakan bucket untuk menambahkan izin yang diperlukan untuk 
pencatatan log. Saat melakukannya, Firewall Manager mengikuti model last-writer-wins semantik 
dan konsistensi data yang diikuti Amazon Simple Storage Service. Jika Anda secara bersamaan 
membuat beberapa pembaruan kebijakan ke tujuan Amazon S3 di konsol Firewall Manager atau melalui
PutPolicyAPI, beberapa izin mungkin tidak disimpan. Untuk informasi selengkapnya tentang model 
konsistensi data Amazon S3, lihat model konsistensi data Amazon S3 dalam Panduan Pengguna Amazon 
Simple Storage Service.

Izin untuk memublikasikan log ke bucket Amazon S3

Mengonfigurasi pencatatan lalu lintas ACL web untuk bucket Amazon S3 dalamAWS WAF kebijakan 
memerlukan pengaturan izin berikut. Firewall Manager secara otomatis melampirkan izin ini ke bucket 
Amazon S3 Anda saat Anda mengonfigurasi Amazon S3 sebagai tujuan pencatatan untuk memberikan 
izin layanan untuk mempublikasikan log ke bucket. Jika Anda ingin mengelola akses yang lebih baik 
ke sumber daya logging dan Firewall Manager, Anda dapat mengatur izin ini sendiri. Untuk informasi 
tentang mengelola izin, lihat Manajemen akses untukAWS sumber daya di Panduan Pengguna IAM. Untuk 
informasi tentang kebijakan yangAWS WAF dikelola, lihatKebijakan yang dikelola oleh AWS untuk AWS 
WAF (p. 276).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Id": "AWSLogDeliveryForFirewallManager", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheckFMS", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "delivery.logs.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:GetBucketAcl", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-example-bucket" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AWSLogDeliveryWriteFMS", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "delivery.logs.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket/policy-id/AWSLogs/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Untuk mencegah masalah wakil bingung lintas layanan, Anda dapat menambahkan kunci konteks kondisi
aws:SourceAccountglobal aws:SourceArndan ke kebijakan bucket Anda. Untuk menambahkan kunci 
ini, Anda dapat memodifikasi kebijakan yang dibuat oleh Firewall Manager untuk Anda saat mengonfigurasi 
tujuan pencatatan, atau jika Anda menginginkan kontrol berbutir halus, Anda dapat membuat kebijakan 
sendiri. Jika Anda menambahkan ketentuan ini ke kebijakan tujuan pencatatan, Firewall Manager tidak 
akan memvalidasi atau memantau perlindungan wakil yang membingungkan. Untuk informasi umum 
tentang masalah deputi yang membingungkan masalah deputi dalam Panduan Pengguna IAM.

Ketika Anda menambahkansourceArn propertisourceAccount add itu akan meningkatkan ukuran 
kebijakan bucket. Jika Anda menambahkan daftar panjangsourceArn propertisourceAccount add, 
berhati-hatilah agar tidak melebihi kuota ukuran kebijakan bucket Amazon S3.

Contoh berikut menunjukkan cara mencegah masalah wakil yang membingungkan dengan menggunakan 
kunci konteks kondisiaws:SourceAccount globalaws:SourceArn dan dalam kebijakan bucket Anda. 
Ganti member-account-iddengan ID akun anggota di organisasi Anda.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Id":"AWSLogDeliveryForFirewallManager", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"AWSLogDeliveryAclCheckFMS", 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"delivery.logs.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"s3:GetBucketAcl", 
         "Resource":"arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "aws:SourceAccount":[ 
                  "member-account-id", 
                  "member-account-id" 
               ] 
            }, 
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            "ArnLike":{ 
               "aws:SourceArn":[ 
                  "arn:aws:logs:*:member-account-id:*", 
                  "arn:aws:logs:*:member-account-id:*" 
               ] 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Sid":"AWSLogDeliveryWriteFMS", 
         "Effect":"Allow", 
         "Principal":{ 
            "Service":"delivery.logs.amazonaws.com" 
         }, 
         "Action":"s3:PutObject", 
         "Resource":"arn:aws:s3:::aws-waf-logs-example-bucket/policy-id/AWSLogs/*", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "s3:x-amz-acl":"bucket-owner-full-control", 
               "aws:SourceAccount":[ 
                    "member-account-id", 
                  "member-account-id" 
               ] 
            }, 
            "ArnLike":{ 
               "aws:SourceArn":[ 
                  "arn:aws:logs:*:member-account-id-1:*", 
                  "arn:aws:logs:*:member-account-id-2:*" 
               ] 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

Enkripsi sisi server

Anda dapat mengaktifkan enkripsi sisi server Amazon S3 atau menggunakan kunci yang dikelolaAWS Key 
Management Service pelanggan di bucket S3. Jika Anda memilih untuk menggunakan enkripsi Amazon 
S3 default pada bucket Amazon S3 untukAWS WAF log, Anda tidak perlu melakukan tindakan khusus 
apa pun. Namun, jika Anda memilih untuk menggunakan kunci enkripsi yang disediakan pelanggan untuk 
mengenkripsi data Amazon S3 Anda saat tidak aktif, Anda harus menambahkan pernyataan izin berikut ke 
kebijakanAWS Key Management Service utama Anda:

{ 
            "Sid": "Allow Logs Delivery to use the key", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "delivery.logs.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "*"
}               

Untuk informasi tentang pencatatan yang disediakan pelanggan dengan Amazon S3, lihat Menggunakan 
enkripsi sisi server dengan kunci yang disediakan pelanggan (SSE-C) dalam Panduan Pengguna Amazon 
Simple Storage Service.
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Mengaktifkan pencatatan log
Prosedur berikut menjelaskan cara mengaktifkan pencatatanAWS WAF kebijakan di konsol Firewall 
Manager.

Mengaktifkan pencatatan untukAWS WAF kebijakan

1. Sebelum Anda dapat mengaktifkan logging, Anda harus mengkonfigurasi sumber daya tujuan logging 
Anda sebagai berikut:

• Amazon Kinesis Data Streams - Membuat Amazon Kinesis Data Firehose menggunakan akun 
administrator Firewall Manager Anda. Gunakan nama yang dimulai dengan awalanaws-waf-
logs-. Sebagai contoh, aws-waf-logs-firewall-manager-central. Buat data firehose 
denganPUT sumber dan di Wilayah yang Anda operasikan. Jika Anda menangkap log untuk 
Amazon CloudFront, membuat firehose di US East (N. Virginia). Sebelum menggunakannya, uji 
stream pengiriman Anda untuk memastikan bahwa aliran pengiriman memiliki cukup throughput 
untuk mengakomodasi log organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat aliran 
pengiriman Amazon Kinesis Data Firehose.

• Bucket Amazon Simple Storage Service - Membuat bucket Amazon S3 sesuai dengan pedoman 
dalam topik Amazon Simple Storage Service di PanduanAWS WAF Pengembang. Anda juga 
harus mengonfigurasi bucket Amazon S3 Anda dengan izin yang tercantum dalamIzin untuk 
memublikasikan log ke bucket Amazon S3  (p. 547).

2. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

3. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
4. PilihAWS WAF kebijakan yang ingin Anda aktifkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS WAF 

catatan, lihat Mencatat lalu lintas ACL web (p. 227).
5. Pada tab Rincian kebijakan, di bagian Aturan kebijakan, pilih Edit.
6. Untuk konfigurasi Logging, pilih Aktifkan logging untuk mengaktifkan logging. Logging memberikan 

informasi rinci tentang lalu lintas yang dianalisis oleh ACL web Anda. Pilih tujuan Logging, lalu 
pilih tujuan logging yang Anda konfigurasikan. Anda harus memilih tujuan logging yang namanya 
dimulai denganaws-waf-logs-. Untuk informasi tentang mengonfigurasi tujuanAWS WAF logging, 
lihatMengonfigurasi pencatatan untukAWS WAF kebijakan (p. 546).

7. (Opsional) Jika Anda tidak ingin bidang tertentu dan nilai-nilai mereka termasuk dalam log, menyunting 
bidang-bidang tersebut. Pilih bidang yang akan diedit, lalu pilih Tambah. Ulangi seperlunya untuk 
menyunting bidang tambahan. Bidang yang disunting muncul sepertiREDACTED pada log. Misalnya, 
jika Anda menyunting bidang URI, bidang URI di log akan menjadiREDACTED.

8. (Opsional) Jika Anda tidak ingin mengirim semua permintaan ke log, tambahkan kriteria dan perilaku 
penyaringan Anda. Di bawah Log filter, untuk setiap filter yang ingin Anda terapkan, pilih Tambahkan 
filter, lalu pilih kriteria penyaringan dan tentukan apakah Anda ingin menyimpan atau menjatuhkan 
permintaan yang sesuai dengan kriteria. Setelah selesai menambahkan filter, jika diperlukan, ubah
perilaku pencatatan default. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengelola pembuatan log untuk 
ACL (p. 235) dalam Panduan DeveloperAWS WAF.

9. Pilih Selanjutnya.
10. Tinjau pengaturan Anda, lalu pilih Simpan untuk menyimpan perubahan pada kebijakan.

Menonaktifkan log
Prosedur berikut menjelaskan cara menonaktifkan pencatatanAWS WAF kebijakan di konsol Firewall 
Manager.
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Untuk menonaktifkan pembuatan log untukAWS WAF kebijakan

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. PilihAWS WAF kebijakan yang ingin Anda nonaktifkan.
4. Pada tab Rincian kebijakan, di bagian Aturan kebijakan, pilih Edit.
5. Untuk status konfigurasi Logging, pilih Dinonaktifkan.
6. Pilih Selanjutnya.
7. Tinjau pengaturan Anda, lalu pilih Simpan untuk menyimpan perubahan pada kebijakan.

Kebijakan AWS Shield Advanced
Saat Anda menerapkan kebijakan lanjutan Firewall Manager Shield dengan perbaikan auto diaktifkan, 
untuk setiap sumber daya dalam lingkup yang belum dikaitkan dengan ACLAWS WAF web, Firewall 
Manager mengaitkan ACLAWS WAF web kosong. ACL web kosong hanya digunakan untuk tujuan 
pemantauan Shield. Jika Anda kemudian mengaitkan ACL web lain ke sumber daya, Firewall Manager 
menghapus asosiasi ACL web kosong.

Note

Ketika sumber daya yang berada dalam lingkupAWS WAF kebijakan masuk ke dalam 
lingkup kebijakan Shield Advanced yang dikonfigurasi dengan mitigasi DDoS lapisan aplikasi 
otomatis (p. 432), Firewall Manager menerapkan perlindungan Shield Advanced hanya setelah 
mengaitkan ACL web yang dibuat olehAWS WAF kebijakan.

CaraAWS Firewall Manager mengelola perubahan cakupan 
dalam kebijakan Shield
Akun dan sumber daya dapat keluar dari cakupan kebijakanAWS Firewall Manager Shield Advanced 
karena sejumlah perubahan, seperti perubahan pada pengaturan cakupan kebijakan, perubahan tag pada 
sumber daya, dan penghapusan akun dari organisasi. Untuk informasi umum tentang pengaturan cakupan 
kebijakan, lihatAWS Firewall Managercakupan kebijakan (p. 540).

Dengan kebijakanAWS Firewall Manager Shield Advanced, jika akun atau sumber daya keluar dari 
cakupan, Firewall Manager berhenti memantau akun atau sumber daya.

Jika akun keluar dari ruang lingkup dengan dihapus dari organisasi, akun akan terus berlangganan Shield 
Advanced. Karena akun tidak lagi menjadi bagian dari keluarga penagihan konsolidasi, akun tersebut akan 
dikenakan biaya berlangganan Shield Advanced yang diprorata. Di sisi lain, akun yang keluar dari ruang 
lingkup tetapi tetap dalam organisasi tidak dikenakan biaya tambahan.

Jika sumber daya keluar dari ruang lingkup, itu terus dilindungi oleh Shield Advanced dan terus dikenakan 
biaya transfer data Shield Advanced.

Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk CloudFront 
distribusi Amazon
Saat Anda menerapkan kebijakan Shield Advanced ke CloudFront distribusi Amazon, Anda memiliki opsi 
untuk mengonfigurasi mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced dalam kebijakan.
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Untuk informasi tentang mitigasi otomatis Shield Advanced, lihatShield Mitigasi DDoS lapisan aplikasi 
otomatis tingkat lanjut (p. 432).

Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis Shield Advanced memiliki persyaratan sebagai berikut:

• Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis hanya berfungsi dengan CloudFront sumber daya Amazon.

Karena itu, Anda hanya dapat memilih opsi ini untuk kebijakan Shield Advanced yang Anda buat untuk 
Wilayah Global, untuk digunakan dengan CloudFront distribusi Amazon.

• Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis hanya berfungsi dengan ACL web yang dibuat menggunakan 
versi terbaruAWS WAF (v2).

Karena itu, jika Anda memiliki kebijakan yang menggunakanAWS WAF Classic web ACL, Anda 
perlu mengganti kebijakan dengan kebijakan baru, yang secara otomatis akan menggunakan versi 
terbaruAWS WAF, atau meminta Firewall Manager membuat versi baru ACL web untuk kebijakan Anda 
yang ada dan beralih ke menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi, lihat GantiAWS 
WAF Classic web ACL dengan ACL web versi terbaru (p. 552).

Konfigurasi mitigasi otomatis

Opsi mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk Firewall Manager Shield Kebijakan lanjutan 
menerapkan fungsionalitas mitigasi otomatis Shield Advanced ke akun dan sumber daya dalam lingkup 
kebijakan Anda. Untuk informasi rinci tentang fitur Shield Advanced ini, lihatShield Mitigasi DDoS lapisan 
aplikasi otomatis tingkat lanjut (p. 432).

Anda dapat memilih agar Firewall Manager mengaktifkan atau menonaktifkan mitigasi otomatis untuk 
CloudFront distribusi yang berada dalam lingkup kebijakan, atau Anda dapat memilih agar kebijakan 
mengabaikan pengaturan mitigasi otomatis Shield Advanced:

• Aktifkan - Jika Anda memilih untuk mengaktifkan mitigasi otomatis, Anda juga menentukan apakah 
mitigasi aturan Shield Advanced harus menghitung atau memblokir permintaan web yang cocok. Firewall 
Manager akan menandai sumber daya dalam lingkup sebagai noncompliant jika mereka tidak memiliki 
mitigasi otomatis diaktifkan, atau menggunakan tindakan aturan yang tidak cocok dengan yang Anda 
tentukan untuk kebijakan. Jika Anda mengonfigurasi kebijakan untuk perbaikan otomatis, Firewall 
Manager memperbarui sumber daya yang tidak sesuai jika diperlukan.

• Nonaktifkan - Jika Anda memilih untuk menonaktifkan mitigasi otomatis, Firewall Manager akan 
menandai sumber daya dalam lingkup sebagai tidak sesuai jika mitigasi otomatis diaktifkan. Jika Anda 
mengonfigurasi kebijakan untuk perbaikan otomatis, Firewall Manager memperbarui sumber daya yang 
tidak sesuai jika diperlukan.

• Abaikan — Jika Anda memilih untuk mengabaikan mitigasi otomatis, Firewall Manager tidak akan 
mempertimbangkan pengaturan mitigasi otomatis saat melakukan aktivitas perbaikan untuk kebijakan 
tersebut. Pengaturan ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mitigasi otomatis 
di tingkat sumber daya, melalui Shield Advanced, tanpa pengaturan tersebut ditimpa oleh Firewall 
Manager.

GantiAWS WAF Classic web ACL dengan ACL web versi terbaru

Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis hanya berfungsi dengan ACL web yang dibuat menggunakan versi 
terbaruAWS WAF (v2).

Untuk menentukan versi ACL web untuk kebijakan Shield Advanced Anda, lihatMenentukan versiAWS 
WAF yang digunakan oleh kebijakan Shield Advanced (p. 553).

Jika Anda ingin menggunakan mitigasi otomatis dalam kebijakan Shield Advanced, dan kebijakan Anda 
saat ini menggunakanAWS WAF Classic web ACL, Anda dapat membuat kebijakan Shield Advanced 
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baru untuk menggantikan yang sekarang, atau Anda dapat menggunakan opsi yang dijelaskan di bagian 
ini untuk mengganti ACL web versi sebelumnya dengan ACL web (v2) baru di dalam kebijakan Shield 
Advanced Anda saat ini. Kebijakan baru selalu membuat ACL web menggunakan versi terbaruAWS 
WAF. Jika Anda mengganti seluruh kebijakan, ketika Anda menghapusnya, Anda dapat memiliki Firewall 
Manager menghapus semua ACL web versi sebelumnya juga. Bagian lain dari bagian ini menjelaskan opsi 
Anda untuk mengganti ACL web di dalam kebijakan Anda yang ada.

Saat Anda memodifikasi kebijakan Shield Advanced yang ada untuk CloudFront sumber daya Amazon, 
Firewall Manager dapat secara otomatis membuat ACL web kosongAWS WAF (v2) baru untuk kebijakan 
tersebut, di akun dalam lingkup apa pun yang belum memiliki ACL web v2. Ketika Firewall Manager 
membuat ACL web baru, jika kebijakan sudah memiliki ACL webAWS WAF Classic di akun yang sama, 
Firewall Manager mengkonfigurasi ACL web versi baru dengan pengaturan tindakan default yang sama 
dengan ACL web yang ada. Jika tidak ada ACL webAWS WAF Klasik yang ada, Firewall Manager 
menetapkan tindakan default keAllow ACL web baru. Setelah Firewall Manager membuat ACL web baru, 
Anda dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan melaluiAWS WAF konsol.

Bila Anda memilih salah satu opsi konfigurasi kebijakan berikut, Firewall Manager membuat ACL web (v2) 
baru untuk akun dalam lingkup yang belum memilikinya:

• Saat Anda mengaktifkan atau menonaktifkan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis. Pilihan ini saja 
hanya menyebabkan Firewall Manager membuat ACL web baru, dan tidak mengganti asosiasi ACL 
webAWS WAF Klasik yang ada pada sumber daya dalam lingkup kebijakan.

• Ketika Anda memilih tindakan kebijakan remediasi otomatis dan Anda memilih opsi untuk mengganti ACL 
webAWS WAF Klasik denganAWS WAF (v2) web ACL. Anda dapat memilih untuk mengganti ACL web 
versi sebelumnya terlepas dari pilihan konfigurasi Anda untuk mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis.

Bila Anda memilih opsi penggantian, Firewall Manager membuat ACL web versi baru sesuai kebutuhan 
dan kemudian melakukan hal berikut untuk sumber daya dalam lingkup kebijakan:
• Jika sumber daya dikaitkan dengan ACL web dari kebijakan Firewall Manager aktif lainnya, Firewall 

Manager membiarkan asosiasi itu sendiri.
• Untuk kasus lain, Firewall Manager menghapus hubungan apa pun dengan ACL webAWS WAF 

Classic dan mengaitkan sumber daya dengan ACL web kebijakanAWS WAF (v2).

Anda dapat memilih agar Firewall Manager mengganti ACL web versi sebelumnya dengan ACL web versi 
baru saat Anda mau. Jika sebelumnya Anda telah menyesuaikan ACL webAWS WAF Classic kebijakan, 
Anda dapat memperbarui ACL web versi baru ke pengaturan yang sebanding sebelum Anda memilih agar 
Firewall Manager melakukan langkah penggantian.

Anda dapat mengakses salah satu versi web ACL untuk kebijakan melalui konsol versi yang sama 
untukAWS WAF atauAWS WAF Classic.

Firewall Manager tidak menghapus ACL webAWS WAF Klasik yang diganti sampai Anda menghapus 
kebijakan itu sendiri. Setelah ACL webAWS WAF Classic tidak lagi digunakan oleh kebijakan, Anda dapat 
menghapusnya jika Anda mau.

Menentukan versiAWS WAF yang digunakan oleh kebijakan 
Shield Advanced
Anda dapat menentukan versi kebijakan lanjutan Firewall Manager Shield yang digunakan dengan melihat 
kunci parameter dalam aturanAWS Config terkait layanan kebijakan.AWS WAF JikaAWS WAF versi yang 
digunakan adalah yang terbaru, kunci parameter menyertakanpolicyId danwebAclArn. Jika itu adalah 
versi sebelumnya,AWS WAF Classic, kunci parameter termasukwebAclId danresourceTypes.

AWS ConfigAturan hanya mencantumkan kunci untuk ACL web yang saat ini digunakan kebijakan dengan 
sumber daya dalam lingkup.

553



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Kebijakan grup keamanan

Untuk menentukan versiAWS WAF Firewall Manager Shield Advanced yang digunakan kebijakan

1. Ambil ID kebijakan untuk kebijakan Shield Advanced:

a. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

b. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
c. Pilih Wilayah untuk kebijakan. Untuk CloudFront distribusi, iniGlobal.
d. Temukan kebijakan yang Anda inginkan dan salin nilai ID Kebijakan.

Contoh ID kebijakan:1111111-2222-3333-4444-a55aa5aaa555.
2. Buat namaAWS Config aturan kebijakan dengan menambahkan ID kebijakan ke 

stringFMManagedShieldConfigRule.

Contoh namaAWS Config aturan:FMManagedShieldConfigRule1111111-2222-3333-4444-
a55aa5aaa555.

3. Cari parameter untukAWS Config aturan terkait untuk kunci bernamapolicyId danwebAclArn:

a. BukaAWS Config konsol di https://console.aws.amazon.com/config/.
b. Di panel navigasi, pilih Aturan.
c. Temukan namaAWS Config aturan kebijakan Firewall Manager Anda dalam daftar dan pilih. 

Halaman aturan terbuka.
d. Di bawah Rincian aturan, di bagian Parameter, lihat tombolnya. Jika Anda menemukan 

kunci bernamapolicyId danwebAclArn, kebijakan menggunakan web ACL yang dibuat 
menggunakan versi terbaruAWS WAF. Jika Anda menemukan kunci bernamawebAclId
danresourceTypes, kebijakan menggunakan web ACL yang dibuat menggunakan versi 
sebelumnya,AWS WAF Classic.

Kebijakan grup keamanan
Anda dapat menggunakan kebijakan grupAWS Firewall Manager keamanan untuk mengelola grup 
keamanan Amazon Virtual Private Cloud untuk organisasi AndaAWS Organizations. Anda dapat 
menerapkan kebijakan grup keamanan yang dikontrol secara terpusat ke seluruh organisasi Anda 
atau ke subset tertentu dari akun dan sumber daya Anda. Anda juga dapat memantau dan mengelola 
kebijakan grup keamanan yang digunakan di organisasi Anda, dengan kebijakan grup keamanan audit dan 
penggunaan.

Firewall Manager terus mempertahankan kebijakan Anda dan menerapkannya ke akun dan sumber daya 
saat ditambahkan atau diperbarui di seluruh organisasi Anda. Untuk selengkapnyaAWS Organizations, lihat
PanduanAWS Organizations Pengguna. Untuk informasi tentang grup keamanan Amazon Virtual Private 
Cloud, lihat Grup Keamanan untuk VPC Anda di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan Firewall Manager untuk melakukan hal berikut di 
seluruhAWS organisasi Anda:

• Terapkan grup keamanan umum ke akun dan sumber daya tertentu.
• Audit aturan grup keamanan, untuk menemukan dan memulihkan aturan yang tidak patuh.
• Audit penggunaan grup keamanan, untuk membersihkan grup keamanan yang tidak terpakai dan 

berlebihan.

Bagian ini mencakup cara kerja kebijakan grup keamanan Firewall Manager dan memberikan panduan 
untuk menggunakannya. Untuk prosedur untuk membuat kebijakan grup keamanan, lihatMembuatAWS 
Firewall Manager kebijakan (p. 518).
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Kebijakan grup keamanan umum
Dengan kebijakan grup keamanan umum, Firewall Manager menyediakan asosiasi grup keamanan untuk 
akun dan sumber daya di seluruh organisasi daya. Anda menentukan di mana dan bagaimana menerapkan 
kebijakan di organisasi Anda.

Anda dapat menerapkan kebijakan grup keamanan umum ke tipe sumber daya berikut:

• Instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Antarmuka Jaringan Elastis
• Application Load Balancer
• Classic Load Balancer

Untuk panduan tentang membuat kebijakan grup keamanan umum menggunakan konsol, lihatMembuat 
kebijakan grup keamanan umum (p. 525).

VPC Bersama

Dalam pengaturan cakupan kebijakan untuk kebijakan grup keamanan umum, Anda dapat memilih untuk 
menyertakan VPC bersama. Pilihan ini mencakup VPC yang dimiliki oleh akun lain dan dibagikan dengan 
akun dalam lingkup. VPC yang dimiliki akun dalam lingkup selalu disertakan. Untuk informasi tentang VPC 
bersama, lihat Bekerja dengan VPC bersama di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Peringatan berikut berlaku untuk menyertakan VPC bersama. Ini adalah tambahan untuk peringatan umum 
untuk kebijakan kelompok keamanan diBatasan kebijakan grup keamanan (p. 559).

• Firewall Manager mereplikasi grup keamanan utama ke dalam VPC untuk setiap akun dalam lingkup. 
Untuk VPC bersama, Firewall Manager mereplikasi grup keamanan utama satu kali untuk setiap akun 
dalam lingkup tempat VPC dibagikan. Hal ini dapat menghasilkan beberapa replika dalam satu VPC 
bersama.

• Saat membuat VPC bersama baru, Anda tidak akan melihatnya terwakili dalam detail kebijakan grup 
keamanan Firewall Manager hingga setelah Anda membuat setidaknya satu sumber daya di VPC yang 
berada dalam cakupan kebijakan.

• Saat Anda menonaktifkan VPC bersama dalam kebijakan yang mengaktifkan VPC bersama, di VPC 
bersama, Firewall Manager menghapus grup keamanan replika yang tidak terkait dengan sumber daya 
apa pun. Firewall Manager meninggalkan grup keamanan replika yang tersisa di tempatnya, tetapi 
berhenti mengelolanya. Penghapusan grup keamanan yang tersisa ini memerlukan manajemen manual 
di setiap instans VPC bersama.

Grup keamanan primer

Untuk setiap kebijakan grup keamanan umum, AndaAWS Firewall Manager menyediakan satu atau 
beberapa grup keamanan utama:

• Grup keamanan utama harus dibuat oleh akun administrator Firewall Manager dan dapat berada di 
instans Amazon VPC apa pun di akun.

• Anda mengelola grup keamanan utama Anda melalui Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) atau 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Untuk informasi, lihat Bekerja dengan Grup Keamanan
di Panduan Pengguna Amazon VPC.

• Anda dapat menamai satu atau beberapa grup keamanan sebagai pendahuluan untuk kebijakan grup 
keamanan Firewall Manager. Secara default, jumlah grup keamanan yang diizinkan dalam kebijakan 
adalah satu, tetapi Anda dapat mengirimkan permintaan untuk meningkatkannya. Untuk informasi, lihat
Kuota AWS Firewall Manager (p. 611).

Pengaturan aturan kebijakan
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Anda dapat memilih satu atau beberapa perilaku kontrol perubahan berikut untuk grup keamanan dan 
sumber daya kebijakan grup keamanan umum Anda:

• Identifikasi dan laporkan setiap perubahan yang dilakukan oleh pengguna lokal ke grup keamanan 
replika.

• Pisahkan grup keamanan lain dariAWS sumber daya yang berada dalam cakupan kebijakan.
• Mendistribusikan tag dari grup utama ke grup keamanan replika.

Important

Firewall Manager tidak akan mendistribusikan tag sistem yang ditambahkan olehAWS layanan 
ke dalam grup keamanan replika. Tag sistem dimulai denganaws: awalan. Selain itu, Firewall 
Manager tidak akan memperbarui tag grup keamanan yang ada atau membuat grup keamanan 
baru jika kebijakan memiliki tag yang bertentangan dengan kebijakan tag organisasi. Untuk 
informasi tentang kebijakan tag, lihat Kebijakan tag di PanduanAWS Organizations Pengguna.

Penciptaan dan pengelolaan kebijakan

Saat Anda membuat kebijakan grup keamanan umum, Firewall Manager mereplikasi grup keamanan 
utama ke setiap instans Amazon VPC dalam cakupan kebijakan, dan mengaitkan grup keamanan yang 
direplikasi ke akun dan sumber daya yang berada dalam cakupan kebijakan. Saat Anda memodifikasi grup 
keamanan utama, Firewall Manager menyebarkan perubahan ke replika.

Bila Anda menghapus kebijakan grup keamanan umum, Anda dapat memilih apakah akan membersihkan 
sumber daya yang dibuat oleh kebijakan. Untuk grup keamanan umum Firewall Manager, sumber 
daya ini adalah grup keamanan replika. Pilih opsi pembersihan kecuali Anda ingin mengelola setiap 
replika individual secara manual setelah kebijakan dihapus. Untuk sebagian besar situasi, memilih opsi 
pembersihan adalah pendekatan yang paling sederhana.

Bagaimana replika dikelola

Grup keamanan replika dalam instans Amazon VPC dikelola seperti grup keamanan Amazon VPC lainnya. 
Untuk informasi, lihat Grup Keamanan untuk VPC Anda di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Kebijakan grup keamanan audit konten
Gunakan kebijakan grup keamananAWS Firewall Manager konten untuk memeriksa dan mengelola aturan 
yang digunakan dalam grup keamanan organisasi Anda. Kebijakan grup keamanan audit konten berlaku 
untuk semua grup keamanan yang dibuat pelanggan yang digunakan diAWS organisasi Anda, sesuai 
dengan cakupan yang Anda tetapkan dalam kebijakan.

Untuk panduan tentang membuat kebijakan grup keamanan audit konten menggunakan konsol, 
lihatMembuat kebijakan grup keamanan audit konten (p. 527).

Jenis sumber daya cakupan kebijakan

Anda dapat menerapkan kebijakan grup keamanan audit konten ke jenis sumber daya berikut:

• Instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Antarmuka Jaringan Elastis
• Grup kerahasiaan Amazon VPC

Grup keamanan dipertimbangkan dalam lingkup kebijakan jika mereka secara eksplisit berada dalam 
lingkup atau jika mereka terkait dengan sumber daya yang berada dalam lingkup.

Opsi aturan kebijakan
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Anda dapat menggunakan aturan kebijakan terkelola atau aturan kebijakan khusus untuk setiap kebijakan 
audit konten, namun tidak keduanya.

• Aturan kebijakan terkelola — Dalam kebijakan dengan aturan terkelola, Anda dapat menggunakan 
daftar aplikasi dan protokol untuk menentukan apa yang diizinkan dan apa yang ditolak oleh kebijakan. 
Anda dapat menggunakan daftar yang dikelola oleh Firewall Manager. Anda juga dapat membuat dan 
menggunakan daftar aplikasi dan protokol Anda sendiri. Untuk informasi tentang jenis daftar ini dan opsi 
manajemen Anda untuk daftar kustom, lihatDaftar terkelola (p. 541).

• Aturan kebijakan khusus — Dalam kebijakan dengan aturan kebijakan khusus, Anda menetapkan grup 
keamanan yang ada sebagai grup keamanan audit untuk kebijakan Anda. Anda dapat menggunakan 
aturan grup keamanan audit sebagai template yang menentukan aturan yang diizinkan atau ditolak oleh 
kebijakan.

Grup keamanan audit

Anda harus membuat grup keamanan audit menggunakan akun administrator Firewall Manager, sebelum 
dapat menggunakannya dalam kebijakan Anda. Anda dapat mengelola grup keamanan melalui Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) atau Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Untuk informasi, 
lihat Bekerja dengan Grup Keamanan di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Grup keamanan yang Anda gunakan untuk kebijakan grup keamanan audit konten hanya digunakan oleh 
Firewall Manager sebagai referensi perbandingan untuk grup keamanan yang berada dalam cakupan 
kebijakan. Firewall Manager tidak mengaitkannya dengan sumber daya apa pun di organisasi Anda.

Cara Anda menentukan aturan dalam grup keamanan audit bergantung pada pilihan Anda dalam 
pengaturan aturan kebijakan:

• Aturan kebijakan terkelola — Untuk pengaturan aturan kebijakan terkelola, Anda menggunakan grup 
keamanan audit untuk mengganti setelan lain dalam kebijakan, untuk secara eksplisit mengizinkan atau 
menolak aturan yang mungkin memiliki hasil kepatuhan lain.
• Jika Anda memilih untuk selalu mengizinkan aturan yang ditetapkan dalam grup keamanan audit, 

aturan apa pun yang cocok dengan aturan yang ditetapkan dalam grup keamanan audit dianggap
sesuai dengan kebijakan, terlepas dari pengaturan kebijakan lainnya.

• Jika Anda memilih untuk selalu menolak aturan yang ditetapkan dalam grup keamanan audit, aturan 
apa pun yang cocok dengan aturan yang ditetapkan dalam grup keamanan audit dianggap tidak 
sesuai dengan kebijakan, terlepas dari pengaturan kebijakan lainnya.

• Aturan kebijakan khusus — Untuk pengaturan aturan kebijakan khusus, grup keamanan audit 
memberikan contoh apa yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dalam aturan grup keamanan 
dalam lingkup:
• Jika Anda memilih untuk mengizinkan penggunaan aturan, semua grup keamanan dalam lingkup 

hanya harus memiliki aturan yang berada dalam kisaran yang diizinkan dalam aturan grup keamanan 
kebijakan. Dalam hal ini, aturan grup keamanan kebijakan memberikan contoh apa yang dapat 
diterima untuk dilakukan.

• Jika Anda memilih untuk menolak penggunaan aturan, semua grup keamanan dalam lingkup hanya 
harus memiliki aturan yang tidak berada dalam kisaran yang diizinkan dalam aturan grup keamanan 
kebijakan. Dalam hal ini, grup keamanan kebijakan memberikan contoh apa yang tidak dapat diterima 
untuk dilakukan.

Penciptaan dan pengelolaan kebijakan

Saat membuat kebijakan grup keamanan audit, Anda harus menonaktifkan perbaikan otomatis. Praktik 
yang disarankan adalah meninjau dampak pembuatan kebijakan sebelum mengaktifkan remediasi 
otomatis. Setelah meninjau efek yang diharapkan, Anda dapat mengedit kebijakan dan mengaktifkan 
remediasi otomatis. Saat remediasi otomatis diaktifkan, Firewall Manager memperbarui atau menghapus 
aturan yang tidak sesuai dalam grup keamanan dalam lingkup.
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Grup keamanan yang terpengaruh oleh kebijakan grup keamanan audit

Semua grup keamanan di organisasi Anda yang dibuat pelanggan memenuhi syarat untuk berada dalam 
lingkup kebijakan grup keamanan audit.

Grup keamanan replika tidak dibuat oleh pelanggan dan karenanya tidak memenuhi syarat untuk secara 
langsung dalam lingkup kebijakan grup keamanan audit. Namun, mereka dapat diperbarui sebagai hasil 
dari kegiatan remediasi otomatis kebijakan. Grup keamanan utama kebijakan grup keamanan umum dibuat 
oleh pelanggan dan dapat berada dalam lingkup kebijakan grup keamanan audit. Jika kebijakan grup 
keamanan audit membuat perubahan pada grup keamanan utama, Firewall Manager secara otomatis 
menyebarkan perubahan tersebut ke replika.

Kebijakan grup keamanan audit penggunaan
Gunakan kebijakan grup keamanan auditAWS Firewall Manager penggunaan untuk memantau organisasi 
Anda untuk grup keamanan yang tidak digunakan dan berlebihan dan secara opsional melakukan 
pembersihan. Saat Anda mengaktifkan perbaikan otomatis untuk kebijakan ini, Firewall Manager 
melakukan hal berikut:

1. Mengkonsolidasikan grup keamanan berlebihan, jika Anda telah memilih opsi itu.
2. Menghapus grup keamanan yang tidak digunakan, jika Anda telah memilih opsi itu.

Anda dapat menerapkan kebijakan grup keamanan audit penggunaan ke jenis sumber daya berikut:

• Grup kerahasiaan Amazon VPC

Untuk panduan cara membuat kebijakan grup keamanan audit penggunaan menggunakan konsol, 
lihatMembuat kebijakan keamanan audit penggunaan (p. 529).

Bagaimana Firewall Manager memulihkan grup keamanan yang berlebihan

Agar grup keamanan dianggap berlebihan, mereka harus memiliki aturan yang sama persis dan berada 
dalam instans Amazon VPC yang sama. Untuk memulihkan kumpulan grup keamanan redundan, Firewall 
Manager memilih salah satu grup keamanan di set untuk disimpan, dan kemudian mengaitkannya 
ke semua sumber daya yang terkait dengan grup keamanan lain di set. Firewall Manager kemudian 
memisahkan kelompok keamanan lain dari sumber daya mereka terkait dengan, yang membuat mereka 
tidak terpakai.

Note

Jika Anda juga telah memilih untuk menghapus grup keamanan yang tidak digunakan, Firewall 
Manager akan melakukannya selanjutnya. Hal ini dapat mengakibatkan penghapusan kelompok 
keamanan yang berada di set redundan.

Bagaimana Firewall Manager memulihkan grup keamanan yang tidak digunakan

Agar grup keamanan dianggap tidak digunakan, mereka harus tetap tidak digunakan oleh sumber daya 
apa pun untuk jumlah menit minimum yang ditentukan dalam aturan kebijakan. Secara default, angka 
ini nol. Anda dapat menentukan sebanyak 525.600 menit (365 hari) untuk memungkinkan diri Anda 
waktu untuk mengaitkan grup keamanan baru dengan sumber daya. Firewall Manager memulihkan grup 
keamanan yang tidak digunakan dengan menghapusnya dari akun Anda, sesuai dengan pengaturan 
aturan Anda.

Spesifikasi akun default

Bila Anda membuat kebijakan grup keamanan audit penggunaan melalui konsol, Firewall Manager secara 
otomatis memilih Kecualikan akun yang ditentukan dan menyertakan semua akun lainnya. Layanan 
kemudian menempatkan akun administrator Firewall Manager dalam daftar untuk dikecualikan. Ini adalah 
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pendekatan yang disarankan, dan memungkinkan Anda mengelola grup keamanan secara manual milik 
akun administrator Firewall Manager.

Praktik terbaik untuk kebijakan grup keamanan
Bagian ini mencantumkan rekomendasi untuk mengelola grup keamanan menggunakanAWS Firewall 
Manager.

Kecualikan akun administrator Firewall Manager

Bila Anda menetapkan cakupan kebijakan, kecualikan akun administrator Firewall Manager. Bila Anda 
membuat kebijakan grup keamanan audit penggunaan melalui konsol, ini adalah opsi default.

Mulailah dengan remediasi otomatis dinonaktifkan

Untuk kebijakan grup keamanan audit konten atau penggunaan, mulailah dengan remediasi otomatis 
dinonaktifkan. Tinjau informasi detail kebijakan untuk menentukan efek perbaikan otomatis. Ketika Anda 
puas bahwa perubahan adalah apa yang Anda inginkan, edit kebijakan untuk mengaktifkan remediasi 
otomatis.

Hindari konflik jika Anda juga menggunakan sumber luar untuk mengelola grup keamanan

Jika Anda menggunakan alat atau layanan selain Firewall Manager untuk mengelola grup keamanan, 
berhati-hatilah untuk menghindari konflik antara pengaturan Anda di Firewall Manager dan pengaturan di 
sumber luar Anda. Jika Anda menggunakan remediasi otomatis dan konflik pengaturan Anda, Anda dapat 
membuat siklus perbaikan yang bertentangan yang menghabiskan sumber daya di kedua sisi.

Misalnya, Anda mengonfigurasi layanan lain untuk mempertahankan grup keamanan untuk 
sekumpulanAWS sumber daya, dan Anda mengonfigurasi kebijakan Firewall Manager untuk 
mempertahankan grup keamanan yang berbeda untuk beberapa atau semua sumber daya yang sama. 
Jika Anda mengkonfigurasi kedua sisi untuk melarang grup keamanan lain yang terkait dengan sumber 
daya dalam lingkup, sisi tersebut akan menghapus asosiasi grup keamanan yang dikelola oleh sisi lain. 
Jika kedua belah pihak dikonfigurasi dengan cara ini, Anda dapat berakhir dengan siklus disasosiasi dan 
asosiasi yang saling bertentangan.

Selain itu, Anda membuat kebijakan audit Firewall Manager untuk menerapkan konfigurasi grup keamanan 
yang bertentangan dengan konfigurasi grup keamanan dari layanan lain. Remediasi yang diterapkan oleh 
kebijakan audit Firewall Manager dapat memperbarui atau menghapus grup keamanan tersebut, sehingga 
tidak sesuai dengan layanan lainnya. Jika layanan lain dikonfigurasi untuk memantau dan secara otomatis 
memulihkan masalah yang ditemukannya, layanan tersebut akan membuat ulang atau memperbarui grup 
keamanan, membuatnya kembali tidak sesuai dengan kebijakan audit Firewall Manager. Jika kebijakan 
audit Manajer Firewall dikonfigurasi dengan remediasi otomatis, kebijakan audit Firewall Manager akan 
kembali memperbarui atau menghapus grup keamanan luar, dan seterusnya.

Untuk menghindari konflik seperti ini, buat konfigurasi yang saling eksklusif, antara Firewall Manager dan 
sumber luar.

Anda dapat menggunakan penandaan untuk mengecualikan grup keamanan luar dari perbaikan otomatis 
oleh kebijakan Firewall Manager Anda. Untuk melakukan ini, tambahkan satu atau beberapa tag ke grup 
keamanan atau sumber daya lain yang dikelola oleh sumber luar. Kemudian, saat Anda menentukan 
cakupan kebijakan Firewall Manager, dalam spesifikasi sumber daya, kecualikan sumber daya yang 
memiliki tag atau tag yang telah Anda tambahkan.

Demikian pula, di alat atau layanan luar Anda, kecualikan grup keamanan yang dikelola oleh Firewall 
Manager dari aktivitas manajemen atau audit apa pun. Jangan mengimpor sumber daya Firewall Manager 
atau gunakan penandaan khusus Firewall Manager untuk mengecualikannya dari manajemen luar.

Batasan kebijakan grup keamanan
Bagian ini mencantumkan batasan untuk menggunakan kebijakan grupAWS Firewall Manager keamanan:
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• Memperbarui grup keamanan untuk antarmuka jaringan elastis Amazon EC2 yang dibuat menggunakan 
jenis layanan Fargate tidak didukung. Namun, Anda dapat memperbarui grup keamanan untuk 
antarmuka jaringan elastis Amazon ECS dengan jenis layanan Amazon EC2.

• Firewall Manager tidak mendukung grup keamanan untuk antarmuka jaringan elastis Amazon EC2 yang 
dibuat oleh Amazon Relational Database Service.

• Memperbarui antarmuka jaringan elastis Amazon ECS hanya dimungkinkan untuk layanan Amazon 
ECS yang menggunakan pengontrol penerapan pembaruan bergulir (Amazon ECS). Untuk pengontrol 
penyebaran Amazon ECS lainnya seperti CODE_DEPLOY atau pengontrol eksternal, Firewall Manager 
saat ini tidak dapat memperbarui antarmuka jaringan elastis.

• Dengan grup keamanan untuk antarmuka jaringan elastis Amazon EC2, perubahan pada grup 
keamanan tidak langsung terlihat oleh Firewall Manager. Firewall Manager biasanya mendeteksi 
perubahan dalam beberapa jam, tetapi deteksi dapat ditunda sebanyak enam jam.

• Firewall Manager tidak mendukung pembaruan grup keamanan di antarmuka jaringan elastis untuk 
Network Load Balancers.

• Firewall Manager tidak mendukung referensi grup keamanan dalam kebijakan grup keamanan umum.

Kasus penggunaan kebijakan grup keamanan
Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamananAWS Firewall Manager umum untuk 
mengotomatiskan konfigurasi firewall host untuk komunikasi antara instans Amazon VPC. Bagian ini 
mencantumkan arsitektur Amazon VPC standar dan menjelaskan cara mengamankan masing-masing 
menggunakan kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager. Kebijakan grup keamanan ini dapat 
membantu Anda menerapkan serangkaian aturan terpadu untuk memilih sumber daya di akun yang 
berbeda dan menghindari konfigurasi per akun di Amazon Elastic Compute Cloud dan Amazon VPC.

Dengan kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager, Anda hanya dapat menandai antarmuka 
jaringan elastis EC2 yang Anda perlukan untuk komunikasi dengan instans di Amazon VPC lain. Instans 
lain di Amazon VPC yang sama kemudian lebih aman dan terisolasi.

Kasus penggunaan: Memantau dan mengendalikan permintaan untuk Application Load Balancer dan 
Balancer Beban Klasik

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager untuk menentukan 
permintaan penyeimbang muatan dalam lingkup yang harus ditayangkan. Anda dapat mengkonfigurasi ini 
melalui konsol Firewall Manager. Hanya permintaan yang mematuhi aturan masuk grup keamanan yang 
dapat mencapai load balancer Anda, dan load balancer hanya akan mendistribusikan permintaan yang 
memenuhi aturan keluar.

Kasus penggunaan: Amazon VPC publik yang dapat diakses Internet

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager untuk mengamankan 
Amazon VPC publik, misalnya, untuk mengizinkan hanya port masuk 443. Ini sama dengan hanya 
mengizinkan lalu lintas HTTPS masuk untuk VPC publik. Anda dapat menandai sumber daya publik dalam 
VPC (misalnya, sebagai “PublicVPC”), dan kemudian menetapkan cakupan kebijakan Firewall Manager 
hanya sumber daya dengan tag tersebut. Firewall Manager secara otomatis menerapkan kebijakan untuk 
sumber daya tersebut.

Kasus penggunaan: Instans VPC Amazon Publik dan Pribadi

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan umum yang sama untuk sumber daya publik 
seperti yang direkomendasikan dalam kasus penggunaan sebelumnya untuk instans Amazon VPC publik 
yang dapat diakses internet. Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan umum kedua untuk 
membatasi komunikasi antara sumber daya publik dan yang pribadi. Tandai sumber daya di instans VPC 
Amazon publik dan pribadi dengan sesuatu sepertiPublicPrivate "" untuk menerapkan kebijakan kedua 
kepada mereka. Anda dapat menggunakan kebijakan ketiga untuk menentukan komunikasi yang diizinkan 
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antara sumber daya pribadi dan perusahaan lain atau instans Amazon VPC pribadi. Untuk kebijakan ini, 
Anda dapat menggunakan tag identifikasi lain pada sumber daya pribadi.

Kasus penggunaan: Hub dan ucapkan instans Amazon VPC

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan umum untuk menentukan komunikasi antara instans 
Amazon VPC hub dan berbicara instans Amazon VPC. Anda dapat menggunakan kebijakan kedua untuk 
menentukan komunikasi dari setiap instans Amazon VPC yang diucapkan ke instans VPC Amazon hub.

Kasus penggunaan: Antarmuka jaringan default untuk instans Amazon EC2

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan umum untuk hanya mengizinkan komunikasi standar, 
misalnya layanan pembaruan SSH internal dan Patch/OS, dan untuk melarang komunikasi tidak aman 
lainnya.

Kasus penggunaan: Identifikasi sumber daya dengan izin terbuka

Anda dapat menggunakan kebijakan grup keamanan audit untuk mengidentifikasi semua sumber daya 
dalam organisasi Anda yang memiliki izin untuk berkomunikasi dengan alamat IP publik atau yang memiliki 
alamat IP milik vendor pihak ketiga.

Kebijakan AWS Network Firewall
Anda dapat menggunakan kebijakanAWS Firewall Manager Network Firewall untuk mengelolaAWS 
Network Firewall firewall untuk VPC Amazon Virtual Private Cloud di seluruh organisasi AndaAWS 
Organizations. Anda dapat menerapkan firewall yang dikendalikan secara terpusat ke seluruh organisasi 
Anda atau ke bagian tertentu dari akun dan VPC Anda.

Network Firewall menyediakan perlindungan penyaringan lalu lintas jaringan untuk subnet publik di VPC 
Anda. Firewall Manager membuat dan mengelola firewall Anda berdasarkan jenis manajemen firewall yang 
ditentukan oleh kebijakan Anda. Firewall Manager menyediakan model manajemen firewall berikut:

• Didistribusikan - Untuk setiap akun dan VPC yang berada dalam lingkup kebijakan, Firewall Manager 
membuat firewall Network Firewall dan menyebarkan endpoint firewall ke subnet VPC, untuk memfilter 
lalu lintas jaringan.

• Terpusat - Firewall Manager membuat firewall Network Firewall tunggal dalam satu Amazon VPC.
• Impor firewall yang ada - Firewall Manager mengimpor firewall yang ada untuk manajemen dalam 

kebijakan Firewall Manager tunggal. Anda dapat menerapkan aturan tambahan ke firewall yang diimpor 
yang dikelola oleh kebijakan Anda untuk memastikan bahwa firewall Anda memenuhi standar keamanan 
Anda.

Note

Kebijakan Firewall Manager Network Firewall adalah kebijakan Firewall Manager yang Anda 
gunakan untuk mengelola perlindungan Network Firewall untuk VPC Anda di seluruh organisasi 
Anda.
Perlindungan Network Firewall ditentukan dalam sumber daya dalam layanan Network Firewall 
yang disebut kebijakan firewall.

Untuk informasi selengkapnya cara menggunakan Network Firewall, lihat PanduanAWS Network Firewall 
Developer.

Bagian berikut mencakup persyaratan untuk menggunakan kebijakan Firewall Network Firewall Manager 
dan menjelaskan cara kerja kebijakan. Untuk prosedur pembuatan kebijakan, lihatMembuatAWS Firewall 
Manager kebijakan untukAWS Network Firewall (p. 531).

Anda harus mengaktifkan berbagi sumber daya

561

https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/what-is-aws-network-firewall.html
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/what-is-aws-network-firewall.html


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Kebijakan Network Firewall

Kebijakan Network Firewall berbagi grup aturan Network Firewall di seluruh akun di organisasi Anda. Agar 
ini berfungsi, Anda harus mengaktifkan berbagi sumber dayaAWS Organizations. Untuk informasi tentang 
cara mengaktifkan berbagi sumber daya, lihatBerbagi sumber daya untuk kebijakan Network Firewall dan 
Firewall DNS (p. 570).

Anda harus menetapkan grup aturan Network Firewall

Ketika Anda menentukan kebijakan Network Firewall baru, Anda menentukan kebijakan firewall sama 
seperti yang Anda lakukan ketika Anda menggunakanAWS Network Firewall secara langsung. Anda 
menentukan grup aturan stateless untuk ditambahkan, tindakan stateless default, dan grup aturan 
stateful. Grup aturan Anda harus sudah ada di akun administrator Firewall Manager agar Anda dapat 
memasukkannya ke dalam kebijakan. Untuk informasi tentang membuat grup aturan Network Firewall, lihat
grupAWS Network Firewall aturan.

Bagaimana Firewall Manager membuat endpoint firewall

Jenis manajemen Firewall dalam kebijakan Anda menentukan cara Firewall Manager membuat firewall. 
Kebijakan Anda dapat membuat firewall terdistribusi, firewall terpusat, atau Anda dapat mengimpor firewall 
yang ada:

• Didistribusikan - Dengan model penyebaran terdistribusi, Firewall Manager membuat titik akhir untuk 
setiap VPC yang berada dalam cakupan kebijakan. Anda dapat menyesuaikan lokasi titik akhir dengan 
menentukan Availability Zone untuk membuat endpoint firewall, atau Firewall Manager dapat secara 
otomatis membuat titik akhir di Availability Zone dengan subnet publik. Jika Anda memilih Availability 
Zone secara manual, Anda memiliki opsi untuk membatasi kumpulan CIDR yang diizinkan per Availability 
Zone. Jika Anda memutuskan untuk membiarkan Firewall Manager secara otomatis membuat titik akhir, 
Anda juga harus menentukan apakah layanan akan membuat satu titik akhir atau beberapa titik akhir 
firewall dalam VPC Anda.
• Untuk beberapa endpoint firewall, Firewall Manager menerapkan endpoint firewall di setiap Availability 

Zone tempat Anda memiliki subnet dengan gateway internet atau rute endpoint firewall yang dibuat 
oleh Firewall Manager di tabel rute. Ini adalah pilihan default untuk kebijakan Network Firewall.

• Untuk endpoint firewall tunggal, Firewall Manager menyebarkan endpoint firewall di Availability Zone 
tunggal di subnet apa pun yang memiliki rute gateway internet. Dengan opsi ini, lalu lintas di zona lain 
perlu melintasi batas zona untuk disaring oleh firewall.

Note

Untuk kedua opsi ini, harus ada subnet yang terkait dengan tabel rute yang memiliki rute IPv4/
prefixList di dalamnya. Firewall Manager tidak memeriksa sumber daya lainnya.

• Terpusat - Dengan model penyebaran terpusat, Firewall Manager menciptakan satu atau lebih endpoint 
firewall dalam inspeksi VPC. VPC inspeksi adalah VPC pusat tempat Firewall Manager meluncurkan titik 
akhir Anda. Saat Anda menggunakan model penyebaran terpusat, Anda juga menentukan Availability 
Zone mana yang akan membuat titik akhir firewall. Anda tidak dapat mengubah VPC inspeksi setelah 
Anda membuat kebijakan. Untuk menggunakan VPC inspeksi yang berbeda, Anda harus membuat 
kebijakan baru.

• Impor firewall yang ada - Saat mengimpor firewall yang ada, Anda memilih firewall yang akan dikelola 
dalam kebijakan dengan menambahkan satu atau beberapa kumpulan sumber daya ke kebijakan Anda. 
Kumpulan sumber daya adalah kumpulan sumber daya, dalam hal ini firewall yang ada di Network 
Firewall, yang dikelola oleh akun di organisasi Anda. Sebelum menggunakan kumpulan sumber daya 
dalam kebijakan Anda, Anda harus terlebih dahulu membuat kumpulan sumber daya. Untuk informasi 
tentang kumpulan sumber daya Firewall Manager, lihatBekerja dengan set sumber daya di Firewall 
Manager (p. 572).

Ingatlah pertimbangan berikut saat bekerja dengan firewall yang diimpor:
• Jika firewall yang diimpor menjadi tidak patuh, Firewall Manager akan mencoba menyelesaikan 

pelanggaran secara otomatis, kecuali dalam keadaan berikut:
• Jika ada ketidakcocokan antara tindakan default stateful atau stateless stateless kebijakan Firewall 

Firewall Manager dan Network Firewall.
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• Jika grup aturan dalam kebijakan firewall firewall yang diimpor memiliki prioritas yang sama dengan 
grup aturan dalam kebijakan Firewall Manager.

• Jika firewall yang diimpor menggunakan kebijakan firewall yang terkait dengan firewall yang bukan 
bagian dari kumpulan sumber daya kebijakan. Hal ini dapat terjadi karena firewall dapat memiliki 
tepat satu kebijakan firewall, tetapi kebijakan firewall tunggal dapat dikaitkan dengan beberapa 
firewall.

• Jika grup aturan yang sudah ada sebelumnya milik kebijakan firewall firewall yang diimpor yang juga 
ditentukan dalam kebijakan Firewall Manager diberi prioritas yang berbeda.

• Jika Anda mengaktifkan pembersihan sumber daya dalam kebijakan, Firewall Manager menghapus 
grup aturan yang telah ada dalam kebijakan impor FMS dari firewall dalam lingkup kumpulan sumber 
daya.

• Firewall dikelola oleh yang dikelola oleh Firewall Manager mengimpor jenis manajemen firewall yang 
ada hanya dapat dikelola oleh satu kebijakan pada satu waktu. Jika kumpulan sumber daya yang 
sama ditambahkan ke beberapa kebijakan firewall jaringan impor, firewall dalam kumpulan sumber 
daya akan dikelola oleh kebijakan pertama kumpulan sumber daya ditambahkan dan akan diabaikan 
oleh kebijakan kedua.

• Firewall Manager saat ini tidak melakukan streaming konfigurasi kebijakan pengecualian. Untuk 
informasi tentang kebijakan pengecualian stream, lihat Kebijakan pengecualian streaming di
PanduanAWS Network Firewall Developer.

Jika Anda mengubah daftar Availability Zone untuk kebijakan menggunakan pengelolaan firewall 
terdistribusi atau terpusat, Firewall Manager akan mencoba membersihkan titik akhir yang dibuat 
sebelumnya, namun saat ini tidak dalam cakupan kebijakan. Firewall Manager akan menghapus endpoint 
hanya jika tidak ada rute tabel rute yang referensi keluar dari lingkup endpoint. Jika Firewall Manager 
menemukan bahwa ia tidak dapat menghapus endpoint ini, itu akan menandai subnet firewall sebagai non-
compliant dan akan terus mencoba untuk menghapus endpoint sampai waktu yang aman untuk dihapus.

Bagaimana Firewall Manager mengelola subnet firewall Anda

Subnet firewall adalah subnet VPC yang dibuat oleh Firewall Manager untuk endpoint firewall yang 
menyaring lalu lintas jaringan Anda. Setiap titik akhir firewall harus dikerahkan dalam subnet VPC khusus. 
Firewall Manager membuat setidaknya satu subnet firewall di setiap VPC yang berada dalam lingkup 
kebijakan.

Untuk kebijakan yang menggunakan model penyebaran terdistribusi dengan konfigurasi titik akhir otomatis, 
Firewall Manager hanya membuat subnet firewall di Availability Zones yang memiliki subnet dengan rute 
gateway internet, atau subnet dengan rute ke endpoint firewall yang dibuat oleh Firewall Manager untuk 
kebijakannya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat VPC dan subnet di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk kebijakan yang menggunakan model terdistribusi atau terpusat tempat Anda menentukan Availability 
Zones Firewall Manager yang membuat titik akhir firewall, Firewall Manager membuat titik akhir di 
Availability Zone tertentu terlepas dari apakah ada sumber daya lain di Availability Zone.

Ketika Anda pertama kali menentukan kebijakan Network Firewall, Anda menentukan bagaimana Firewall 
Manager mengelola subnet firewall di setiap VPC yang berada dalam lingkup. Anda tidak dapat mengubah 
pilihan ini nanti.

Untuk kebijakan yang menggunakan model penyebaran terdistribusi dengan konfigurasi titik akhir otomatis, 
Anda dapat memilih di antara opsi berikut:

• Menyebarkan subnet firewall untuk setiap Availability Zone yang memiliki subnet publik. Ini adalah 
perilaku default. Ini memberikan ketersediaan tinggi perlindungan pemfilteran lalu lintas Anda.

• Menyebarkan satu subnet firewall dalam satu Availability Zone. Dengan pilihan ini, Firewall Manager 
mengidentifikasi zona di VPC yang memiliki subnet paling publik dan menciptakan subnet firewall di 
sana. Titik akhir firewall tunggal menyaring semua lalu lintas jaringan untuk VPC. Ini dapat mengurangi 
biaya firewall, tetapi tidak terlalu tersedia dan memerlukan lalu lintas dari zona lain untuk melintasi batas 
zona agar dapat disaring.
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Untuk kebijakan yang menggunakan model penyebaran terdistribusi dengan konfigurasi titik akhir kustom 
atau model penyebaran terpusat, Firewall Manager membuat subnet di Availability Zone yang ditentukan 
yang berada dalam cakupan kebijakan.

Anda dapat menyediakan blok CIDR VPC untuk Firewall Manager untuk digunakan untuk subnet 
firewall atau Anda dapat meninggalkan pilihan alamat endpoint firewall hingga Firewall Manager untuk 
menentukan.

• Jika Anda tidak menyediakan blok CIDR, Firewall Manager menanyakan VPC Anda untuk alamat IP 
yang tersedia untuk digunakan.

• Jika Anda memberikan daftar blok CIDR, Firewall Manager mencari subnet baru hanya di blok CIDR 
yang Anda berikan. Anda harus menggunakan/28 blok CIDR. Untuk setiap subnet firewall yang dibuat 
oleh Firewall Manager, ia menjalankan daftar blok CIDR Anda dan menggunakan yang pertama yang 
ditemukan yang berlaku untuk Availability Zone dan VPC dan memiliki alamat yang tersedia. Jika Firewall 
Manager tidak dapat menemukan ruang terbuka di VPC (dengan atau tanpa batasan), layanan tidak 
akan membuat firewall di VPC.

Jika Firewall Manager tidak dapat membuat subnet firewall yang diperlukan di Availability Zone, ia 
menandai subnet sebagai tidak sesuai dengan kebijakan tersebut. Sementara zona dalam keadaan ini, 
lalu lintas untuk zona harus melintasi batas zona untuk disaring oleh titik akhir di zona lain. Ini mirip dengan 
skenario subnet firewall tunggal.

Bagaimana Firewall Manager mengelola sumber daya Network Firewall Anda

Ketika Anda menentukan kebijakan di Firewall Manager, Anda memberikan perilaku pemfilteran lalu lintas 
jaringan dari kebijakanAWS Network Firewall firewall standar. Anda menambahkan grup aturan Network 
Firewall stateless dan stateful dan menetapkan tindakan default untuk paket yang tidak cocok dengan 
aturan stateless. Untuk informasi tentang bekerja dengan kebijakan firewall diAWS Network Firewall, lihat
kebijakanAWS Network Firewall firewall.

Untuk kebijakan terdistribusi dan terpusat, saat Anda menyimpan kebijakan Network Firewall, Firewall 
Manager membuat kebijakan firewall dan firewall di setiap VPC yang berada dalam cakupan kebijakan. 
Firewall Manager menamai sumber daya Network Firewall ini dengan menggabungkan nilai berikut:

• Sebuah string tetap, baikFMManagedNetworkFirewall atauFMManagedNetworkFirewallPolicy, 
tergantung pada jenis sumber daya.

• Nama kebijakan Firewall Manager. Ini adalah nama yang Anda tetapkan saat membuat kebijakan.
• ID kebijakan Firewall Manager. Ini adalah IDAWS sumber daya untuk kebijakan Firewall Manager.
• ID Amazon VPC. Ini adalah IDAWS sumber daya untuk VPC di mana Firewall Manager membuat 

kebijakan firewall dan firewall.

Berikut ini menunjukkan contoh nama untuk firewall yang dikelola oleh Firewall Manager:

FMManagedNetworkFirewallEXAMPLENameEXAMPLEFirewallManagerPolicyIdEXAMPLEVPCId

Berikut ini adalah contoh nama kebijakan firewall:

FMManagedNetworkFirewallPolicyEXAMPLENameEXAMPLEFirewallManagerPolicyIdEXAMPLEVPCId

Setelah Anda membuat kebijakan, akun anggota di VPC tidak dapat mengganti pengaturan kebijakan 
firewall atau grup aturan Anda, tetapi mereka dapat menambahkan grup aturan ke kebijakan firewall yang 
telah dibuat oleh Firewall Manager.

Bagaimana Firewall Manager mengelola dan memantau tabel rute VPC untuk kebijakan Anda
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Note

Manajemen tabel rute saat ini tidak didukung untuk kebijakan yang menggunakan model 
penyebaran terpusat.

Ketika Firewall Manager membuat endpoint firewall Anda, itu juga membuat tabel rute VPC untuk mereka. 
Namun, Firewall Manager tidak mengelola tabel rute VPC Anda. Anda harus mengkonfigurasi tabel rute 
VPC Anda untuk mengarahkan lalu lintas jaringan ke endpoint firewall yang dibuat oleh Firewall Manager. 
Dengan menggunakan peningkatan perutean ingress Amazon VPC, ubah tabel perutean Anda untuk 
merutekan lalu lintas melalui titik akhir firewall baru. Perubahan Anda harus memasukkan endpoint firewall 
antara subnet yang ingin Anda lindungi dan di luar lokasi. Perutean yang tepat yang perlu Anda lakukan 
tergantung pada arsitektur dan komponennya.

Saat ini, Firewall Manager memungkinkan pemantauan rute tabel rute VPC Anda untuk lalu lintas yang 
ditujukan ke gateway internet, yaitu melewati firewall. Firewall Manager tidak mendukung gateway target 
lain seperti gateway NAT.

Untuk informasi tentang mengelola tabel rute untuk VPC Anda, lihat Mengelola tabel rute untuk VPC Anda
di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud. Untuk informasi tentang mengelola tabel rute Anda 
untuk Network Firewall, lihat Konfigurasi tabel rute untukAWS Network Firewall di PanduanAWS Network 
Firewall Pengembang.

Ketika Anda mengaktifkan pemantauan untuk kebijakan, Firewall Manager terus memantau konfigurasi rute 
VPC dan memberi tahu Anda tentang lalu lintas yang melewati pemeriksaan firewall untuk VPC tersebut. 
Jika subnet memiliki rute endpoint firewall, Firewall Manager mencari rute berikut:

• Route untuk mengirim lalu lintas ke titik akhir Network Firewall.
• Rute untuk meneruskan lalu lintas dari titik akhir Network Firewall ke gateway internet.
• Rute masuk dari gateway internet ke endpoint Network Firewall.
• Rute dari subnet firewall.

Jika subnet memiliki rute Network Firewall tetapi ada routing asimetris di Network Firewall dan tabel rute 
gateway internet Anda, Firewall Manager melaporkan subnet sebagai non-compliant. Firewall Manager 
juga mendeteksi rute ke gateway internet di tabel rute firewall yang dibuat oleh Firewall Manager, serta 
tabel rute untuk subnet Anda, dan melaporkannya sebagai non-compliant. Rute tambahan di tabel rute 
subnet Network Firewall dan tabel rute gateway internet Anda juga dilaporkan sebagai non-compliant. 
Tergantung pada jenis pelanggaran, Firewall Manager menyarankan tindakan perbaikan untuk membawa 
konfigurasi rute ke dalam kepatuhan. Firewall Manager tidak menawarkan saran dalam semua kasus. 
Misalnya, jika subnet pelanggan Anda memiliki titik akhir firewall yang dibuat di luar Firewall Manager, 
Firewall Manager tidak menyarankan tindakan perbaikan.

Secara default, Firewall Manager akan menandai setiap lalu lintas yang melintasi batas Availability Zone 
untuk diperiksa sebagai non-compliant. Namun, jika Anda memilih untuk secara otomatis membuat satu 
titik akhir di VPC Anda, Firewall Manager tidak akan menandai lalu lintas yang melintasi batas Availability 
Zone sebagai non-compliant.

Untuk kebijakan yang menggunakan model penyebaran terdistribusi dengan konfigurasi titik akhir kustom, 
Anda dapat memilih apakah lalu lintas yang melintasi batas Availability Zone dari Availability Zone tanpa 
titik akhir firewall ditandai sebagai sesuai atau tidak sesuai.

Note

• Firewall Manager tidak menyarankan tindakan remediasi untuk rute non-IPv4, seperti IPv6 dan 
rute daftar awalan.

• Panggilan yang dilakukan menggunakan panggilanDisassociateRouteTable API dapat 
memakan waktu hingga 12 jam untuk dideteksi.
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• Firewall Manager membuat tabel rute Network Firewall untuk subnet yang berisi endpoint 
firewall. Firewall Manager mengasumsikan bahwa tabel rute ini hanya berisi gateway internet 
yang valid dan rute default VPC. Setiap rute tambahan atau tidak valid dalam tabel rute ini 
dianggap tidak patuh.

Saat Anda mengonfigurasi kebijakan Firewall Manager, jika Anda memilih mode Monitor, Firewall Manager 
menyediakan rincian pelanggaran sumber daya dan perbaikan tentang sumber daya Anda. Anda dapat 
menggunakan tindakan remediasi yang disarankan ini untuk memperbaiki masalah rute di tabel rute 
Anda. Jika Anda memilih mode Mati, Firewall Manager tidak memantau konten tabel rute Anda untuk 
Anda. Dengan opsi ini, Anda mengelola tabel rute VPC Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya 
tentang pelanggaran sumber daya ini, lihatMelihat informasi kepatuhan untuk suatuAWS Firewall Manager 
kebijakan (p. 574).

Warning

Jika Anda memilih Pantau di bawah konfigurasiAWS Network Firewall rute saat membuat 
kebijakan, Anda tidak dapat menonaktifkannya untuk kebijakan tersebut. Namun, jika Anda 
memilih Off, Anda dapat mengaktifkannya nanti.

Mengonfigurasi pencatatan untukAWS Network Firewall 
kebijakan
Anda dapat mengaktifkan pencatatan terpusat untuk kebijakan Network Firewall Anda untuk mendapatkan 
informasi terperinci tentang lalu lintas dalam organisasi Anda. Anda dapat memilih pencatatan alur untuk 
menangkap arus lalu lintas jaringan, atau pencatatan peringatan untuk melaporkan lalu lintas yang cocok 
dengan aturan dengan tindakan aturan yang ditetapkan keDROP atauALERT. Untuk informasi selengkapnya 
tentangAWS Network Firewall pencatatan log, lihat Logging lalu lintas jaringan dariAWS Network Firewall
dalam PanduanAWS Network Firewall Developer.

Anda mengirim log dari firewall Network Firewall kebijakan Anda ke bucket Amazon S3. Setelah Anda 
mengaktifkan pencatatan,AWS Network Firewall mengirimkan log untuk setiap Network Firewall yang 
dikonfigurasi dengan memperbarui pengaturan firewall untuk mengirimkan log ke bucket Amazon S3 
pilihan Anda denganAWS Firewall Manager awalan yang dicadangkan,<policy-name>-<policy-id>.

Note

Awalan ini digunakan oleh Firewall Manager untuk menentukan apakah konfigurasi logging 
ditambahkan oleh Firewall Manager, atau apakah itu ditambahkan oleh pemilik akun. Jika pemilik 
akun mencoba menggunakan awalan cadangan untuk pencatatan kustom mereka sendiri, itu akan 
ditimpa oleh konfigurasi pencatatan dalam kebijakan Firewall Manager.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat bucket Amazon S3 dan meninjau log yang tersimpan, 
lihat Apa itu Amazon S3? dalam Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

Untuk mengaktifkan pencatatan log, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:

• Amazon S3 yang Anda tentukan dalam kebijakan Firewall Manager Anda harus ada.
• Anda harus memiliki izin berikut:

• logs:CreateLogDelivery

• s3:GetBucketPolicy

• s3:PutBucketPolicy

• Jika bucket Amazon S3 yang merupakan tujuan pencatatan Anda menggunakan enkripsi sisi server 
dengan kunci yang disimpanAWS Key Management Service, Anda harus menambahkan kebijakan 
berikut ke kunci yangAWS KMS dikelola pelanggan untuk memungkinkan Firewall Manager masuk ke 
grup CloudWatch log Log Anda:
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{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Encrypt*", 
        "kms:Decrypt*", 
        "kms:ReEncrypt*", 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:Describe*" 
    ], 
    "Resource": "*"
}

Perhatikan bahwa hanya bucket di akun administrator Firewall Manager yang dapat digunakan untuk 
pencatatanAWS Network Firewall pusat.

Saat Anda mengaktifkan pencatatan terpusat pada kebijakan Network Firewall, Firewall Manager 
mengambil tindakan ini di akun Anda:

• Firewall Manager memperbarui izin pada bucket S3 yang dipilih untuk memungkinkan pengiriman log.
• Firewall Manager membuat direktori di bucket S3 untuk setiap akun anggota dalam lingkup kebijakan. 

Log untuk setiap akun dapat ditemukan di<bucket-name>/<policy-name>-<policy-id>/
AWSLogs/<account-id>.

Untuk mengaktifkan pembuatan log untuk kebijakan Network Firewall

1. Buat bucket Amazon S3 menggunakan akun administrator Firewall Manager. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Membuat bucket di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.

2. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

3. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
4. Pilih kebijakan Network Firewall yang ingin Anda aktifkan. Untuk informasi selengkapnya tentangAWS 

Network Firewall pencatatan log, lihat Logging lalu lintas jaringan dariAWS Network Firewall dalam
PanduanAWS Network Firewall Developer.

5. Pada tab Rincian kebijakan, di bagian Aturan kebijakan, pilih Edit.
6. Untuk mengaktifkan dan agregat log, pilih satu atau beberapa opsi di bawah konfigurasi Logging:

• Aktifkan dan agregat log aliran
• Aktifkan dan agregat log peringatan

7. Pilih bucket Amazon S3 tempat Anda ingin log Anda dikirimkan. Anda harus memilih bucket untuk 
setiap jenis log yang Anda aktifkan. Anda dapat menggunakan bucket yang sama untuk kedua jenis 
log.

8. (Opsional) Jika Anda ingin pencatatan yang dibuat akun anggota kustom diganti dengan konfigurasi 
pencatatan kebijakan, pilih Ganti konfigurasi pencatatan yang ada.

9. Pilih Selanjutnya.
10. Tinjau pengaturan Anda, lalu pilih Simpan untuk menyimpan perubahan pada kebijakan.

567

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html
https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2
https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/firewall-logging.html


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Kebijakan DNS Firewall

Untuk menonaktifkan pembuatan log untuk kebijakan Network Firewall

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager Manager, 
lihatPrasyarat AWS Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan Keamanan.
3. Pilih kebijakan Network Firewall yang ingin Anda nonaktifkan.
4. Pada tab Rincian kebijakan, di bagian Aturan kebijakan, pilih Edit.
5. Di bawah Status konfigurasi Logging, batalkan pilihan Aktifkan dan agregat log aliran dan Aktifkan dan 

agregat log peringatan jika dipilih.
6. Pilih Selanjutnya.
7. Tinjau pengaturan Anda, lalu pilih Simpan untuk menyimpan perubahan pada kebijakan.

Kebijakan Firewall DNS Route 53 Resolver
Anda dapat menggunakan kebijakan FirewallAWS Firewall Manager DNS untuk mengelola asosiasi antara 
grup aturan Firewall DNS Resolver Amazon Route 53 dan VPC Amazon Virtual Private Cloud Anda di 
seluruh organisasi AndaAWS Organizations. Anda dapat menerapkan grup aturan yang dikontrol secara 
terpusat ke seluruh organisasi Anda, atau ke subset tertentu dari akun dan VPC Anda.

DNS Firewall menyediakan penyaringan dan pengaturan lalu lintas DNS keluar untuk VPC Anda. Anda 
membuat koleksi aturan pemfilteran yang dapat digunakan kembali dalam grup aturan DNS Firewall dan 
Anda mengasosiasikan grup aturan ke VPC. Saat Anda menerapkan kebijakan Firewall Manager, untuk 
setiap akun dan VPC yang berada dalam cakupan kebijakan, Firewall Manager membuat hubungan antara 
setiap grup aturan Firewall DNS dalam kebijakan dan setiap VPC yang berada dalam cakupan kebijakan, 
menggunakan pengaturan prioritas asosiasi yang Anda tentukan dalam kebijakan Firewall Manager.

Untuk informasi tentang penggunaan DNS Firewall, lihat Firewall DNS Resolver Amazon Route 53 di
Panduan Pengembang Amazon Route 53.

Bagian berikut mencakup persyaratan untuk menggunakan kebijakan Firewall Manager DNS Firewall 
dan menjelaskan cara kerja kebijakan. Untuk prosedur pembuatan kebijakan, lihatMembuatAWS Firewall 
Manager kebijakan untuk Firewall DNS Route 53 Resolver (p. 533).

Anda harus mengaktifkan berbagi sumber daya

Kebijakan Firewall DNS membagikan grup aturan Firewall DNS di seluruh akun di organisasi Anda. Agar 
ini berfungsi, Anda harus mengaktifkan berbagi sumber dayaAWS Organizations. Untuk informasi tentang 
cara mengaktifkan berbagi sumber daya, lihatBerbagi sumber daya untuk kebijakan Network Firewall dan 
Firewall DNS (p. 570).

Anda harus memiliki grup aturan DNS Firewall

Saat menentukan kebijakan Firewall DNS baru, Anda menentukan grup aturan yang sama seperti yang 
Anda lakukan saat menggunakan Firewall DNS Resolver Amazon Route 53 secara langsung. Grup aturan 
Anda harus sudah ada di akun administrator Firewall Manager agar Anda dapat memasukkannya ke 
dalam kebijakan. Untuk informasi tentang membuat grup aturan Firewall DNS, lihat grup dan aturan aturan 
Firewall DNS.

Anda menentukan asosiasi kelompok aturan prioritas terendah dan tertinggi

Asosiasi grup aturan Firewall DNS yang Anda kelola melalui kebijakan Firewall Manager DNS Firewall 
berisi asosiasi prioritas terendah dan asosiasi prioritas tertinggi untuk VPC Anda. Dalam konfigurasi 
kebijakan Anda, ini muncul sebagai grup aturan pertama dan terakhir.
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DNS Firewall menyaring lalu lintas DNS untuk VPC dengan urutan sebagai berikut:

1. Grup aturan pertama, yang Anda tentukan dalam kebijakan Firewall DNS Firewall Manager. Nilai yang 
valid adalah antara 1 dan 99.

2. Grup aturan Firewall DNS yang diasosiasikan oleh manajer akun individual melalui DNS Firewall.
3. Grup aturan terakhir, yang Anda tentukan dalam kebijakan Firewall DNS Firewall Manager. Nilai yang 

valid adalah antara 9901 dan 10000.

Menghapus grup aturann

Untuk menghapus grup aturan dari kebijakan Firewall Manager DNS Firewall, Anda harus melakukan 
langkah-langkah berikut:

1. Hapus grup aturan dari kebijakan Firewall Manager DNS Firewall Manager.
2. Batalkan pembagian grup aturan diAWS Resource Access Manager. Untuk membatalkan berbagi 

grup aturan yang Anda miliki, Anda harus menghapusnya dari berbagi sumber daya. Anda dapat 
melakukan ini menggunakanAWS RAM konsol atauAWS CLI. Untuk informasi tentang membatalkan 
berbagi sumber daya, lihat Memperbarui berbagi sumber dayaAWS RAM di dalam PanduanAWS RAM 
Pengguna.

3. Hapus grup aturan menggunakan konsol Firewall DNS atauAWS CLI.

Bagaimana Firewall Manager menamai asosiasi grup aturan yang dibuatnya

Ketika Anda menyimpan kebijakan Firewall DNS, jika Anda mengaktifkan autoremediation, Firewall 
Manager membuat asosiasi Firewall DNS antara grup aturan yang Anda berikan dalam kebijakan dan VPC 
yang berada dalam lingkup kebijakan. Firewall Manager menamai asosiasi ini dengan menggabungkan 
nilai-nilai berikut:

• String tetap,FMManaged_.
• ID kebijakan Firewall Manager. Ini adalah IDAWS sumber daya untuk kebijakan Firewall Manager.

Berikut ini menunjukkan contoh nama untuk firewall yang dikelola oleh Firewall Manager:

FMManaged_EXAMPLEDNSFirewallPolicyId

Setelah Anda membuat kebijakan, jika pemilik akun di VPC mengganti pengaturan kebijakan firewall atau 
asosiasi grup aturan Anda, maka Firewall Manager akan menandai kebijakan tersebut sebagai tidak patuh 
dan mencoba mengusulkan tindakan perbaikan. Pemilik akun dapat mengaitkan grup aturan Firewall DNS 
lainnya ke VPC yang berada dalam lingkup kebijakan Firewall DNS. Asosiasi apa pun yang dibuat oleh 
pemilik akun individu harus memiliki pengaturan prioritas antara asosiasi grup aturan pertama dan terakhir 
Anda.

Kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW
Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall (NGFW) adalah layanan firewall pihak ketiga yang 
dapat Anda gunakan untukAWS Firewall Manager kebijakan Anda. Dengan Palo Alto Networks Cloud 
NGFW untuk Firewall Manager, Anda dapat membuat dan menyebarkan sumber daya dan aturan Palo Alto 
Networks Cloud NGFW di semuaAWS akun Anda.

Untuk menggunakan Palo Alto Networks Cloud NGFW dengan Firewall Manager, Anda terlebih dahulu 
berlangganan layanan Palo Alto Networks Cloud NGFW Pay-As-You-Go diAWS Marketplace. Setelah 
berlangganan, Anda melakukan serangkaian langkah di layanan Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk 
mengonfigurasi akun Anda dan pengaturan Cloud NGFW. Kemudian, Anda membuat kebijakan Firewall 
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Manager Cloud FMS untuk menerapkan dan mengelola sumber daya dan aturan Palo Alto Networks Cloud 
NGFW di semua akun diAWS Organizations Anda.

Untuk prosedur pembuatan kebijakan Firewall Manager, lihatMembuatAWS Firewall Manager kebijakan 
untuk Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW (p. 535). Untuk informasi tentang cara 
mengkonfigurasi dan mengelola Palo Alto Networks Cloud NGFW untuk Firewall Manager, lihat Palo Alto 
Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW padaAWS dokumentasi.

Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai 
kebijakan Layanan
Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) as a Service adalah layanan firewall pihak ketiga yang dapat Anda 
gunakan untukAWS Firewall Manager kebijakan Anda. Fortigate CNF adalah layanan firewall generasi 
berikutnya yang membuatnya mudah bagi Anda untuk melindungi jaringan cloud Anda dan mengelola 
kebijakan keamanan Anda. Dengan Fortigate CNF untuk Firewall Manager, Anda dapat membuat dan 
menyebarkan sumber daya CNF Fortigate dan set kebijakan di semuaAWS akun Anda.

Untuk menggunakan Fortigate CNF dengan Firewall Manager, Anda terlebih dahulu berlangganan
Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai Layanan diAWS Marketplace. Setelah berlangganan, Anda 
melakukan serangkaian langkah dalam layanan Fortigate CNF untuk mengonfigurasi set kebijakan global 
Anda dan pengaturan lainnya. Kemudian, Anda membuat kebijakan Firewall Manager untuk menyebarkan 
dan mengelola sumber daya CNF Fortigate secara terpusat di semua akun diAWS Organizations Anda.

Untuk prosedur untuk membuat kebijakan Fortigate CNF Firewall Manager, lihatMembuatAWS Firewall 
Manager kebijakan untuk Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai Layanan (p. 537). Untuk 
informasi tentang cara mengkonfigurasi dan mengelola Fortigate CNF untuk digunakan dengan Firewall 
Manager, lihat dokumentasi Fortigate CNF.

Berbagi sumber daya untuk kebijakan Network 
Firewall dan Firewall DNS
Untuk mengelola Firewall Manager Network Firewall dan kebijakan Firewall DNS, Anda harus 
mengaktifkan berbagi sumber daya denganAWS Organizations inAWS Resource Access Manager. Hal 
ini memungkinkan Firewall Manager untuk menyebarkan perlindungan di seluruh akun Anda saat Anda 
membuat jenis kebijakan ini.

Untuk mengaktifkan berbagi sumber daya, ikuti petunjuk di Aktifkan Berbagi denganAWS Organizations di
PanduanAWS Resource Access Manager Pengguna.

Masalah dengan berbagi sumber daya

Anda mungkin mengalami masalah dengan berbagi sumber daya, baik saat Anda menggunakannyaAWS 
RAM untuk mengaktifkannya, atau saat Anda mengerjakan kebijakan Firewall Manager yang 
memerlukannya.

Contoh masalah ini antara lain sebagai berikut:

• Saat Anda mengikuti petunjuk untuk mengaktifkan berbagi, diAWS RAM konsol, pilihan Aktifkan berbagi 
denganAWS Organizations berwarna abu-abu dan tidak tersedia untuk dipilih.

• Ketika Anda bekerja di Firewall Manager pada kebijakan yang memerlukan berbagi sumber daya, 
kebijakan tersebut ditandai sebagai tidak patuh dan Anda melihat pesan yang menunjukkan bahwa 
berbagi sumber daya atauAWS RAM tidak diaktifkan.

Jika Anda mengalami masalah dengan berbagi daya, gunakan prosedur berikut ini untuk mencoba 
mengaktifkannya.
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Coba lagi untuk mengaktifkan berbagi sumber daya

• Coba lagi untuk mengaktifkan berbagi menggunakan salah satu opsi berikut:

• (Opsi) MelaluiAWS RAM konsol, ikuti petunjuk di Aktifkan Berbagi denganAWS Organizations di
PanduanAWS Resource Access Manager Pengguna.

• (Opsi) MenggunakanAWS RAM API, panggilEnableSharingWithAwsOrganization. Lihat 
dokumentasi di EnableSharingWithAwsOrganization.
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Bekerja dengan set sumber daya di Firewall 
Manager

KumpulanAWS Firewall Manager sumber daya adalah kumpulan sumber daya, seperti firewall, yang 
dapat Anda kelompokkan bersama dan kelola dalam kebijakan Firewall Manager. Kumpulan sumber daya 
memungkinkan anggota di organisasi Anda memiliki kontrol terperinci atas sumber daya apa yang akan 
dikelola dalam kebijakan. Untuk menggunakan kumpulan sumber daya, buat kumpulan sumber daya di 
konsol atau gunakan PutResourceSetAPI, lalu tambahkan set sumber daya ke kebijakan Firewall Manager 
Anda.

Anda dapat membuat dan mengelola kumpulan sumber daya untuk jenis kebijakan sumber daya dan 
keamanan berikut:

Tipe sumber daya Jenis kebijakan keamanan Firewall Manager

AWS Network Firewall- firewall Kebijakan Network Firewall - Gunakan set 
sumber daya untuk mengimpor firewall yang 
ada dari Network Firewall. Untuk informasi 
tentang menggunakan kumpulan sumber 
daya dalam kebijakan Network Firewall, lihat 
langkah Mengimpor firewall yang ada (p. 562)
dalamMembuatAWS Firewall Manager kebijakan 
untukAWS Network Firewall (p. 531) prosedur.

Bagian berikut mencakup persyaratan untuk membuat dan menghapus kumpulan sumber daya.

Topik
• Pertimbangan saat bekerja dengan set daya di Firewall Manager (p. 572)
• Membuat set daya (p. 573)
• Menghapus set daya (p. 573)

Pertimbangan saat bekerja dengan set daya di 
Firewall Manager
Perhatikan pertimbangan berikut saat bekerja dengan set daya

Referensi ke sumber daya yang tidak ada

Saat Anda menambahkan sumber daya ke set daya, Anda membuat referensi daya, Anda membuat 
referensi daya, Amazon Resource Name (ARN). Firewall Manager memvalidasi bahwa Amazon Resource 
Name (ARN) adalah format yang benar, tetapi Firewall Manager tidak memeriksa apakah sumber 
daya yang direferensikan ada. Jika sumber daya belum ada melewati validasi ARN, Firewall Manager 
menyertakan referensi sumber daya dalam kumpulan sumber daya. Jika sumber daya baru dengan ARN 
yang sama kemudian dibuat, Firewall Manager menerapkan grup aturan dari kebijakan terkait kumpulan 
sumber daya ke sumber daya baru.

Sumber daya yang dihapus

Ketika sumber daya dalam kumpulan sumber daya dihapus, referensi ke sumber daya tetap dalam 
kumpulan sumber daya hingga dihapus oleh administrator Firewall Manager.
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Sumber daya yang dimiliki oleh akun anggota yang meninggalkanAWS Organizations organisasi

Jika akun anggota meninggalkan organisasi, referensi apa pun ke sumber daya yang dimiliki oleh akun 
anggota tersebut akan tetap berada dalam kumpulan sumber daya tetapi tidak akan lagi dikelola oleh 
kebijakan apa pun yang dikaitkan dengan kumpulan sumber daya.

Asosiasi untuk beberapa kebijakan

Kumpulan sumber daya dapat dikaitkan dengan beberapa kebijakan, tetapi tidak semua jenis kebijakan 
mendukung beberapa kebijakan yang mengelola sumber daya yang sama. Lihat dokumentasi untuk jenis 
kebijakan spesifik Anda untuk informasi tentang skenario yang tidak didukung.

Membuat set daya
Untuk membuat set daya (konsol)

1. Masuk ke akun administrator Firewall Manager Anda, lalu buka konsol Firewall Manager dihttps:// 
console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.AWS Management Console

Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager, lihatPrasyarat AWS 
Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih set daya.
3. Pilih Buat kumpulan sumber daya.
4. Untuk sumber daya, masukkan nama daya, masukkan nama deskriptif.
5. (Opsional) masukkan Deskripsi untuk kumpulan sumber daya.
6. Pilih Selanjutnya.
7. Untuk Pilih sumber daya, pilih IDAWS akun lalu pilih Pilih sumber daya untuk menambahkan sumber 

daya yang dimiliki dan dikelola oleh akun ini ke kumpulan sumber daya. Setelah Anda memilih sumber 
daya, pilih Tambah untuk menambahkan sumber daya ke kumpulan sumber daya.

8. Pilih Selanjutnya.
9. Untuk tag set sumber daya, tambahkan tag pengenal apa pun yang Anda inginkan untuk kumpulan 

sumber daya. Untuk informasi selengkapnya tentang tanda, lihat Bekerja dengan Editor Tag.
10. Pilih Selanjutnya.
11. Tinjau kumpulan sumber daya baru. Jika Anda ingin melakukan perubahan, pilih Edit di area yang 

ingin Anda ubah. Ini mengembalikan Anda ke langkah yang sesuai di wizard pembuatan. Bila Anda 
puas dengan kumpulan sumber daya, pilih Buat kumpulan sumber daya.

Menghapus set daya
Sebelum Anda dapat menghapus kumpulan sumber daya, kumpulan sumber daya harus dipisahkan dari 
semua kebijakan menggunakan kumpulan sumber daya. Anda dapat memisahkan grup sumber daya di 
halaman detail kebijakan menggunakan konsol, atau dengan PutPolicyAPI.

Untuk menghapus set daya (konsol)

1. Di panel navigasi, pilih set daya.
2. Pilih opsi di samping set daya yang ingin Anda hapus.
3. Pilih Hapus.

573

https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2
https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2
https://docs.aws.amazon.com/awsconsolehelpdocs/latest/gsg/tag-editor.html
https://docs.aws.amazon.com/fms/2018-01-01/APIReference/API_PutPolicy.html


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Menampilkan kepatuhan sumber daya

Melihat informasi kepatuhan untuk suatuAWS 
Firewall Manager kebijakan

Untuk mempelajariLayanan AWS apakah suatu dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat dalam 
cakupan program kepatuhan Services in Scope oleh Program Kepatuhan Layanan AWSServices in Scope 
oleh Program KepatuhanLayanan AWS Services in Scope oleh Program Kepatuhan Services in Scope oleh 
Program Kepatuhan dan pilih program kepatuhan. Untuk informasi umum, lihat Program Kepatuhan AWS.

Anda bisa mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Mengunduh Laporan di AWS Artifact.

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data 
Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan 
sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

• Panduan Quick Start Keamanan dan Kepatuhan — Panduan deployment ini membahas pertimbangan 
arsitektur dan menyediakan langkah-langkah untuk men-deploy lingkungan dasar diAWS yang menjadi 
fokus keamanan dan kepatuhan.

• Merancang Keamanan dan Kepatuhan HIPAA di Amazon Web Services in Amazon Web Services in 
Scope — Laporan Resmi Keamanan dan Kepatuhan HIPAA di Amazon Web Services in Amazon Web 
Services in Scope —AWS Laporan Resmi Keamanan dan Kepatuhan HIPAA di Amazon Web Services in

Note

Tidak semua Layanan AWS memenuhi syarat HIPAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA.

• Sumber Daya Kepatuhan AWS – Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri 
dan lokasi Anda.

• Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan di Panduan Developer AWS Config – Layanan AWS Config 
menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda dalam mematuhi praktik-praktik internal, pedoman 
industri, dan regulasi internal.

• AWS Security Hub— IniLayanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang status keamanan 
Anda dalamAWS. Security Hub keamanan untuk mengevaluasiAWS sumber daya Anda dan memeriksa 
kepatuhan Anda sesuai standar keamanan dan praktik terbaik dan praktik terbaik keamanan dan 
keamanan. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat referensi kontrol Security Hub.

• AWS Audit Manager – Layanan AWS ini akan membantu Anda untuk terus-menerus mengaudit 
penggunaan AWS untuk menyederhanakan bagaimana Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap 
regulasi dan standar industri.

Untuk semuaAWS Firewall Manager kebijakan, Anda dapat melihat status kepatuhan untuk akun dan 
sumber daya yang berada dalam lingkup kebijakan. Akun atau sumber daya sesuai dengan kebijakan 
Firewall Manager jika pengaturan dalam kebijakan tercermin dalam pengaturan untuk akun atau sumber 
daya. Setiap jenis kebijakan memiliki persyaratan kepatuhannya sendiri, yang dapat Anda sesuaikan 
saat menentukan kebijakan. Untuk beberapa kebijakan, Anda juga dapat melihat informasi pelanggaran 
terperinci untuk sumber daya lingkup, untuk membantu Anda memahami dan mengelola risiko keamanan 
dengan lebih baik.

Untuk melihat informasi kepatuhan untuk kebijakan

1. Masuk keAWS Management Console menggunakan akun administrator Firewall Manager Anda, lalu 
buka konsol Firewall Manager dihttps://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2.
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Note

Untuk informasi tentang pengaturan akun administrator Firewall Manager, lihatPrasyarat AWS 
Firewall Manager (p. 493).

2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan keamanan.
3. Pilih Kebijakan. Di tab Akun dan sumber daya halaman kebijakan, Firewall Manager mencantumkan 

akun di organisasi Anda, dikelompokkan berdasarkan akun yang berada dalam cakupan kebijakan dan 
akun yang berada di luar cakupan.

Akun dalam panel cakupan kebijakan mencantumkan status kepatuhan untuk setiap akun. Status
Compliant menunjukkan bahwa kebijakan telah berhasil diterapkan ke semua sumber daya dalam 
lingkup untuk akun tersebut. Status Noncompliant menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum 
diterapkan pada satu atau beberapa sumber daya dalam lingkup untuk akun tersebut.

4. Pilih akun yang tidak patuh. Di halaman akun, Firewall Manager mencantumkan ID dan jenis untuk 
setiap sumber daya yang tidak sesuai dan alasan sumber daya tersebut melanggar kebijakan.

Note

Untuk jenis sumber dayaAWS::EC2::NetworkInterface (ENI) 
danAWS::EC2::Instance, Firewall Manager mungkin menampilkan sejumlah sumber daya 
yang tidak sesuai. Untuk mencantumkan sumber daya noncompliant tambahan, perbaiki 
sumber daya yang awalnya ditampilkan untuk akun tersebut.

5. Jika jenis kebijakan Firewall Manager adalah kebijakan grup keamanan audit konten, Anda dapat 
mengakses informasi pelanggaran terperinci untuk sumber daya.

Untuk melihat detail pelanggaran, pilih sumber daya.

Note

Sumber daya yang ditemukan oleh Firewall Manager tidak sesuai sebelum penambahan 
halaman pelanggaran sumber daya terperinci mungkin tidak memiliki detail pelanggaran.

Di halaman sumber daya, Firewall Manager mencantumkan detail spesifik tentang pelanggaran, sesuai 
dengan jenis sumber daya.

• AWS::EC2::NetworkInterface(ENI) - Firewall Manager menampilkan informasi tentang 
grup keamanan yang tidak dipatuhi sumber daya. Pilih grup keamanan untuk melihat lebih detail 
tentangnya.

• AWS::EC2::Instance- Firewall Manager menampilkan ENI yang melekat pada instans EC2 yang 
tidak sesuai. Ini juga menampilkan informasi tentang grup keamanan yang tidak dipatuhi sumber 
daya. Pilih grup keamanan untuk melihat lebih detail tentangnya.

• AWS::EC2::SecurityGroup- Firewall Manager menampilkan rincian pelanggaran berikut:
• Aturan grup keamanan yang tidak sesuai - Aturan yang melanggar, termasuk protokol, rentang 

port, rentang IP CIDR, dan deskripsinya.
• Aturan yang direferensikan — Aturan grup keamanan audit yang melanggar aturan grup 

keamanan yang tidak patuh, dengan detailnya.
• Alasan pelanggaran - Penjelasan temuan ketidakpatuhan.
• Tindakan remediasi - Tindakan yang disarankan untuk diambil. Jika Firewall Manager tidak dapat 

menentukan tindakan remediasi yang aman, kolom ini kosong.
• AWS::EC2::Subnet- Ini digunakan untuk kebijakan Network Firewall. Firewall Manager 

menampilkan subnet ID, VPC ID, dan Availability Zone. Jika berlaku, Firewall Manager menyertakan 
informasi tambahan tentang pelanggaran tersebut, misalnya alasan pelanggaran terjadi, atau ID 
tabel rute yang harus dikaitkan dengan subnet. Komponen deskripsi pelanggaran berisi deskripsi 
keadaan sumber daya yang diharapkan, keadaan saat ini, tidak patuh, dan jika tersedia, deskripsi 
tentang apa yang menyebabkan perbedaan tersebut.
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Misalnya, status subnet yang diharapkan mungkin adalah “Subnet harus berisiAWS Network 
Firewall subnet di zona ketersediaannya”, status saat ini mungkin “subnet dengan id subnet-1234 
kehilangan subnet Network Firewall di availability zone us-east-1e”, dan deskripsinya mungkin 
“Firewall Manager tidak dapat membuat subnet di AZ ini karena tidak ada blok CIDR yang tersedia.”
• Pelanggaran manajemen rute - Untuk kebijakan Network Firewall yang menggunakan mode 

Monitor, Firewall Manager menampilkan informasi subnet dasar, serta rute yang diharapkan dan 
aktual di subnet, gateway internet, dan tabel rute subnet Network Firewall. Firewall Manager 
memberi tahu Anda bahwa ada pelanggaran jika rute sebenarnya tidak sesuai dengan rute yang 
diharapkan dalam tabel rute.

• Tindakan remediasi untuk pelanggaran manajemen rute - Untuk kebijakan Network Firewall yang 
menggunakan mode Monitor, Firewall Manager menyarankan kemungkinan tindakan remediasi 
pada konfigurasi rute yang memiliki pelanggaran.

Example — Pelanggaran manajemen rute dan saran remediasi

Subnet diharapkan untuk mengirim lalu lintas melalui endpoint firewall, tetapi subnet saat ini 
mengirimkan lalu lintas langsung ke gateway internet. Ini adalah pelanggaran manajemen rute. 
Remediasi yang disarankan dalam kasus ini mungkin merupakan daftar tindakan yang dipesan. 
Yang pertama adalah rekomendasi untuk menambahkan rute yang diperlukan ke tabel rute subnet 
Network Firewall untuk mengarahkan lalu lintas keluar ke gateway internet dan mengarahkan lalu 
lintas masuk untuk tujuan di dalam VPC ke`local`. Rekomendasi kedua adalah mengganti rute 
gateway internet atau rute Network Firewall yang tidak valid di tabel rute subnet untuk mengarahkan 
lalu lintas keluar ke endpoint firewall. Rekomendasi ketiga adalah menambahkan rute yang 
diperlukan ke tabel rute gateway internet untuk mengarahkan lalu lintas masuk ke endpoint firewall.

• AWS::EC2:InternetGateway- Ini digunakan untuk kebijakan Network Firewall yang mengaktifkan 
mode Monitor.
• Pelanggaran manajemen rute - Gateway internet tidak sesuai jika gateway internet tidak terkait 

dengan tabel rute, atau jika ada rute yang tidak valid di tabel rute gateway internet.
• Tindakan remediasi untuk pelanggaran manajemen rute - Firewall Manager menyarankan 

tindakan perbaikan yang mungkin untuk memperbaiki pelanggaran manajemen rute.

Example 1 — Pelanggaran manajemen rute dan saran remediasi

Gateway internet tidak terkait dengan tabel rute. Tindakan remediasi yang disarankan mungkin 
merupakan daftar tindakan yang dipesan. Tindakan pertama adalah membuat tabel rute. Tindakan 
kedua adalah untuk mengaitkan tabel rute dengan gateway internet. Tindakan ketiga adalah 
menambahkan rute yang diperlukan ke tabel rute gateway internet.

Example 2 — Pelanggaran manajemen rute dan saran remediasi

Gateway internet dikaitkan dengan tabel rute yang valid, tetapi rute dikonfigurasi dengan tidak benar. 
Remediasi yang disarankan mungkin merupakan daftar tindakan yang diperintahkan. Saran pertama 
adalah menghapus rute yang tidak valid. Yang kedua adalah menambahkan rute yang diperlukan ke 
tabel rute gateway internet.

• AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy- Ini digunakan untuk kebijakan Network Firewall. 
Firewall Manager menampilkan informasi tentang kebijakan firewall Network Firewall yang telah 
dimodifikasi dengan cara yang membuatnya tidak sesuai. Informasi ini menyediakan kebijakan 
firewall yang diharapkan dan kebijakan yang ditemukan di akun pelanggan, sehingga Anda dapat 
membandingkan nama grup aturan stateless dan stateful serta pengaturan prioritas, nama tindakan 
kustom, dan pengaturan tindakan tanpa status default. Komponen deskripsi pelanggaran berisi 
deskripsi keadaan sumber daya yang diharapkan, keadaan saat ini, tidak patuh, dan jika tersedia, 
deskripsi tentang apa yang menyebabkan perbedaan tersebut.

• AWS::EC2::VPC- Ini digunakan untuk kebijakan DNS Firewall. Firewall Manager menampilkan 
informasi tentang VPC yang berada dalam lingkup kebijakan Firewall Manager DNS Firewall, dan itu 
tidak sesuai dengan kebijakan tersebut. Informasi yang diberikan mencakup kelompok aturan yang 
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diharapkan yang diharapkan terkait dengan VPC dan kelompok aturan yang sebenarnya. Komponen 
deskripsi pelanggaran berisi deskripsi keadaan sumber daya yang diharapkan, keadaan saat ini, 
tidak patuh, dan jika tersedia, deskripsi tentang apa yang menyebabkan perbedaan tersebut.

Temuan AWS Firewall Manager
AWS Firewall Managermenciptakan temuan untuk sumber daya yang di luar kepatuhan dan untuk 
serangan yang mendeteksi dan mengirimkannya keAWS Security Hub. Untuk informasi tentang temuan 
Security Hub, lihat Temuan diAWS Security Hub.

Saat Anda menggunakan Security Hub dan Firewall Manager, Firewall Manager secara otomatis 
mengirimkan temuan Anda ke Security Hub. Untuk informasi tentang memulai dengan Security Hub, lihat
MenyiapkanAWS Security Hub di PanduanAWS Security Hub Pengguna.

Bagaimana cara melihat temuan Firewall Manager?

Untuk melihat temuan Firewall Manager Anda di Security Hub, ikuti panduan di Bekerja dengan Temuan di 
Security Hub dan buat filter menggunakan pengaturan berikut:

• Atribut diatur ke Nama Produk.
• Operator diatur ke EQUALS.
• Nilai diatur keFirewall Manager. Pengaturan ini peka huruf besar kecil.

Dapatkah saya menonaktifkan ini?

Anda dapat menonaktifkan integrasiAWS Firewall Manager temuan dengan Security Hub melalui konsol 
Security Hub. Pilih Integrasi di bilah navigasi, lalu di panel Firewall Manager, pilih Nonaktifkan Integrasi. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna AWS Security Hub.

AWS Firewall ManagerTipe temuan
• AWS WAFtemuan kebijakan (p. 577)
• AWS Shield Advancedtemuan kebijakan (p. 578)
• Temuan kebijakan umum grup keamanan (p. 578)
• Temuan kebijakan audit konten grup keamanan (p. 579)
• Temuan kebijakan audit penggunaan grup keamanan (p. 579)
• Temuan kebijakan Firewall DNS Route 53 Resolver (p. 580)

AWS WAFtemuan kebijakan
Anda dapat menggunakanAWS WAF kebijakan Firewall Manager untuk menerapkan grupAWS WAF 
aturan ke sumber daya AndaAWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja denganAWS 
Firewall Manager kebijakan (p. 517).

Sumber daya hilang Firewall Manager dikelola web ACL.

AWSSumber daya tidak memiliki asosiasi ACL webAWS Firewall Manager terkelola sesuai dengan 
kebijakan Firewall Manager. Anda dapat mengaktifkan perbaikan Firewall Manager pada kebijakan untuk 
memperbaiki hal ini.

• Kepelpelpelkan — 80
• Pengaturan status — LALUS/GAGAL
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• Pembaruan - Jika Firewall Manager melakukan tindakan remediasi, itu akan memperbarui temuan dan 
tingkat keparahannya akan lebih rendah dariHIGH keINFORMATIONAL. Jika Anda melakukan remediasi, 
Firewall Manager tidak akan memperbarui temuan.

Firewall Manager web yang dikelola ACL memiliki grup aturan yang salah dikonfigurasi.

Grup aturan di ACL web yang dikelola oleh Firewall Manager tidak dikonfigurasi dengan benar, sesuai 
dengan kebijakan Firewall Manager. Ini berarti bahwa ACL web kehilangan kelompok aturan yang 
diperlukan kebijakan. Anda dapat mengaktifkan perbaikan Firewall Manager pada kebijakan untuk 
memperbaiki hal ini.

• Kepelpelpelkan — 80
• Pengaturan status — LALUS/GAGAL
• Pembaruan - Jika Firewall Manager melakukan tindakan remediasi, itu akan memperbarui temuan dan 

tingkat keparahannya akan lebih rendah dariHIGH keINFORMATIONAL. Jika Anda melakukan remediasi, 
Firewall Manager tidak akan memperbarui temuan.

AWS Shield Advancedtemuan kebijakan
Untuk informasi tentangAWS Shield Advanced kebijakan, lihatKebijakan grup keamanan (p. 554).

Sumber daya tidak memiliki perlindungan Shield Advanced.

AWSSumber daya yang seharusnya memiliki perlindungan Shield Advanced, menurut kebijakan Firewall 
Manager, tidak memilikinya. Anda dapat mengaktifkan perbaikan Firewall Manager pada kebijakan, yang 
akan memungkinkan perlindungan untuk sumber daya.

• Kepelpelpelpelpelkan
• Pengaturan status — LALUS/GAGAL
• Pembaruan - Jika Firewall Manager melakukan tindakan remediasi, itu akan memperbarui temuan dan 

tingkat keparahannya akan lebih rendah dariHIGH keINFORMATIONAL. Jika Anda melakukan remediasi, 
Firewall Manager tidak akan memperbarui temuan.

Shield Advanced mendeteksi serangan terhadap sumber daya yang dipantau.

Shield Advanced mendeteksi serangan terhadapAWS sumber daya yang dilindungi. Anda dapat 
mengaktifkan perbaikan Firewall Manager pada kebijakan.

• Kepelpelpelkan — 70
• Pengaturan status - Tidak ada
• Pembaruan - Firewall Manager tidak memperbarui temuan ini.

Temuan kebijakan umum grup keamanan
Untuk informasi tentang kebijakan umum grup keamanan, lihatKebijakan grup keamanan (p. 554).

Sumber daya memiliki grup keamanan yang salah dikonfigurasi.

Firewall Manager telah mengidentifikasi sumber daya yang hilang Asosiasi grup keamanan yang dikelola 
oleh Firewall Manager yang seharusnya, sesuai dengan kebijakan Firewall Manager. Anda dapat 
mengaktifkan perbaikan Firewall Manager pada kebijakan, yang membuat asosiasi sesuai dengan 
pengaturan kebijakan.
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• Kepelpelpelkan — 70
• Pengaturan status — LALUS/GAGAL
• Pembaruan - Firewall Manager memperbarui temuan ini.

Grup keamanan replika Firewall Manager tidak sinkron dengan grup keamanan utama.

Grup keamanan replika Firewall Manager tidak sinkron dengan grup keamanan utamanya, menurut 
kebijakan grup keamanan umum mereka. Anda dapat mengaktifkan perbaikan Firewall Manager pada 
kebijakan, yang menyinkronkan grup keamanan replika dengan yang utama.

• Kepelpelpelkan — 80
• Pengaturan status — LALUS/GAGAL
• Pembaruan - Firewall Manager memperbarui temuan ini.

Temuan kebijakan audit konten grup keamanan
Untuk informasi tentang kebijakan audit konten grup keamanan, lihatKebijakan grup keamanan (p. 554).

Grup keamanan tidak sesuai dengan grup keamanan audit konten.

Kebijakan audit konten grup keamanan Firewall Manager telah mengidentifikasi grup keamanan yang tidak 
patuh. Ini adalah grup keamanan buatan pelanggan yang berada dalam lingkup kebijakan audit konten 
dan tidak mematuhi setelan yang ditentukan oleh kebijakan dan grup keamanan auditnya. Anda dapat 
mengaktifkan perbaikan Firewall Manager pada kebijakan, yang memodifikasi grup keamanan yang tidak 
patuh agar sesuai.

• Kepelpelpelkan — 70
• Pengaturan status — LALUS/GAGAL
• Pembaruan - Firewall Manager memperbarui temuan ini.

Temuan kebijakan audit penggunaan grup keamanan
Untuk informasi tentang kebijakan audit penggunaan grup keamanan, lihatKebijakan grup 
keamanan (p. 554).

Firewall Manager menemukan grup keamanan berlebihan.

Audit penggunaan grup keamanan Firewall Manager telah mengidentifikasi grup keamanan yang 
berlebihan. Ini adalah grup keamanan dengan aturan identik yang ditetapkan sebagai grup keamanan lain 
dalam instans Amazon Virtual Private Cloud yang sama. Anda dapat mengaktifkan perbaikan otomatis 
Firewall Manager pada kebijakan audit penggunaan, yang menggantikan grup keamanan redundan dan 
dengan satu grup keamanan.

• Kepelpelpelpelpelkan
• Pengaturan status - Tidak ada
• Pembaruan - Firewall Manager tidak memperbarui temuan ini.

Firewall Manager menemukan grup keamanan yang tidak terpakai.

Audit penggunaan grup keamanan Firewall Manager telah mengidentifikasi grup keamanan yang tidak 
digunakan. Ini adalah grup keamanan yang tidak direferenkan oleh kebijakan grup keamanan umum 
Firewall Manager. Anda dapat mengaktifkan perbaikan otomatis Firewall Manager pada kebijakan audit 
penggunaan, yang menghapus grup keamanan yang tidak digunakan.
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• Kepelpelpelpelpelkan
• Pengaturan status - Tidak ada
• Pembaruan - Firewall Manager tidak memperbarui temuan ini.

Temuan kebijakan Firewall DNS Route 53 Resolver
Untuk informasi tentang kebijakan Firewall DNS, lihatKebijakan Firewall DNS Route 53 Resolver (p. 568).

Sumber daya tidak ada perlindungan Firewall DNS

VPC tidak memiliki asosiasi grup aturan Firewall DNS yang didefinisikan dalam kebijakan Firewall Manager 
DNS Firewall. Temuan tersebut mencantumkan grup aturan yang ditentukan oleh kebijakan.

• Kepelpelpelkan — 80

Keamanan di AWS Firewall Manager
Keamanan cloud di AWS merupakan prioritas tertinggi. Sebagai pelanggan AWS, Anda akan mendapatkan 
manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi 
yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara AWS dan Anda. Model tanggung jawab bersama
menggambarkan ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

• Keamanan dari cloud – AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan 
layanan AWS di Cloud AWS Cloud. AWS juga menyediakan layanan yang dapat Anda gunakan dengan 
aman. Keefektifan keamanan kami diuji dan diverifikasi secara berkala oleh auditor pihak ketiga sebagai 
bagian dari Program kepatuhan AWS. Untuk mempelajari program kepatuhan yang berlaku di Firewall 
Manager, lihat CakupanAWS Layanan Menurut Program Kepatuhan.

• Keamanan dalam cloud – Tanggung jawab Anda ditentukan oleh layanan AWS yang Anda gunakan. 
Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan organisasi 
Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama 
saat menggunakan Firewall Manager. Topik berikut menunjukkan kepada Anda cara mengonfigurasi 
Firewall Manager untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara 
menggunakanAWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya 
Firewall Manager Anda.

Topik
• Perlindungan Data di Firewall Manager (p. 580)
• Identity and Access Management untuk AWS Firewall Manager (p. 581)
• Pencatatan log dan pemantauan di Firewall Manager (p. 609)
• Validasi kepatuhan untuk Firewall Manager (p. 610)
• Ketahanan di Firewall Manager (p. 610)
• Keamanan infrastruktur dalam AWS Firewall Manager (p. 611)

Perlindungan Data di Firewall Manager
Model tanggung jawab bersama AWS diterapkan untuk perlindungan data AWS Firewall Manager. 
Sebagaimana dijelaskan dalam model ini, AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global 
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yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda harus bertanggung jawab untuk memelihara kendali terhadap 
konten yang di-hosting pada infrastruktur ini. Konten ini meliputi konfigurasi keamanan dan tugas-tugas 
pengelolaan untuk berbagai layanan Layanan AWS yang Anda gunakan. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang privasi data, lihat FAQ tentang Privasi Data. Untuk informasi tentang perlindungan data di Eropa, 
lihat postingan blog Model Tanggung Jawab Bersama AWS dan GDPR di Blog Keamanan AWS.

Untuk tujuan perlindungan data, kami merekomendasikan agar Anda melindungiAkun AWS kredensyal 
dan menyiapkan pengguna individu denganAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
atauAWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara tersebut, setiap pengguna hanya diberi 
izin yang diperlukan untuk memenuhi tugas pekerjaan mereka. Kami juga merekomendasikan agar Anda 
mengamankan data Anda dengan cara-cara berikut:

• Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
• Gunakan SSL/TLS untuk melakukan komunikasi dengan sumber daya AWS. Kami membutuhkan TLS 

1.2 dan merekomendasikan TLS 1.3.
• Siapkan API dan log aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail.
• Gunakan solusiAWS enkripsi, bersama semua kontrol keamanan standar di dalamnyaLayanan AWS.
• Gunakan layanan keamanan terkelola lanjutan seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan 

mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
• Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-2 ketika mengakses AWS melalui 

antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Untuk informasi lebih lanjut tentang titik 
akhir FIPS yang tersedia, lihat Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS) 140-2.

Kami sangat menyarankan agar Anda tidak memasukkan informasi rahasia atau sensitif apa pun, seperti 
alamat email pelanggan Anda, ke dalam tanda atau kolom teks bebas seperti kolom Nama. Ini termasuk 
saat Anda bekerja dengan Firewall Manager atau lainnyaLayanan AWS menggunakan konsol, APIAWS 
CLI, atauAWS SDK. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau kolom teks bebas yang 
digunakan untuk nama dapat digunakan untuk penagihan atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL 
ke server eksternal, sebaiknya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di URL untuk memvalidasi 
permintaan Anda ke server tersebut.

Entitas Firewall Manager — seperti kebijakan — dienkripsi saat diam, kecuali di Wilayah tertentu di mana 
enkripsi tidak tersedia, termasuk China (Beijing) dan China (Ningxia). Kunci enkripsi unik digunakan untuk 
setiap Wilayah.

Identity and Access Management untuk AWS Firewall 
Manager
AWS Identity and Access Management(IAM) adalah akunLayanan AWS yang membantu administrator 
dalam mengendalikan akses keAWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang 
dapat terautentikasi (masuk) dan berwenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Firewall 
Manager. IAM adalah layananLayanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik
• Penonton (p. 262)
• Mengautentikasi dengan identitas (p. 262)
• Mengelola akses menggunakan kebijakan (p. 264)
• Cara kerja AWS Firewall Manager dengan IAM (p. 586)
• Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Firewall Manager (p. 592)
• Kebijakan terkelola AWS untuk AWS Firewall Manager (p. 596)
• Pemecahan masalah identitas dan akses AWS Firewall Manager (p. 604)
• Menggunakan peran terkait layanan untuk Firewall Manager (p. 605)
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• Cross-service bingung wakil pencegahan (p. 607)

Penonton
Cara menggunakanAWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan 
yang Anda lakukan di Firewall Manager.

Pengguna layanan — Jika Anda menggunakan layanan Firewall Manager untuk melakukan tugas Anda, 
administrator Anda akan memberikan kredensil dan izin yang dibutuhkan. Saat Anda menggunakan 
lebih banyak fitur Firewall Manager untuk melakukan tugas, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. 
Memahami cara akses dikelola dapat membantu Anda untuk meminta izin yang tepat dari administrator 
Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di Firewall Manager, lihatPemecahan masalah identitas dan 
akses AWS Shield (p. 484).

Administrator layanan — Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya Firewall Manager di perusahaan 
Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke Firewall Manager. Tugas Anda adalah menentukan fitur dan 
sumber daya Firewall Manager mana yang dapat diakses pengguna layanan Anda. Anda kemudian harus 
mengirimkan permintaan ke administrator IAM Anda untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau 
informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari selengkapnya tentang 
cara perusahaan Anda dapat menggunakan IAM dengan Firewall Manager, lihatCara kerja AWS Shield 
dengan IAM (p. 473).

Administrator IAM — Jika Anda adalah administrator IAM, Anda mungkin ingin belajar dengan lebih 
terperinci tentang cara Anda dapat menulis kebijakan untuk mengelola akses ke Firewall Manager. 
Untuk melihat contoh identitas berbasis kebijakan Firewall Manager yang dapat Anda gunakan di IAM, 
lihatContoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield (p. 479).

Mengautentikasi dengan identitas
Autentikasi adalah cara Anda untuk masuk ke AWS menggunakan kredensial identitas Anda. Anda harus
terautentikasi (masuk keAWS) sebagai pengguna IAM, atau dengan menggunakan IAM role.Pengguna root 
akun AWS

Anda dapat masukAWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensyal yang disediakan 
melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna (IAM 
Identity Center), autentikasi sign-on tunggal perusahaan Anda, dan kredensil Google atau Facebook 
Anda adalah contoh identitas gabungan. Saat masuk sebagai identitas gabungan, administrator Anda 
sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengaksesAWS 
dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Tergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk keAWS Management Console atau portalAWS 
akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masukAWS, lihat Cara masuk keAkun AWS dalam
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

Jika Anda mengaksesAWS pemrograman,AWS menyediakan perangkat pengembangan perangkat lunak 
(SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis 
menggunakan kredenial Anda. Jika Anda tidak menggunakanAWS peralatan, Anda harus menandatangani 
permintaan sendiri. Untuk informasi selengkpanya tentang penggunaan metode yang direkomendasikan 
untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat proses penandatanganan Signature Version 4 di akun
Referensi Umum AWS.

Apapun metode autentikasi yang Anda gunakan, Anda mungkin diminta untuk memberikan informasi 
kerahasiaan tambahan. Misalnya, AWS menyarankan supaya Anda menggunakan autentikasi multi-faktor 
(MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Otentikasi 
multi-faktor dalam PanduanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna dan
Menggunakan autentikasi multi-faktor (MFA)AWS dalam Panduan Pengguna IAM.
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Pengguna root Akun AWS

Saat membuat akunAkun AWS, Anda memulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses penuh 
ke semuaLayanan AWS dan sumber daya dalam akun tersebut. Identitas ini disebut pengguna root Akun 
AWS dan diakses dengan cara masuk menggunakan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan 
saat membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk 
tugas sehari-hari Anda. Lindungi kredensil pengguna root Anda dan gunakan untuk melakukan tugas yang 
hanya dapat dilakukan oleh pengguna root. Untuk daftar tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai 
pengguna root, lihat Tugas yang memerlukan kredensil pengguna root dalam PanduanAWS Account 
Management Referensi.

Identitas Federasi

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses 
administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengaksesLayanan AWS 
dengan menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web,
direktori Pusat Identitas, atau pengguna mana pun yang mengaksesLayanan AWS dengan menggunakan 
kredensi yang disediakan melalui sumber identitas.AWS Directory Service Ketika identitas federasi 
mengaksesAkun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensyal sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On). Anda dapat membuat pengguna dan grup di IAM Identity Center, atau Anda dapat 
terhubung dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk 
digunakan di semua aplikasiAkun AWS dan Anda. Untuk informasi tentang IAM Identity Center, lihat Apa 
itu IAM Identity Center? dalam AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)User Guide.

Pengguna dan grup IAM

Pengguna IAM adalah identitas dalam akun Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus untuk satu orang 
atau aplikasi. Jika memungkinkan, sebaiknya mengandalkan kredensyal sementara alih-alih membuat 
pengguna IAM yang memiliki kredensi jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika 
Anda memiliki kasus penggunaan khusus yang memerlukan kredensyal jangka panjang dengan pengguna 
IAM, kami sarankan Anda memutar kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutar kunci akses 
secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensyal jangka panjang dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Grup IAM adalah identitas yang menentukan kumpulan dari para pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk 
sebagai kelompok. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin untuk beberapa pengguna 
sekaligus. Grup membuat izin lebih mudah dikelola untuk set besar pengguna. Misalnya, Anda dapat 
memiliki grup yang diberi nama IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola 
sumber daya IAM.

Para pengguna berbeda dari peran. Seorang pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau 
aplikasi, tetapi peran ini dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. 
Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. 
Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Kapan harus membuat pengguna IAM (bukan peran) dalam
Panduan Pengguna IAM.

IAM role

IAM role adalah identitas dalam akun Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan 
pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Anda dapat menggunakan IAM role untuk 
sementara di dalam AWS Management Console dengan cara berganti peran. Anda dapat mengambil 
peran dengan cara memanggil operasi API AWS CLI atau AWS atau menggunakan URL khusus. Untuk 
informasi selengkapnya tentang metode penggunaan peran, lihat Menggunakan IAM roles dalam Panduan 
Pengguna IAM.
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IAM role dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

• Akses pengguna gabungan — Untuk menetapkan izin ke identitas gabungan, Anda membuat peran dan 
menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas gabungan mengautentikasi, identitas tersebut 
terkait dengan peran dan diberikan izin yang didefinisikan oleh peran. Untuk informasi tentang peran 
untuk federasi, lihat Membuat peran untuk Penyedia Identitas pihak ketiga dalam Panduan Pengguna 
IAM. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda mengkonfigurasi set izin. Untuk mengontrol 
apa yang dapat diakses identitas Anda setelah mengautentikasi, IAM Identity Center menghubungkan 
izin yang ditetapkan ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat Kumpulan izin di
PanduanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna.

• Izin pengguna IAM sementara — Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM untuk 
sementara mengambil izin yang berbeda untuk tugas tertentu.

• Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan IAM role agar seseorang (principal tepercaya) di akun 
lain diizinkan untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan 
akses lintas akun. Namun, beberapaLayanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara langsung 
ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proksi). Untuk mempelajari perbedaan antara 
kebijakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat Perbedaan antara 
IAM role dan kebijakan berbasis sumber daya dalam Panduan Pengguna IAM.

• Akses lintas layanan — BeberapaLayanan AWS menggunakan fitur di lainnyaLayanan AWS. Sebagai 
conoth, ketika Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan 
aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Layanan mungkin melakukan ini 
menggunakan izin panggilan principal, menggunakan peran layanan, atau peran tertaut layanan.
• Izin prinsipal – Saat Anda menggunakan pengguna IAM atau IAM role untuk melakukan tindakan 

di AWS, Anda dianggap sebagai principal. Kebijakan memberikan izin kepada principal. Saat Anda 
menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu 
tindakan lain di layanan yang berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan 
kedua tindakan tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu tindakan memerlukan tindakan dependen 
tambahan dalam suatu kebijakan, lihat Tindakan, sumber daya, dan kunci syarat untuk AWS Firewall 
Manager di Referensi Otorisasi Layanan.

• Peran layanan – Peran layanan adalah IAM role yang diambil oleh layanan untuk melakukan tindakan 
atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan 
dari dalam IAM. Untuk informasi selengkpanya, lihat Membuat peran untuk mendelegasikan izin 
keLayanan AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

• Peran tertaut-layanan — Peran tertaut-layanan adalah jenis peran layanan yang tertaut dengan 
layananLayanan AWS. Layanan dapat menggunakan peran untuk melakukan tindakan atas 
nama Anda. Peran terkait layanan muncul di AndaAkun AWS dan dimiliki oleh layanan tersebut. 
Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

• Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 – Anda dapat menggunakan IAM role untuk mengelola kredensial 
sementara untuk aplikasi yang berjalan pada instans EC2, dan membuat permintaan API AWS CLI atau 
AWS. Menyimpan access key di dalam instans EC2 lebih disarankan. Untuk menugaskan sebuah peran 
AWS ke instans EC2 dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda dapat membuat sebuah 
profil instans yang dilampirkan ke instans. Profil instans berisi peran dan memungkinkan program yang 
berjalan di instans EC2 untuk mendapatkan kredensial sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menggunakan IAM role untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di instans Amazon EC2 dalam
Panduan Pengguna IAM.

Untuk mempelajari kapan waktunya menggunakan IAM role atau pengguna IAM, lihat Kapan harus 
membuat IAM role (bukan pengguna) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan
Anda mengontrol akses diAWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya keAWS identitas atau 
sumber daya. Kebijakan adalah objek di,AWS yang saat terkait dengan identitas atau sumber daya, akan 
menentukan izinnya. AWSmengevaluasi kebijakan ini saat penanggung jawab (pengguna, pengguna 
root, atau sesi peran) mengajukan permintaan. Izin dalam kebijakan dapat menentukan permintaan 
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yang diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan di AWS sebagai dokumen JSON. Untuk 
informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat Gambaran Umum 
kebijakan JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada para pengguna 
untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat 
kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat 
mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk 
pengoperasiannya. Misalnya, Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan iam:GetRole. 
Pengguna dengan kebijakan tersebut dapat memperoleh informasi peran dari API AWS Management 
Console, the AWS CLI, or the AWS.

Kebijakan berbasis identitas
Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, 
seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol tipe tindakan yang dapat 
dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan dalam syarat. Untuk mempelajari cara 
membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan 
terkelola. Kebijakan inline disematkan secara langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan 
terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran 
dalam akun Akun AWS Anda. Kebijakan terkelola meliputi kebijakan yang dikelola AWS dan kebijakan 
yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola atau kebijakan inline, 
lihat Memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya
Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber 
daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan tepercaya IAM role dan kebijakan bucket
Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan 
dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya yang 
dilampiri kebijakan tersebut, kebijakan menetapkan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal 
tertentu di sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan principal dalam 
kebijakan berbasis sumber daya. Principal dapat meliputi akun, pengguna, peran, pengguna federasi, 
atauLayanan AWS.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak 
dapat menggunakan kebijakan yang dikelola AWS dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACL)
Daftar kontrol akses (ACL) mengendalikan principal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang 
memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, 
meskipun tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung ACL. Untuk 
mempelajari ACL selengkapnya, lihat Gambaran umum daftar kontrol akses (ACL) dalam Panduan 
Developer Amazon Simple Storage Service.

Tipe kebijakan lainnya
AWS mendukung tipe kebijakan tambahan, yang kurang umum. Tipe kebijakan ini dapat mengatur izin 
maksimum yang diberikan kepada Anda oleh tipe kebijakan yang lebih umum.
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• Batasan izin – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat 
diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM (pengguna atau IAM role). Anda dapat 
menetapkan batas izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan kebijakan berbasis 
identitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau 
peran dalam bidang Principal tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu 
kebijakan ini dapat membatalkan izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat Batasan 
izin untuk entitas IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

• Kebijakan Kontrol Layanan (SCPs) – SCP adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum 
untuk sebuah organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah 
layanan untuk mengelompokkan dan mengelola beberapa akun Akun AWS secara terpusat yang 
dimiliki oleh bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur di sebuah organisasi, maka Anda dapat 
menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCP) ke salah satu atau ke semua akun Anda. SCP membatasi 
izin untuk entitas dalam akun anggota, termasuk setiap Pengguna root akun AWS. Untuk informasi 
selengkapnya tentang Organizations dan SCP, lihat Cara kerja SCP dalam Panduan Pengguna AWS 
Organizations.

• Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter saat 
Anda membuat sesi sementara secara terprogram bagi peran atau pengguna gabungan. Izin sesi yang 
dihasilkan adalah persimpangan kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. 
Izin juga dapat berasal dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu 
kebijakan ini membatalkan izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan sesi dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Berbagai tipe kebijakan

Ketika beberapa tipe kebijakan berlaku untuk sebuah permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk 
dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan untuk mengizinkan permintaan ketika beberapa tipe 
kebijakan dilibatkan, lihat Logika evaluasi kebijakan dalam Panduan Pengguna IAM.

Cara kerja AWS Firewall Manager dengan IAM
Sebelum menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Firewall Manager, Anda harus memahami fitur IAM 
yang tersedia untuk digunakan dengan Firewall Manager.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan AWS Firewall Manager

Fitur IAM Dukungan Firewall Manager

Kebijakan berbasis identitas (p. 587) Ya

Kebijakan berbasis sumber daya (p. 587) Tidak

Tindakan kebijakan (p. 588) Ya

Sumber daya kebijakan (p. 588) Ya

Kunci kondisi kebijakan (khusus layanan) (p. 589) Tidak

ACL (p. 589) Tidak

ABAC (tanda dalam kebijakan) (p. 590) Ya

Kredensyal sementara (p. 590) Ya

Izin utama (p. 590) Ya

Peran layanan (p. 591) Sebagian
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Fitur IAM Dukungan Firewall Manager

Peran terkait layanan (p. 591) Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara Firewall Manager danAWS layanan lainnya 
bekerja dengan sebagian besar fitur IAM, lihat AWSLayanan yang bekerja dengan IAM di Panduan 
Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas untuk Firewall Manager

Hanya mendukung kebijakan berbasis identitas Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, 
seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol tipe tindakan yang dapat 
dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan dalam syarat. Untuk mempelajari cara 
membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan tindakan dan sumber daya yang 
diizinkan atau ditolak, serta kondisi di mana tindakan tersebut diperbolehkan atau ditolak. Anda tidak 
dapat menentukan pelaku utama dalam kebijakan berbasis identitas karena itu berlaku untuk pengguna 
atau peran yang dilampiri kebijakan. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam 
kebijakan JSON, lihat Referensi elemen kebijakan IAM JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat contoh identitas berbasis kebijakan Firewall Manager, lihatContoh kebijakan berbasis 
identitas untuk AWS Firewall Manager (p. 592).

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Firewall Manager

Untuk melihat contoh identitas berbasis kebijakan Firewall Manager, lihatContoh kebijakan berbasis 
identitas untuk AWS Firewall Manager (p. 592).

Kebijakan berbasis sumber daya dalam Firewall Manager

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber 
daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan tepercaya IAM role dan kebijakan bucket
Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan 
dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya yang 
dilampiri kebijakan tersebut, kebijakan menetapkan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal 
tertentu di sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan principal dalam 
kebijakan berbasis sumber daya. Principal dapat meliputi akun, pengguna, peran, pengguna federasi, 
atauLayanan AWS.

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan seluruh akun atau entitas IAM di akun lain 
sebagai prinsipal di kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal lintas akun ke kebijakan 
berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika pelaku utama 
dan sumber daya berada di Akun AWS yang berbeda, Administrator IAM di akun tepercaya juga harus 
memberikan izin kepada entitas pelaku utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. 
Izin diberikan dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas ke entitas. Namun, jika kebijakan berbasis 
sumber daya memberikan akses ke prinsipal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis 
identitas tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Perbedaan IAM role dengan kebijakan berbasis 
sumber daya dalam Panduan Pengguna IAM.
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Tindakan kebijakan untuk Firewall Manager

Mendukung tindakan kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Elemen Action dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan-tindakan yang dapat Anda gunakan untuk 
mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama 
yang sama sebagai operasi API AWS terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya 
dengan izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan 
beberapa tindakan dalam kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin guna melakukan operasi yang terkait.

Untuk melihat daftar tindakan Firewall Manager, lihat Tindakan yang Ditentukan olehAWS Firewall Manager
dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di Firewall Manager menggunakan prefiks berikut sebelum tindakan:

fms

Untuk menetapkan beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan dengan koma.

"Action": [ 
      "fms:action1", 
      "fms:action2" 
         ]

Anda dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Misalnya, untuk menentukan 
semua tindakan yang dimulai dengan kata Describe, sertakan tindakan berikut:

"Action": "fms:Describe*"

Untuk melihat contoh identitas berbasis kebijakan Firewall Manager, lihatContoh kebijakan berbasis 
identitas untuk AWS Firewall Manager (p. 592).

Sumber daya kebijakan untuk Firewall Manager

Mendukung sumber daya kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Elemen kebijakan JSON Resource menentukan objek atau objek-objek yang menjadi target penerapan 
tindakan. Pernyataan harus mencakup elemen Resource atau NotResource. Sebagai praktik terbaik, 
tentukan sumber daya menggunakan Amazon Resource Name (ARN). Anda dapat melakukan ini untuk 
tindakan yang mendukung tipe sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.
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Untuk tindakan yang tidak mendukung izin tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan 
karakter wildcart (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku bagi semua sumber daya.

"Resource": "*"

Untuk melihat daftar jenis sumber daya Firewall Manager dan ARN mereka, lihat Sumber daya yang 
ditentukan olehAWS Firewall Manager dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan 
yang dapat menentukan ARN setiap sumber daya, lihat Tindakan yang ditentukan AWS Firewall Manager.

Untuk melihat contoh identitas berbasis kebijakan Firewall Manager, lihatContoh kebijakan berbasis 
identitas untuk AWS Firewall Manager (p. 592).

Kunci syarat kebijakan untuk Firewall Manager

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus 
layanan

Tidak

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses 
ke hal apa. Yaitu, prinsipal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan menurut
persyaratan apa.

Elemen Condition (atau Condition blok) memungkinkan Anda menentukan syarat di mana suatu 
pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang 
menggunakan operator syarat, seperti sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan syarat dalam 
kebijakan dengan nilai dalam permintaan.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam pernyataan, atau beberapa kunci dalam satu 
elemen Condition, AWS akan mengevaluasinya denga menggunakan operasi logika AND. Jika Anda 
menetapkan beberapa nilai untuk kunci syarat tunggal, AWS akan mengevaluasi syarat tersebut dengan 
menggunakan operasi logika OR. Semua persyaratan harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan syarat. Sebagai contoh, Anda 
dapat memberikan izin pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika ditandai dengan nama 
pengguna IAM mereka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Elemen kebijakan IAM: variabel dan tag dalam
Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci syarat global dan kunci syarat khusus layanan. Untuk melihat semua kunci syarat 
global AWS, lihat Kunci konteks syarat global AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi Firewall Manager, lihat Kunci syarat untukAWS Firewall Manager dalam
Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan 
dengan kunci syarat tertentu, lihat Tindakan yang ditentukan AWS Firewall Manager.

Untuk melihat contoh identitas berbasis kebijakan Firewall Manager, lihatContoh kebijakan berbasis 
identitas untuk AWS Firewall Manager (p. 592).

ACL di Firewall Manager

Mendukung ACL Tidak

Access control list (ACL) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki 
izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun tidak 
menggunakan format dokumen kebijakan JSON.
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ABAC dengan Firewall Manager

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan) Ya

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang mendefinisikan izin berdasarkan 
atribut. Di AWS, atribut ini disebut tanda. Anda dapat melampirkan tanda ke entitas IAM (pengguna atau 
peran) dan ke banyak sumber daya AWS. Penandaan entitas dan sumber daya adalah langkah pertama 
dari ABAC. Kemudian Anda merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda pelaku 
utama cocok dengan tanda di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat membantu di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan membantu dalam situasi 
ketika manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengontrol akses berdasarkan tandanya, Anda memberikan informasi tanda di elemen syarat
kebijakan dengan menggunakan kunci syarat aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-
name, atau aws:TagKeys.

Jika layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, maka nilainya adalah Ya
untuk layanan. Jika layanan mendukung ketiga kunci kondisi hanya untuk beberapa jenis sumber daya, 
maka nilainya adalah Partial.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ABAC, lihat Apa itu ABAC? dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk 
melihat tutorial dengan langkah-langkah untuk menyiapkan ABAC, lihat Menggunakan kontrol akses 
berbasis atribut (ABAC) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensyal sementara dengan Firewall Manager

Mendukung penggunaan kredensial sementara Ya

BeberapaLayanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensyal sementara. Untuk 
informasi tambahan, termasuk yangLayanan AWS bekerja dengan kredensil sementara, lihat Layanan 
AWSbahwa bekerja dengan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda menggunakan kredensial sementara jika Anda masuk ke AWS Management Console menggunakan 
metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, saat Anda mengakses AWS dengan 
menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut akan membuat kredensial 
sementara secara otomatis. Anda juga secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk 
ke konsol sebagai pengguna dan kemudian beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang beralih 
peran, lihat Beralih ke peran (konsol) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat secara manual membuat kredensial sementara menggunakan AWS CLI atau API AWS. Anda 
kemudian dapat menggunakan kredensial sementara tersebut untuk mengakses AWS. AWS menyarankan 
agar Anda membuat kredensial sementara secara dinamis alih-alih menggunakan access key jangka 
panjang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kredensial keamanan sementara di IAM.

Izin pelaku utama lintas layanan untuk Firewall Manager

Mendukung izin pelaku utama Ya

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan di AWS, Anda dianggap 
sebagai pelaku utama. Kebijakan memberikan izin kepada prinsipal. Saat Anda menggunakan beberapa 
layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu tindakan lain di layanan yang 
berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk 
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mengetahui apakah suatu tindakan memerlukan tindakan dependen tambahan dalam suatu kebijakan, lihat
Tindakan, sumber daya, dan kunci syarat untuk AWS Firewall Manager di Referensi Otorisasi Layanan.

Peran layanan untuk Firewall Manager

Mendukung peran layanan Sebagian

Peran layanan adalah IAM role yang diambil oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. 
Administrator IAM dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk 
informasi selengkpanya, lihat Membuat peran untuk mendelegasikan izin keLayanan AWS dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas Firewall Manager. Edit peran 
layanan hanya jika Firewall Manager menyediakan panduan untuk melakukannya.

Memilih IAM role di Firewall Manager

Untuk menggunakan tindakan PutNotificationChannelAPI di Firewall Manager, Anda harus 
memilih peran untuk mengizinkan Firewall Manager mengakses Amazon SNS sehingga layanan 
dapat mempublikasikan pesan Amazon SNS atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat
PutNotificationChannel dalam Referensi API AWS Firewall Manager.

Berikut menampilkan contoh izin topik SNS pengaturan izin SNS. Untuk menggunakan kebijakan ini 
dengan peran kustom Anda sendiri, gantiAWSServiceRoleForFMS Amazon Resource Name (ARN) 
denganSnsRoleName ARN.

{ 
  "Sid": "AWSFirewallManagerSNSPolicy", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "AWS": "arn:aws:iam::account ID:role/aws-service-role/
fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS" 
  }, 
  "Action": "sns:Publish", 
  "Resource": "SNS topic ARN"
}

Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan dan sumber daya Firewall Manager, lihat topikAWS Identity 
and Access Management panduan Tindakan yang Ditetapkan olehAWS Firewall Manager

Peran tertaut-layanan untuk Firewall Manager

Mendukung peran yang terhubung dengan layanan Ya

Peran tertaut-layanan adalah jenis peran layanan yang tertaut denganLayanan AWS. Layanan dapat 
menggunakan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di 
AndaAkun AWS dan dimiliki oleh layanan tersebut. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat 
mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang pembuatan atau pengelolaan peran yang terhubung dengan layanan, lihat Layanan 
AWS yang bekerja dengan IAM. Cari layanan dalam tabel yang memiliki Yes di kolom Service-linked role
(Peran yang terhubung dengan layanan). Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran yang terhubung 
dengan layanan untuk layanan tersebut.
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Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Firewall Manager
Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya 
Firewall Manager. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakanAWS Management 
Console,AWS Command Line Interface (AWS CLI), atauAWS API. Untuk memberikan izin kepada para 
pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat 
membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan 
pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM menggunakan contoh dokumen 
kebijakan JSON ini, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh Firewall Manager, termasuk 
format ARN untuk setiap jenis sumber daya, lihat Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untukAWS 
Firewall Manager di Referensi Otorisasi Layanan.

Topik
• Praktik terbaik kebijakan (p. 592)
• Mengunakan konsol Firewall Manager (p. 593)
• Perbolehkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri (p. 593)
• Memberikan akses baca ke grup keamanan Firewall Manager (p. 594)
• Memberikan akses penuh keAWS Firewall Manager sumber daya (p. 594)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, atau menghapus sumber 
daya Firewall Manager di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda terkena biaya. Ketika Anda 
membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

• Memulai kebijakanAWS terkelola dan beralih ke izin paling sedikit hak istimewa — Untuk mulai 
memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakanAWS terkelola yang 
memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di AndaAkun AWS. Kami 
menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelolaAWS 
pelanggan yang spesifik untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat
kebijakanAWSAWS terkelola atau kebijakan terkelola untuk fungsi pekerjaan di Panduan Pengguna IAM.

• Terapkan izin hak akses minimum — Saat Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan 
izin yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Anda melakukan ini dengan menentukan tindakan yang 
dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, juga dikenal sebagai izin paling tidak 
memiliki hak istimewa. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan IAM untuk menerapkan izin, 
lihat Kebijakan dan izin di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

• Gunakan ketentuan dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut — Anda dapat 
menambahkan kondisi pada kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. 
Misalnya, Anda dapat menulis ketentuan kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus 
dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan kondisi untuk memberikan akses ke tindakan 
layanan jika digunakan melalui spesifikLayanan AWS, sepertiAWS CloudFormation. Untuk informasi 
selengkpanya, lihat Elemen Kebijakan IAM JSON: Syarat dalam Panduan Pengguna IAM.

• Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang 
aman dan fungsional - IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga 
kebijakan mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer 
menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk 
membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat
validasi kebijakan IAM Access Analyzer di Panduan Pengguna IAM.

• Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) — Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan 
pengguna IAM atau pengguna root di AndaAkun AWS, aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. 
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Untuk mewajibkan MFA saat operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA ke kebijakan Anda. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi akses API yang dilindungi MFA di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat praktik terbaik keamanan di IAM
dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengunakan konsol Firewall Manager
Untuk mengakses konsol AWS Firewall Manager tersebut, Anda harus memiliki rangkaian izin minimum. 
Izin ini harus mengizinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya Firewall 
Manager di akun AndaAkun AWS. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat dari 
izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk entitas 
(pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu meloloskan izin konsol minimum untuk pengguna yang hanya melakukan panggilan ke 
AWS CLI atau API AWS. Alih-alih, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang 
mereka coba lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran masih dapat menggunakan konsol Firewall Manager, 
lampirkan juga kebijakanReadOnlyAWS terkelola ke entitas.ConsoleAccess Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Menambahkan izin ke pengguna dalam Panduan Pengguna IAM.

Perbolehkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri
Contoh ini menunjukkan cara Anda dapat membuat kebijakan yang mengizinkan para pengguna IAM 
untuk melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini 
mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan pada konsol atau secara terprogram menggunakan API AWS 
CLI atau AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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Memberikan akses baca ke grup keamanan Firewall Manager
Firewall Manager mengizinkan akses sumber daya lintas akun, tetapi tidak memungkinkan Anda membuat 
perlindungan sumber daya lintas akun. Anda hanya dapat membuat perlindungan untuk sumber daya dari 
dalam akun yang memiliki sumber daya tersebut.

Berikut adalah contoh kebijakan yang memberikan izin untukfms:Getfms:List, 
danec2:DescribeSecurityGroups tindakan di semua sumber daya.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "fms:Get*", 
                "fms:List*", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}         

Memberikan akses penuh keAWS Firewall Manager sumber daya
Ikuti panduan ini jika Anda mengalami kesulitan dalam membuat atau mengelola kebijakan Firewall 
Manager dengan kebijakan terkelolaAWSFMAdminFullAccess. Untuk informasi tentang cara bekerja 
dengan kebijakan terkelola untukAWS Firewall Manager, lihat.

Kebijakan ini tidak menyertakan izin untuk menyiapkan notifikasi Layanan Pemberitahuan Amazon 
SimpleAWS Firewall Manager. Untuk informasi tentang cara menyiapkan akses untuk Amazon Simple 
Notification Service, lihat Menyiapkan akses untuk Amazon Simple Notification Service.

Gunakan kebijakan berikut ini untuk memberikan akses administratif penuh ke akun Anda:

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "fms:*", 
            "waf:*", 
            "waf-regional:*", 
            "elasticloadbalancing:SetWebACL", 
            "firehose:ListDeliveryStreams", 
            "organizations:DescribeAccount", 
            "organizations:DescribeOrganization", 
            "organizations:ListRoots", 
            "organizations:ListChildren", 
            "organizations:ListAccounts", 
            "organizations:ListAccountsForParent", 
            "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
            "shield:GetSubscriptionState", 
            "route53resolver:ListFirewallRuleGroups", 
            "route53resolver:GetFirewallRuleGroup", 
            "wafv2:ListRuleGroups", 
            "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups", 
            "wafv2:CheckCapacity", 
            "wafv2:PutLoggingConfiguration", 
            "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions", 
            "network-firewall:DescribeRuleGroup", 
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            "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata", 
            "network-firewall:ListRuleGroups", 
            "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
            "ec2:DescribeRegions" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:PutBucketPolicy", 
            "s3:GetBucketPolicy" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"iam:CreateServiceLinkedRole", 
         "Resource":"*", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "iam:AWSServiceName":[ 
                  "fms.amazonaws.com" 
               ] 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
            "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
            "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
            "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator" 
         ], 
         "Resource":"*", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "organizations:ServicePrincipal":[ 
                  "fms.amazonaws.com" 
               ] 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

Rincian izin

Kebijakan ini meliputi izin berikut. :

• fms:*:

Memungkinkan Anda bekerja denganAWS Firewall Manager sumber daya.
• waf:*, waf-regional:*:

Memungkinkan Anda bekerja denganAWS WAF kebijakan.
• waf:*, waf-regional:*:

Memungkinkan Anda bekerja denganAWS WAF kebijakan.
• elasticloadbalancing:SetWebACL:
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Memungkinkan Anda mengaitkan daftar kontrol akses web (ACL) ke Elastic Load Balancers.
• firehose:ListDeliveryStreams:

Memungkinkan Anda melihatAWS WAF log.
• organizations:DescribeAccount, organizations:DescribeOrganization,
organizations:ListRoots, organizations:ListChildren,
organizations:ListAccounts, organizations:ListAccountsForParent,
organizations:ListOrganizationalUnitsForParent:

Memungkinkan Anda bekerja denganAWS Organizations.
• shield:GetSubscriptionState:

Memungkinkan Anda melihat status langganan untukAWS Shield kebijakan.
• route53resolver:ListFirewallRuleGroups, route53resolver:GetFirewallRuleGroup:

Memungkinkan Anda bekerja dengan Route 53 DNS Pribadi untuk grup aturan VPC dalam kebijakan 
DNS Pribadi Route 53 untuk VPC.

• wafv2:ListRuleGroups, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups, wafv2:CheckCapacity,
wafv2:PutLoggingConfiguration, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions:

Memungkinkan Anda bekerja denganAWS WAFV2 kebijakan.
• network-firewall:DescribeRuleGroup, network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata,
network-firewall:ListRuleGroups:

Memungkinkan Anda bekerja denganAWS Network Firewall kebijakan.
• ec2:DescribeAvailabilityZones:

Memungkinkan Anda melihat Availability ZoneAWS Network Firewall kebijakan.
• ec2:DescribeRegions:

Memungkinkan Anda melihat Wilayah kebijakan diAWS Firewall Manager konsol.

Kebijakan terkelola AWS untuk AWS Firewall Manager

Untuk menambahkan izin ke para pengguna, grup, dan peran, akan lebih mudah menggunakan kebijakan 
terkelola AWS dibandingkan dengan menulis kebijakan sendiri. Dibutuhkan waktu dan keahlian untuk
membuat kebijakan terkelola pelanggan IAM yang hanya menyediakan izin sesuai kebutuhan tim Anda. 
Untuk mulai dengan cepat, Anda dapat menggunakan kebijakan-kebijakan terkelola AWS kami. Kebijakan 
ini mencakup kasus penggunaan umum dan tersedia di akun Akun AWS Anda. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang kebijakan terkelola AWS, lihat kebijakan terkelola AWS di Panduan Pengguna IAM.

Layanan AWSmempertahankan dan memperbarui kebijakanAWS terkelola. Anda tidak dapat mengubah 
izin yang ada dalam kebijakan-kebijakan yang dikelola AWS. Layanan terkadang menambahkan izin 
tambahan ke kebijakan yang dikelola AWS untuk mendukung fitur-fitur baru. Jenis pembaruan ini akan 
memengaruhi semua identitas (pengguna, grup, dan peran) di mana kebijakan tersebut dilampirkan. 
Layanan kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan yang dikelola AWS saat ada fitur baru yang 
diluncurkan atau saat ada operasi baru yang tersedia. Layanan tidak menghapus izin yang ada di kebijakan 
yang dikelola AWS, sehingga pembaruan-pembaruan yang terjadi pada kebijakan tidak akan membuat izin 
yang ada rusak.

Selain itu, AWS mendukung kebijakan-kebijakan terkelola untuk fungsi tugas yang mencakup beberapa 
layanan. Misalnya, kebijakanViewOnlyAccessAWS terkelola menyediakan akses hanya-baca ke 
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banyakLayanan AWS sumber daya. Saat layanan meluncurkan fitur baru, AWS menambahkan izin 
hanya-baca untuk operasi dan sumber daya yang baru. Untuk melihat daftar dan deskripsi dari kebijakan-
kebijakan fungsi tugas, lihat kebijakan terkelola AWS untuk fungsi tugas di Panduan Pengguna IAM.

AWSkebijakan terkelola: AWSFMAdminFullAccess

Gunakan kebijakanAWSFMAdminFullAccessAWS terkelola untuk mengizinkan administrator 
mengaksesAWS Firewall Manager sumber daya, termasuk semua jenis kebijakan Firewall Manager. 
Kebijakan ini tidak menyertakan izin untuk menyiapkan pemberitahuan Layanan Pemberitahuan Amazon 
SimpleAWS Firewall Manager. Untuk informasi tentang cara menyiapkan akses untuk Amazon Simple 
Notification Service, lihat Menyiapkan akses untuk Amazon Simple Notification Service.

Rincian izin

Kebijakan ini dikelompokkan ke dalam pernyataan berdasarkan kumpulan izin.

• AWS Firewall Managersumber daya kebijakan - Memungkinkan izin administratif penuh untuk sumber 
daya diAWS Firewall Manager, termasuk semua jenis kebijakan Firewall Manager.

• MenulisAWS WAF log ke Amazon Simple Storage Service - Memungkinkan Firewall Manager untuk 
menulis dan membacaAWS WAF log di Amazon S3.

• Buat peran yang ditautkan dengan layanan — Memungkinkan administrator membuat peran yang 
ditautkan dengan layanan, yang memungkinkan Firewall Manager mengakses sumber daya pada 
layanan lain atas nama Anda. Izin ini memungkinkan pembuatan peran yang ditautkan dengan 
layanan hanya untuk digunakan oleh Firewall Manager. Untuk informasi tentang cara Firewall Manager 
menggunakan peran yang ditautkan dengan layanan, lihatMenggunakan peran terkait layanan untuk 
Firewall Manager (p. 605).

• AWS Organizations- Memungkinkan administrator untuk menggunakan Firewall Manager untuk 
organisasi diAWS Organizations. Setelah mengaktifkan akses tepercaya untuk Firewall Manager 
masukAWS Organizations, anggota akun admin dapat melihat temuan di seluruh organisasi mereka. 
Untuk informasi tentang menggunakanAWS Organizations denganAWS Firewall Manager, lihat
MenggunakanAWS Organizations denganAWS layanan lain di PanduanAWS Organizations Pengguna.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "fms:*", 
            "waf:*", 
            "waf-regional:*", 
            "elasticloadbalancing:SetWebACL", 
            "firehose:ListDeliveryStreams", 
            "organizations:DescribeAccount", 
            "organizations:DescribeOrganization", 
            "organizations:ListRoots", 
            "organizations:ListChildren", 
            "organizations:ListAccounts", 
            "organizations:ListAccountsForParent", 
            "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
            "shield:GetSubscriptionState", 
            "route53resolver:ListFirewallRuleGroups", 
            "route53resolver:GetFirewallRuleGroup", 
            "wafv2:ListRuleGroups", 
            "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups", 
            "wafv2:CheckCapacity", 
            "wafv2:PutLoggingConfiguration", 
            "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions", 
            "network-firewall:DescribeRuleGroup", 
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            "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata", 
            "network-firewall:ListRuleGroups", 
            "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
            "ec2:DescribeRegions" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:PutBucketPolicy", 
            "s3:GetBucketPolicy" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"iam:CreateServiceLinkedRole", 
         "Resource":"*", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "iam:AWSServiceName":[ 
                  "fms.amazonaws.com" 
               ] 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
            "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
            "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
            "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator" 
         ], 
         "Resource":"*", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "organizations:ServicePrincipal":[ 
                  "fms.amazonaws.com" 
               ] 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

• fms:*:

Memungkinkan Anda bekerja denganAWS Firewall Manager sumber daya.
• waf:*, waf-regional:*:

Memungkinkan Anda bekerja denganAWS WAF kebijakan.
• elasticloadbalancing:SetWebACL:

Memungkinkan Anda mengaitkan daftar kontrol akses web (ACL) ke Elastic Load Balancers.
• firehose:ListDeliveryStreams:

Memungkinkan Anda melihatAWS WAF log.
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• organizations:DescribeAccount, organizations:DescribeOrganization,
organizations:ListRoots, organizations:ListChildren,
organizations:ListAccounts, organizations:ListAccountsForParent,
organizations:ListOrganizationalUnitsForParent:

Memungkinkan Anda bekerja denganAWS Organizations.
• shield:GetSubscriptionState:

Memungkinkan Anda melihat status langganan untukAWS Shield kebijakan.
• route53resolver:ListFirewallRuleGroups, route53resolver:GetFirewallRuleGroup:

Memungkinkan Anda bekerja dengan Route 53 DNS Pribadi untuk grup aturan VPC dalam kebijakan 
DNS Pribadi Route 53 untuk VPC.

• wafv2:ListRuleGroups, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups, wafv2:CheckCapacity,
wafv2:PutLoggingConfiguration, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions:

Memungkinkan Anda bekerja denganAWS WAFV2 kebijakan.
• network-firewall:DescribeRuleGroup, network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata,
network-firewall:ListRuleGroups:

Memungkinkan Anda bekerja denganAWS Network Firewall kebijakan.
• ec2:DescribeAvailabilityZones:

Memungkinkan Anda melihat Availability ZoneAWS Network Firewall kebijakan.
• ec2:DescribeRegions:

Memungkinkan Anda melihat Wilayah kebijakan diAWS Firewall Manager konsol.
• s3:GetBucketPolicy:

Memungkinkan Anda mendapatkan kebijakan bucket Amazon S3 untukAWS WAF log.
• ListDelegatedAdministrators:

Memungkinkan Anda mencantumkan administrator yang didelegasikan Amazon OpenSearch Service.

AWSkebijakan terkelola: FMSServiceRolePolicy

Kebijakan ini memungkinkanAWS Firewall Manager untuk mengelolaAWS sumber daya atas nama Anda 
di Firewall Manager dan layanan terintegrasi. Kebijakan ini terlampir pada peran yang ditautkan dengan 
layananAWSServiceRoleForFMS. Untuk informasi selengkapnya tentang peran tertaut layanan, lihat
Menggunakan peran terkait layanan untuk Firewall Manager (p. 605).

Untuk detail kebijakan, lihat konsol IAM di FMSServiceRolePolicy.

AWSkebijakan terkelola: AWSFMAdminReadOnlyAccess

Memberikan akses hanya-baca ke semua sumber dayaAWS Firewall Manager.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "fms:Get*", 
            "fms:List*", 
            "waf:Get*", 
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            "waf:List*", 
            "waf-regional:Get*", 
            "waf-regional:List*", 
            "firehose:ListDeliveryStreams", 
            "organizations:DescribeOrganization", 
            "organizations:DescribeAccount", 
            "organizations:ListRoots", 
            "organizations:ListChildren", 
            "organizations:ListAccounts", 
            "organizations:ListAccountsForParent", 
            "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
            "shield:GetSubscriptionState", 
            "route53resolver:ListFirewallRuleGroups", 
            "route53resolver:GetFirewallRuleGroup", 
            "wafv2:ListRuleGroups", 
            "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups", 
            "wafv2:CheckCapacity", 
            "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions", 
            "network-firewall:DescribeRuleGroup", 
            "network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata", 
            "network-firewall:ListRuleGroups", 
            "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
            "ec2:DescribeRegions" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:GetBucketPolicy" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "organizations:ListDelegatedAdministrators" 
         ], 
         "Resource":"*", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "organizations:ServicePrincipal":[ 
                  "fms.amazonaws.com" 
               ] 
            } 
         } 
      } 
   ]
} 
   

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

• fms:*:

Memungkinkan Anda melihatAWS Firewall Manager sumber daya.
• waf:Get*, waf-regional:Get*:

Memungkinkan Anda mendapatkanAWS WAF kebijakan.
• waf:List*, waf-regional:List*:

Memungkinkan Anda mencantumkanAWS WAF kebijakan.

600



AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

Identity and Access Management

• firehose:ListDeliveryStreams:

Memungkinkan Anda daftarAWS WAF log.
• organizations:DescribeOrganization, organizations:DescribeAccount,
organizations:DescribeOrganization, organizations:ListRoots,
organizations:ListChildren, organizations:ListAccounts,
organizations:ListAccountsForParent,
organizations:ListOrganizationalUnitsForParent:

Memungkinkan Anda melihat sumber dayaAWS Organizations.
• shield:GetSubscriptionState:

Memungkinkan Anda mendapatkan status berlangganan untukAWS Shield kebijakan.
• route53resolver:ListFirewallRuleGroups, route53resolver:GetFirewallRuleGroup:

Memungkinkan Anda mendapatkan dan daftar Route 53 DNS Pribadi untuk grup aturan VPC dalam 
kebijakan DNS Pribadi Route 53 untuk VPC.

• wafv2:ListRuleGroups, wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups, wafv2:CheckCapacity,
wafv2:ListAvailableManagedRuleGroupVersions:

Memungkinkan Anda mencantumkan grupAWS WAFV2 aturan, grup aturan AturanAWS Terkelola 
dalamAWS WAFV2 kebijakan, kapasitas grupAWS WAFV2 aturan, dan versi grup aturan AturanAWS 
WAFV2AWS Terkelola.

• network-firewall:DescribeRuleGroup, network-firewall:DescribeRuleGroupMetadata,
network-firewall:ListRuleGroups:

Memungkinkan Anda melihat grupAWS Network Firewall aturan dan metadata grup aturan.
• ec2:DescribeAvailabilityZones:

Memungkinkan Anda melihat Availability ZoneAWS Network Firewall kebijakan.
• ec2:DescribeRegions:

Memungkinkan Anda melihat Wilayah kebijakan diAWS Firewall Manager konsol.
• s3:GetBucketPolicy:

Memungkinkan Anda mendapatkan kebijakan bucket Amazon S3 untukAWS WAF log.
• ListDelegatedAdministrators:

Memungkinkan Anda mencantumkan administrator yang didelegasikanAWS Organizations.

AWSkebijakan terkelola: AWSFMMemberReadOnlyAccess

Memberikan akses hanya-baca ke sumber dayaAWS Firewall Manager anggota. Untuk detail kebijakan, 
lihat konsol IAM di AWSFMMemberReadOnlyAccess.

Pembaruan Firewall Manager untuk kebijakanAWS terkelola

Lihat detail tentang pembaruan kebijakanAWS terkelola untuk Firewall Manager karena layanan ini mulai 
melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlanggananlah 
umpan RSS pada halaman riwayat dokumen Firewall Manager diRiwayat dokumen (p. 642).
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FMSServiceRolePolicy (p. 599)
- Kebijakan yang diperbarui

Izin tambahan yang 
memungkinkan Firewall Manager 
menjelaskan apakahAWS Config 
aturan yang ditentukan sesuai.

Lihat kebijakan yang 
diperbarui di konsol IAM:
FMSServiceRolePolicy.

21 April 2023

FMSServiceRolePolicy (p. 599)
- Kebijakan yang diperbarui

Izin tambahan yang 
memungkinkan Firewall Manager 
menjelaskan instans Amazon 
EC2 dan atribut antarmuka 
jaringan.

Lihat kebijakan yang 
diperbarui di konsol IAM:
FMSServiceRolePolicy.

15 November 2022

AWSFMAdminReadOnlyAccess (p. 599)- 
Kebijakan yang diperbarui

Menambahkan izin untuk 
mendukungAWS WAFV2, Shield, 
Network Firewall, DNS Firewall, 
grup keamanan Amazon VPC, 
kebijakan.

Lihat kebijakan yang 
diperbarui di konsol IAM:
AWSFMAdminReadOnlyAccess.

02 November 2022

AWSFMAdminFullAccess (p. 597)- 
Kebijakan yang diperbarui

Menambahkan izin untuk 
mendukungAWS WAFV2, Shield, 
Network Firewall, DNS Firewall, 
grup keamanan Amazon VPC, 
kebijakan. Izin Amazon SNS 
yang dihapus.

Lihat kebijakan yang 
diperbarui di konsol IAM:
AWSFMAdminFullAccess.

21 Oktober 2022

FMSServiceRolePolicy- Izin 
baru untuk kebijakan firewallAWS 
Firewall Manager pihak ketiga

Perubahan ini memungkinkan 
Firewall Manager untuk membuat 
dan menghapus titik akhir VPC 
Amazon EC2 yang terkait dengan 
kebijakan firewall pihak ketiga.

30 Maret 2022

FMSServiceRolePolicy- Izin 
baru untukAWS Network Firewall 
kebijakan

Menambahkan izin baru untuk 
mendukung penyebaran firewall 
untuk kebijakan Network Firewall. 
Izin baru memungkinkan 
pengambilan informasi tentang 
Availability Zone untuk akun yang 
berada dalam lingkup kebijakan.

16 Februari 2022

FMSServiceRolePolicy- Izin 
baru untukAWS Shield kebijakan

Menambahkan izin baru 
untuk mengambil tag untuk 

07 Januari 2022
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sumber dayaAWS WAF 
regional danAWS WAF global. 
Ditambahkan izinAWS WAF 
regional untuk mengambil ACL 
web menggunakan ARN sumber 
daya. Izin tambahan untuk 
mendukung mitigasi DDoS 
lapisan aplikasi otomatis Shield.

FMSServiceRolePolicy- Izin 
baru untukAWS Shield kebijakan

Menambahkan izin baru untuk 
mengambil tag untuk sumber 
daya Elastic Load Balancing.

18 November 2021

FMSServiceRolePolicy- 
Izin baru untuk grup keamanan 
danAWS Network Firewall 
kebijakan

Menambahkan izin baru untuk 
mengaktifkan logging terpusat 
untukAWS Network Firewall 
kebijakan. Selain itu, izin Amazon 
EC2 hanya-baca ditambahkan 
untuk mendukung perubahan 
pada layanan Config yang 
memengaruhi bagaimana 
sumber dayaAWS Firewall 
Manager kueri untuk kebijakan 
grup keamanan.

29 September 2021

FMSServiceRolePolicy- 
Format ARN untukAWS WAF 
sumber daya

DiperbaruiFMSServiceRolePolicy
untuk membakukan format ARN 
untukAWS WAF sumber daya. 
Format ARN yang diperbarui 
adalaharn:aws:waf:*:*:*
danarn:aws:waf-
regional:*:*:*.

12 Agustus 2021

FMSServiceRolePolicy- 
Wilayah tambahan di Tiongkok

AWS Firewall Managertelah 
diaktifkanFMSServiceRolePolicy
untuk wilayah BJS dan ZHY di 
Tiongkok.

12 Agustus 2021

FMSServiceRolePolicy— 
Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Ditambahkan izin baru 
untuk memungkinkanAWS 
Firewall Manager untuk 
mengelolaAmazon Route 53 
Resolver DNS Firewall.

Perubahan ini memungkinkan 
Firewall Manager untuk 
mengkonfigurasi asosiasiAmazon 
Route 53 Resolver DNS Firewall. 
Ini memungkinkan Anda untuk 
menggunakan Firewall Manager 
untuk memberikan perlindungan 
DNS Firewall untuk VPC Anda di 
seluruh organisasi Anda diAWS 
Organizations.

17 Maret 2021
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Firewall Manager mulai melacak 
perubahan

Firewall Manager mulai melacak 
perubahan untuk kebijakanAWS 
terkelola.

02 Maret 2021

Pemecahan masalah identitas dan akses AWS Firewall Manager
Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang 
mungkin dialami saat bekerja dengan Firewall Manager dan IAM.

Topik
• Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di Firewall Manager (p. 604)
• Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole (p. 604)
• Saya ingin mengizinkan orang di luar sayaAkun AWS untuk mengakses sumber daya Firewall 

Manager (p. 605)

Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di Firewall Manager

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak terotorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan 
Anda harus diperbarui untuk memungkinkan Anda melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi saat penggunamateojackson IAM mencoba menggunakan konsol untuk 
melihat detail tentangmy-example-widget sumber daya fiktif, tetapi tidak memilikifms:GetWidget izin 
fiktif.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 fms:GetWidget on resource: my-example-widget

Dalam hal ini, kebijakan untukmateojackson pengguna harus diperbarui untuk memungkinkan akses 
kemy-example-widget sumber daya dengan menggunakanfms:GetWidget tindakan.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungiAWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang 
memberikan kredensyal masuk Anda.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak terotorisasi untuk melakukaniam:PassRole
tindakan tersebut, kebijakan Anda harus diperbarui untuk memberikan peran ke Firewall Manager.

BeberapaLayanan AWS memungkinkan Anda untuk memberikan peran yang sudah ada ke layanan 
tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran tertaut-layanan. Untuk melakukannya, Anda 
harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi saat pengguna IAM bernamamarymajor mencoba menggunakan konsol 
untuk melakukan tindakan di Firewall Manager. Namun, tindakan tersebut mengharuskan layanan untuk 
memiliki izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut 
ke layanan.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk 
melakukaniam:PassRole tindakan tersebut.
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Jika Anda memerlukan bantuan, hubungiAWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang 
memberikan kredensyal masuk Anda.

Saya ingin mengizinkan orang di luar sayaAkun AWS untuk mengakses sumber 
daya Firewall Manager

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan para pengguna di akun lain atau orang-orang di luar 
organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa yang dipercaya 
untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau 
daftar kontrol akses (ACL), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi akses pada orang 
ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa hal berikut:

• Untuk mempelajari apakah Firewall Manager mendukung fitur-fitur ini, lihatCara kerja AWS Shield 
dengan IAM (p. 473).

• Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya di seluruh Akun AWS yang Anda miliki, 
lihat Menyediakan akses ke pengguna IAM di akun Akun AWS lain yang Anda miliki dalam Panduan 
Pengguna IAM.

• Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya Anda ke Akun AWS pihak ketiga, lihat
Menyediakan akses ke akun Akun AWS yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam Panduan Pengguna IAM.

• Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat Menyediakan akses ke 
pengguna terautentikasi eksternal (gabungan identitas) dalam Panduan Pengguna IAM .

• Untuk mempelajari perbedaan antara penggunaan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk 
akses lintas akun, lihat Perbedaan IAM role dan kebijakan berbasis sumber daya di Panduan Pengguna 
IAM.

Menggunakan peran terkait layanan untuk Firewall Manager
AWS Firewall Manager menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) peran tertaut layanan. 
Peran tertaut layanan adalah jenis IAM role unik yang terhubung langsung ke Firewall Manager. Peran 
yang ditautkan dengan layanan ditentukan sebelumnya oleh Firewall Manager dan mencakup semua izin 
yang diperlukan layanan untuk menghubungiAWS layanan lainnya atas nama Anda.

Peran tertaut layanan memudahkan pengaturan Firewall Manager karena Anda tidak perlu menambahkan 
izin yang diperlukan secara manual. Firewall Manager izin peran terkait layanan, kecuali jika ditentukan 
berbeda, hanya jika ditentukan berbeda, hanya jika ditentukan berbeda, hanya jika ditentukan berbeda, 
hanya jika ditentukan berbeda, hanya jika ditentukan berbeda, hanya jika ditentukan berbeda, hanya 
Firewall Manager, hanya jika ditentukan berbeda, hanya jika ditentukan berbeda, Izin yang ditentukan 
meliputi kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin. Kebijakan izin tersebut tidak dapat dilampirkan ke 
entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran terkait layanan hanya setelah pertama kali menghapus sumber daya terkait. 
Ini melindungi sumber daya Firewall Manager karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus 
izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran tertaut layanan, lihat Layanan yang Bekerja 
dengan IAM AWS dan mencari layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran Tertaut Layanan. Pilih Yes
(Ya) bersama tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk Firewall Manager

AWS Firewall Managermenggunakan nama peran terkait layanan AWSServiceRoleForFMS untuk 
memungkinkan Firewall Manager memanggilAWS layanan atas nama Anda untuk pengelolaan 
kebijakan firewall dan sumber dayaAWS Organizations akun. Kebijakan ini melekat pada peran 
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yangAWS dikelolaAWSServiceRoleForFMS. Untuk informasi selengkapnya tentang peran terkelola, 
lihatAWSkebijakan terkelola: FMSServiceRolePolicy (p. 599).

Peran AWSServiceRoleForFMS terkait layanan memercayai layanan untuk mengasumsikannya 
peranfms.amazonaws.com.

Kebijakan izin peran memungkinkan Firewall Manager menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya 
yang ditentukan:

• waf- Kelola ACL webAWS WAF Klasik, izin grup aturan, dan asosiasi ACL web di akun Anda.
• ec2- Kelola grup keamanan pada antarmuka jaringan elastis dan instans Amazon EC2.
• vpc- Kelola subnet, tabel rute, tag, dan titik akhir di Amazon VPC.
• wafv2- Kelola ACLAWS WAF web, izin grup aturan, dan asosiasi ACL web di akun Anda.
• cloudfront- Buat ACL web untuk melindungi CloudFront distribusi.
• config- KelolaAWS Config aturan yang dimiliki Manajer Firewall di akun Anda.
• iam- Kelola peran terkait layanan ini, dan buat peran terkait layanan yang diperlukanAWS WAF dan 

Shield jika mengonfigurasi pencatatan log untukAWS WAF dan kebijakan Shield.
• organization- Buat peran terkait layanan yang dimiliki oleh Firewall Manager untuk mengelolaAWS 

Organizations sumber daya yang digunakan oleh Firewall Manager.
• shield- KelolaAWS Shield perlindungan dan konfigurasi mitigasi L7 untuk sumber daya di akun Anda.
• ram- Kelola berbagiAWS RAM sumber daya untuk grup aturan Firewall DNS dan grup aturan Network 

Firewall.
• network-firewall- KelolaAWS Network Firewall sumber daya milik Manajer Firewall dan sumber 

daya Amazon VPC yang bergantung di akun Anda.
• route53resolver- Kelola asosiasi Firewall Firewall yang dimiliki oleh Manajer Firewall di akun Anda.

Lihat kebijakan lengkap di konsol IAM: FMSServiceRolePolicy.

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk 
membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Izin Peran 
Tertaut Layanan di Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran terkait layanan untuk Firewall Manager
Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Ketika Anda mengaktifkan Firewall 
Manager masukAWS Management Console, atau Anda membuatPutLoggingConfiguration
permintaan di Firewall Manager CLI atau Firewall Manager API, Firewall Manager menciptakan peran 
terkait layanan untuk Anda.

Anda harus memilikiiam:CreateServiceLinkedRole izin untuk mengaktifkan logging.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi 
proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda mengaktifkan 
pencatatan Firewall Manager, Manager membuat peran terkait layanan untuk Anda.

Mengedit peran terkait layanan untuk Firewall Manager
Firewall Manager tidak mengizinkan Anda untuk mengedit peran AWSServiceRoleForFMS terkait layanan. 
Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas 
mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat menyunting penjelasan peran menggunakan 
IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengedit Peran Tertaut Layanan di Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk Firewall Manager
Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, kami 
merekomendasikan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang 
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tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber 
daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

Note

Jika layanan Firewall Manager menggunakan peran tersebut ketika Anda mencoba menghapus 
sumber daya, penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba 
mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus peran terkait layanan menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, CLI IAM, atau API IAM untuk menghapus peran terkait layanan 
AWSServiceRoleForFMS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menghapus Peran Tertaut Layanan di Panduan 
Pengguna IAM.

Wilayah yang didukung untuk peran terkait layanan Firewall Manager

Firewall Manager mendukung peran terkait layanan di semua wilayah tempat layanan tersedia. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Titik akhir dan kuota Firewall Manager.

Cross-service bingung wakil pencegahan
Masalah deputi yang bingung adalah masalah keamanan di mana entitas yang tidak memiliki izin untuk 
melakukan tindakan dapat memaksa entitas yang lebih istimewa untuk melakukan tindakan tersebut. 
MasukAWS, peniruan lintas layanan dapat mengakibatkan masalah wakil bingung. Peniruan lintas 
layanan dapat terjadi ketika satu layanan (layanan panggilan) panggilan layanan lain (disebut layanan). 
Layanan panggilan dapat dimanipulasi untuk menggunakan izin untuk bertindak atas sumber daya 
pelanggan lain dengan cara yang seharusnya tidak memiliki izin untuk mengakses. Untuk mencegah hal 
ini,AWSmenyediakan alat yang membantu Anda melindungi data Anda untuk semua layanan dengan 
prinsipal layanan yang telah diberikan akses ke sumber daya di akun Anda.

Sebaiknya gunakanaws:SourceArndanaws:SourceAccountkunci konteks kondisi global dalam 
kebijakan sumber daya untuk membatasi izin yangAWS Firewall Managermemberikan layanan lain untuk 
sumber daya. Gunakanaws:SourceArnjika Anda ingin hanya satu sumber daya yang terkait dengan 
akses lintas layanan. Gunakanaws:SourceAccountjika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di 
akun tersebut terkait dengan penggunaan lintas layanan.

Cara paling efektif untuk melindungi dari masalah wakil bingung adalah dengan 
menggunakanaws:SourceArnkunci konteks kondisi global dengan ARN penuh sumber daya. Jika Anda 
tidak mengetahui ARN penuh dari sumber daya atau jika Anda menentukan beberapa sumber daya, 
gunakanaws:SourceArnkunci kondisi konteks global dengan karakter wildcard (*) untuk bagian yang 
tidak diketahui dari ARN. Sebagai contoh, arn:aws:fms:*:account-id:*.

Jikaaws:SourceArnnilai tidak mengandung ID akun, seperti bucket ARN Amazon S3, Anda harus 
menggunakan kedua kunci konteks kondisi global untuk membatasi izin.

Nilai dariaws:SourceArnharusAWS Firewall ManageradministratorAWSakun.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakanaws:SourceArnkunci konteks kondisi 
global di Firewall Manager untuk mencegah masalah wakil bingung.

Contoh berikut ini menunjukkan cara mencegah masalah wakil yang bingung dengan 
menggunakanaws:SourceArnkunci konteks kondisi global dalam kebijakan kepercayaan peran Firewall 
Manager. GantiWilayahdanaccount-iddengan informasi Anda sendiri.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
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    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "servicename.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": [ 
          "arn:aws:fms:Region:account-id:${*}", 
          "arn:aws:fms:Region:account-id:policy/*"] 
      }, 
      "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "account-id" 
      } 
    } 
  }
}
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Pencatatan log dan pemantauan di Firewall Manager
Pemantauan adalah bagian penting dari pemeliharaan keandalan, ketersediaan, dan performa 
Firewall Manager dan AndaAWSsolusi. Anda harus mengumpulkan data pemantauan dari semua 
bagian AndaAWSsolusi sehingga Anda dapat lebih mudah men-debug kegagalan multi-titik jika 
terjadi.AWSmenyediakan beberapa alat untuk memantau sumber daya Firewall Manager Anda dan 
merespons potensi peristiwa:

Amazon CloudWatch Alarm

Menggunakan CloudWatch alarm, Anda melihat satu metrik selama periode waktu yang Anda 
tentukan. Jika metrik melebihi ambang batas tertentu, CloudWatch mengirimkan notifikasi ke topik 
Amazon SNS atauAWS Auto Scalingkebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemantauan 
CloudWatch dengan Amazon (p. 617).

AWS CloudTrailLog

CloudTrail memberikan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atauAWSlayanan di 
Firewall Manager. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat 
menentukan permintaan yang dibuat ke Firewall Manager, alamat IP asal permintaan dibuat, siapa 
yang membuat permintaan, dan detail tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat log 
panggilan API denganAWS CloudTrail (p. 625).
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Validasi kepatuhan untuk Firewall Manager
Untuk mempelajari apakah dalam cakupan program kepatuhan tertentu, lihat dalam cakupan program 
kepatuhan tertentu, lihat cakupan oleh Program Kepatuhan yang Dicakup oleh Program Kepatuhan, 
lihatLayanan AWSLayanan AWS dalam cakupan program kepatuhan yang Dicakup oleh Program 
Kepatuhan oleh Program Kepatuhan, lihat dalam cakupan program kepatuhan tertentu, lihatLayanan AWS 
Untuk informasi umum, lihat Program Kepatuhan AWS.

Anda bisa mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Mengunduh Laporan di AWS Artifact.

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data 
Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan 
sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

• Panduan Quick Start art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art 
art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art art 
art art art art artAWS

• Merancang untuk Keamanan dan Kepatuhan HIPAA pada Amazon Web Services in Amazon Web 
Services in Scope — Laporan Resmi untuk Keamanan dan Kepatuhan HIPAA di Amazon Web Services 
in Scope — Laporan ResmiAWS untuk Keamanan dan Kepatuhan HIPAA di Amazon Web Services in 
Scope

Note

Tidak semua Layanan AWS memenuhi syarat HIPAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA.

• Sumber Daya Kepatuhan AWS – Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri 
dan lokasi Anda.

• Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan di Panduan Developer AWS Config – Layanan AWS Config 
menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda dalam mematuhi praktik-praktik internal, pedoman 
industri, dan regulasi internal.

• AWS Security Hub— IniLayanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang status 
komprehensif tentang status komprehensif tentang status keamanan Anda Anda Anda di dalamAWS. 
Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk mengevaluasi sumber Anda dan untuk memeriksa 
kepatuhan Anda terhadap standar industri dan praktik terbaik untuk mengevaluasiAWS sumber Anda 
tentang sumber Anda dan untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri dan praktik 
terbaik untuk keamanan Anda. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat referensi kontrol 
Security Hub.

• AWS Audit Manager – Layanan AWS ini akan membantu Anda untuk terus-menerus mengaudit 
penggunaan AWS untuk menyederhanakan bagaimana Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap 
regulasi dan standar industri.

Ketahanan di Firewall Manager
Infrastruktur global AWS dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zone. Wilayah AWS 
menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi yang terhubung dengan 
jaringan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat berlebihan. Dengan Availability Zone, 
Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan 
failover di antara Availability Zone tanpa gangguan. Availability Zone memiliki ketersediaan yang tinggi, 
toleran terhadap kesalahan, dan dapat diskalakan jika dibandingkan dengan infrastruktur pusat data 
tunggal atau ganda tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat Infrastruktur Global AWS.
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Keamanan infrastruktur dalam AWS Firewall Manager
Sebagai layanan terkelola,AWS Firewall Managerdilindungi olehAWSprosedur keamanan jaringan global 
yang dijelaskan dalamAmazon Web Services: Whitepaper Ikhtisar Proses Keamanan.

Anda menggunakanAWSpanggilan API yang dipublikasikan untuk mengakses Firewall Manager melalui 
jaringan. Klien harus mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) 1.0 atau versi yang lebih 
baru. Kami merekomendasikan TLS 1.2 atau versi yang lebih baru. Klien juga harus mendukung suite 
cipher dengan perfect forward secrecy (PFS) seperti Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) atau Elliptic Curve 
Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan sistem yang lebih 
baru mendukung mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan access key ID dan secret access key yang 
terkait dengan principal IAM. Atau Anda bisa menggunakan AWS Security Token Service (AWS STS) untuk 
membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

Kuota AWS Firewall Manager
AWS Firewall Manager tunduk pada kuota berikut (sebelumnya disebut sebagai batas).

AWS Firewall Managermemiliki kuota default yang mungkin dapat Anda tingkatkan dan kuota tetap.

Kebijakan grup keamanan yang dikelola oleh Firewall Manager tunduk pada kuota Amazon VPC standar. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Amazon VPC di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Setiap kebijakan Firewall Manager Network Firewall membuat firewall Network Firewall dengan kebijakan 
firewall terkait dan kelompok aturannya. Sumber daya Network Firewall ini tunduk pada kuota yang 
tercantum pada AWS Network Firewallkuota dalam Panduan Pengembang Network Firewall.

Kuota lembut
AWS Firewall Managermemiliki kuota default pada jumlah entitas per Wilayah. Anda dapat meminta 
peningkatan kuota ini.

Semua jenis kebijakan

Resource Kuota default per 
Wilayah per per Wilayah

Akun per organisasi diAWS Organizations Bervariasi. Undangan 
yang dikirim ke akun 
dihitung terhadap kuota 
ini. Hitungan tersebut 
dikembalikan jika akun 
yang diundang menolak, 
akun pengelolaan 
membatalkan 
undangan, atau 
undangan kedaluwarsa.

Kebijakan Firewall Manager per organisasi diAWS Organizations 50. Spesifikasi 
WilayahGlobal danUS 
East (N. Virginia) 
Region merujuk ke 
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Resource Kuota default per 
Wilayah per per Wilayah
Wilayah yang sama, 
sehingga batas ini 
berlaku untuk total 
kebijakan gabungan 
untuk keduanya.

Unit organisasi dalam lingkup per kebijakan Firewall Manager 20

Akun dalam lingkup kebijakan Firewall Manager jika Anda secara eksplisit 
menyertakan dan mengecualikan akun individual

200

Akun dalam lingkup kebijakan Firewall Manager jika Anda tidak secara 
eksplisit menyertakan atau mengecualikan akun individual

2.500

Tag yang menyertakan atau mengecualikan sumber daya per kebijakan 
Firewall Manager

8

Jumlah maksimum set sumber daya per akun. 20

Jumlah maksimum sumber daya per set sumber daya per set sumber daya 
per sumber daya per set sumber daya

100

Jumlah maksimum kumpulan sumber daya per kebijakan Firewall Manager. 5

Kebijakan grup keamanan umum

Resource Kuota default per 
Wilayah per per Wilayah

Grup keamanan primer per kebijakan 3

Instans Amazon VPC per per per per per per per per akun, termasuk VPC 
bersama per per per per per per per per per per per per per per per akun

100

Kebijakan grup keamanan

Resource Kuota default per 
Wilayah per per Wilayah

Grup keamanan per kebijakan 1

Aplikasi per daftar aplikasi 50

Daftar aplikasi terkelola khusus untuk pengaturan apa pun dalam kebijakan 1

Daftar aplikasi terkelola kustom per akun 10

Protokol per daftar protokol 5

Daftar protokol terkelola khusus untuk pengaturan apa pun dalam kebijakan 1

Daftar protokol terkelola kustom per akun 10
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Kebijakan AWS WAF

Resource Kuota default per 
Wilayah per per Wilayah

AWS WAFgrup aturan per akun administrator Firewall Manager 100

AWS WAFGrup aturan klasik per akun administrator Firewall Manager 10

Grup aturan perAWS WAF kebijakan 50

Kebijakan DNS Firewall

Resource Kuota default per 
Wilayah per per Wilayah

Grup aturan DNS per kebijakan Firewall Manager 2

Kuota keras
Kuota per wilayah berikut yang terkait dengan tidakAWS Firewall Manager dapat diubah.

Semua jenis kebijakan

Resource Kuota per per Wilayah 
per per Wilayah per per 
Wilayah

Jumlah maksimum administrator Firewall Manager dapat Anda miliki dalam 
sebuahAWS Organizations organisasi. Anda harus memiliki satu administrator 
default, dan sebanyak sembilan administrator Firewall Manager tambahan.

10

Kebijakan Network Firewall

Resource Kuota per per Wilayah 
per per Wilayah per per 
Wilayah

Jumlah VPC yang dapat diperbaiki secara otomatis untuk satu kebijakan. 1.000

Jumlah CIDR IPV4 yang dapat Anda berikan untuk satu kebijakan. 50

Kebijakan audit konten grup keamanan

Resource Kuota per per Wilayah 
per per Wilayah per per 
Wilayah

Daftar aplikasi terkelola Firewall Manager untuk pengaturan apa pun dalam 
kebijakan

1

Daftar protokol terkelola Firewall Manager untuk pengaturan apa pun dalam 
kebijakan

1
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Kebijakan AWS WAF

Resource Kuota per per Wilayah 
per per Wilayah per per 
Wilayah

Total unit kapasitas ACL web (WCU) untuk aturan dalamAWS WAF kebijakan 5.000

AWS WAFKebijakan klasik

Resource Kuota per per Wilayah 
per per Wilayah per per 
Wilayah

AWS WAFGrup aturan klasik per kebijakan 2:1 grup aturan yang 
dibuat pelanggan dan 
grupAWS Marketplace 
aturan 1

AWS WAFAturan klasik per grup aturan Firewall ManagerAWS WAF Classic 10
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MonitoringAWS WAFAWS Firewall 
Manager,, danAWS Shield Advanced

Pemantauan adalah bagian penting dari pemeliharaan keandalan, dan performa layanan Anda.
Note

Untuk informasi tentang pemantauan sumber daya Shield Advanced Anda dan mengidentifikasi 
kemungkinan peristiwa DDoS menggunakan Shield Advanced, lihatAWS Shield (p. 401).

Saat Anda mulai memantau layanan ini, Anda harus membuat rencana pemantauan yang mencakup 
jawaban atas pertanyaan berikut:

• Apa sasaran pemantauan Anda?
• Sumber daya apa yang akan Anda pantau?
• Seberapa sering Anda akan memantau sumber daya ini?
• Alat pemantauan apa yang akan Anda gunakan?
• Siapa yang akan melakukan tugas pemantauan?
• Siapa yang harus diberi tahu saat terjadi kesalahan?

Langkah berikutnya adalah menetapkan dasar untuk performa normal di lingkungan Anda, dengan 
mengukur kinerja di berbagai waktu dan dengan kondisi beban yang berbeda. Saat Anda memantauAWS 
WAF, Firewall Manager, Shield Advanced dan layanan terkait, simpan data pemantauan historis sehingga 
Anda dapat membandingkannya dengan data performa baru, mengidentifikasi pola performa normal dan 
anomali performa, dan merancang metode untuk mengatasi masalah.

UntukAWS WAF, Anda harus memantau item berikut setidaknya untuk menetapkan baseline:

• Jumlah permintaan web yang diizinkan
• Jumlah permintaan web yang di-blokir

Topik
• Alat pemantauan (p. 615)
• Mencatat log panggilan API denganAWS CloudTrail (p. 625)

Alat pemantauan
AWSmenyediakan berbagai alat yang dapat Anda gunakan untuk memantauAWS WAF danAWS Shield 
Advanced. Anda dapat mengonfigurasi beberapa alat ini untuk melakukan pemantauan, sementara alat 
lain memerlukan intervensi manual. Kami menyarankan agar Anda mengautomasi tugas pemantauan 
sebanyak mungkin.

Alat pemantauan otomatis
Anda dapat menggunakan alat pemantauan otomatis berikut untuk melihatAWS WAFAWS Shield 
Advanced dan melaporkan saat terjadi kesalahan:

• Amazon CloudWatch Alarm — Melihat metrik tunggal selama periode waktu yang Anda tentukan, dan 
lakukan satu atau beberapa tindakan berdasarkan nilai metrik relatif terhadap ambang batas tertentu 
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selama sejumlah periode waktu. Tindakan ini adalah pengiriman notifikasi ke topik Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) atau kebijakan Amazon EC2 Auto Scaling. Alarm memicu tindakan 
hanya untuk perubahan status berkelanjutan. CloudWatch alarm tidak akan meminta tindakan hanya 
karena status tertentu; status harus berubah dan dipertahankan selama beberapa periode tertentu. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Memonitor Penggunaan CloudFront Aktivitas CloudWatch.

Note

CloudWatch metrik dan alarm tidak diaktifkan untukAWS Firewall Manager.

Anda tidak hanya dapat menggunakan CloudWatch untuk memantauAWS WAF dan Shield metrik 
Lanjutan seperti yang dijelaskan dalamPemantauan CloudWatch dengan Amazon (p. 617), Anda juga 
harus menggunakannya CloudWatch untuk memantau aktivitas sumber daya yang dilindungi. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat yang berikut:
• Memantau Penggunaan CloudFront Aktivitas CloudWatch di Panduan CloudFront Pengembang 

Amazon
• Pencatatan dan pemantauan di Amazon API Gateway dalam Panduan Pengembang API Gateway
• CloudWatch Metrik untuk Application Load Balancer Anda dalam Panduan Pengguna Elastic Load 

Balancing
• Pemantauan dan Logging dalam PanduanAWS AppSync Pengembang
• Pencatatan dan pemantauan di Amazon Cognito di Panduan Pengembang Amazon Cognito
• Melihat log App Runner yang dialirkan ke CloudWatch Log dan Melihat metrik layanan App Runner 

yang dilaporkan CloudWatch dalam PanduanAWS App Runner Pengembang
• Amazon CloudWatch Logs — Memantau, menyimpan, dan mengakses berkas log Anda dariAWS 

CloudTrail atau sumber lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa yang dimaksud dengan 
Amazon CloudWatch Logs? .

• Amazon CloudWatch Events — OtomatiskanAWS layanan Anda dan merespons peristiwa sistem — 
Otomatiskan layanan Anda dan merespons peristiwa sistem. Peristiwa dariAWS layanan dikirimkan ke 
CloudWatch Peristiwa hampir waktu nyata, dan Anda dapat menentukan tindakan otomatis yang akan 
diambil saat suatu peristiwa cocok dengan aturan yang Anda tulis. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Apa yang dimaksud dengan Amazon CloudWatch Events?

• AWS CloudTrailPemantauan Log — Bagikan berkas log antar akun, pantau berkas CloudTrail log secara 
waktu nyata dengan mengirimnya ke CloudWatch Log, tulis aplikasi pemrosesan log di Java, dan validasi 
bahwa berkas log tidak berubah setelah pengiriman oleh CloudTrail. Untuk informasi selengkapnya, 
lihatMencatat log panggilan API denganAWS CloudTrail (p. 625) dan Bekerja dengan File CloudTrail 
Log di PanduanAWS CloudTrail Pengguna.

• AWS Config— Lihat konfigurasiAWS sumber daya diAWS akun Anda, termasuk bagaimana sumber 
daya terkait satu sama lain dan bagaimana konfigurasi sumber daya tersebut sebelumnya sehingga 
Anda dapat melihat bagaimana konfigurasi dan hubungan berubah dari waktu ke waktu.

Alat pemantauan manual
Bagian penting lainnya dari pemantauanAWS WAF danAWS Shield Advanced melibatkan pemantauan 
secara manual item yang tidak CloudWatch dicakup oleh alarm. Anda dapat melihatAWS WAF, Shield 
Advanced CloudWatch,, danAWS Management Console dasbor lainnya untuk melihat keadaanAWS 
lingkungan Anda. Sebaiknya Anda juga memeriksa berkas log untuk ACL dan aturan web Anda.

• Misalnya, untuk melihatAWS WAF dasbor:
• Pada tab Permintaan halamanAWS WAF Web ACL, lihat grafik total permintaan dan permintaan yang 

cocok dengan setiap aturan yang telah Anda buat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat contoh 
permintaan web (p. 255).

• Lihat halaman CloudWatch beranda untuk hal-hal berikut:
• Alarm dan status saat ini
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• Grafik alarm dan sumber daya
• Status kesehatan layanan

Selain itu, Anda dapat menggunakan CloudWatch untuk melakukan hal berikut:
• Buat dasbor yang disesuaikan untuk memantau layanan yang Anda inginkan.
• Data metrik grafik untuk memecahkan masalah dan menemukan tren.
• Cari dan telusuri semua metrik sumber daya AWS Anda.
• Membuat dan mengedit alarm untuk menerima pemberitahuan tentang masalah

Pemantauan CloudWatch dengan Amazon
Anda dapat memantau permintaan web dan ACL web dan aturan menggunakan Amazon CloudWatch, 
yang mengumpulkan dan memproses data mentah dariAWS WAF danAWS Shield Advanced menjadi 
metrik yang dapat dibaca dan hampir seperti waktu nyata. Anda dapat menggunakan statistik di Amazon 
CloudWatch untuk mendapatkan perspektif tentang performa aplikasi web atau layanan Anda. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Apa yang ada CloudWatch di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Note

CloudWatch metrik dan alarm tidak diaktifkan untuk Firewall Manager.

Membuat Amazon CloudWatch alarm
Anda dapat membuat CloudWatch alarm Amazon yang mengirimkan pesan Amazon SNS ketika status 
alarm berubah. Sebuah alarm mengawasi metrik tunggal selama periode waktu yang Anda tentukan, dan 
melakukan satu atau beberapa tindakan berdasarkan nilai metrik relatif terhadap ambang batas tertentu 
selama sejumlah periode waktu. Tindakan ini adalah notitifkasi yang dikirim ke topik Amazon SNS atau 
kebijakan Auto Scaling. Alarm memicu tindakan hanya untuk perubahan status berkelanjutan. CloudWatch 
alarm tidak akan meminta tindakan hanya karena status tertentu; status harus berubah dan dipertahankan 
selama beberapa periode tertentu.

AWS WAFdanAWS Shield Advanced metrik dan dimensi
Metrik dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan namespace layanan, kemudian berdasarkan berbagai 
kombinasi dimensi dalam setiap namespace.

• AWS WAFNamespace adalahAWS/WAFV2
• Namespace Shield Advanced adalahAWS/DDoSProtection

Note

AWS WAFmelaporkan metrik satu menit sekali.
Shield Advanced melaporkan metrik satu menit sekali selama acara dan lebih jarang di lain waktu.

Gunakan prosedur berikut untuk melihat metrik untukAWS WAF danAWS Shield Advanced.

Untuk melihat metrik menggunakan CloudWatch konsol

1. Masuk keAWS Management Console dan buka CloudWatch konsol di https:// 
console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2. Jika perlu, ubah Wilayah ke wilayah di manaAWS sumber daya Anda berada. Untuk CloudFront, pilih 
Wilayah US East (N. Virginia).

3. Di panel navigasi, di bawah Metrik, pilih Semua metrik, lalu cari di bawah tab Jelajahi untuk layanan.
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Untuk melihat metrik menggunakanAWS CLI

• Untuk AWS/WAFV2, pada command prompt gunakan perintah berikut:

aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/WAFV2"
                       

Untuk Shield Advanced, pada command prompt gunakan perintah berikut:

aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/DDoSProtection"
                       

Metrik dan dimensi AWS WAF
AWS WAFmelaporkan metrik satu menit sekali. AWS WAFmenyediakan metrik dan dimensi berikut 
dalamAWS/WAFV2 namespace.

ACL web, grup aturan, dan metrik aturan

Metrik Deskripsi

AllowedRequests Jumlah permintaan web yang diizinkan.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Statistik yang valid: Sum

BlockedRequests Jumlah permintaan web yang di-blokir.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Statistik yang valid: Sum

CountedRequests Jumlah permintaan web yang dihitung.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Permintaan web yang dihitung adalah permintaan 
yang cocok dengan setidaknya salah satu aturan. 
Penghitungan permintaan biasanya digunakan untuk 
pengujian.

Statistik yang valid: Sum

CaptchaRequests Jumlah permintaan web yang memiliki kontrol CAPTCHA 
diterapkan.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Permintaan web CAPTCHA adalah salah 
satu yang cocok dengan aturan yang memiliki 
pengaturanCAPTCHA tindakan. Metrik ini mencatat 
semua permintaan yang cocok, terlepas dari apakah 
mereka memiliki token CAPTCHA yang valid.

Statistik yang valid: Sum
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Metrik Deskripsi

RequestsWithValidCaptchaToken Jumlah permintaan web yang memiliki kontrol CAPTCHA 
diterapkan dan yang memiliki token CAPTCHA valid.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Statistik yang valid: Sum

ChallengeRequests Jumlah permintaan web yang memiliki kontrol tantangan 
diterapkan.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Permintaan web tantangan adalah permintaan yang 
cocok dengan aturan yang memiliki pengaturanChallenge 
tindakan. Metrik ini mencatat semua permintaan yang 
cocok, terlepas dari apakah mereka memiliki token 
tantangan yang valid.

Statistik yang valid: Sum

RequestsWithValidChallengeToken Jumlah permintaan web yang memiliki kontrol tantangan 
diterapkan dan yang memiliki token tantangan yang valid.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Statistik yang valid: Sum

PassedRequests Jumlah permintaan yang di-pass. Ini hanya digunakan 
untuk permintaan yang melalui evaluasi grup aturan 
tanpa mencocokkan salah satu aturan grup aturan.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Permintaan yang di-pass adalah permintaan yang tidak 
cocok dengan aturan dalam grup aturan.

Statistik yang valid: Sum

Web ACL, kelompok aturan, dan dimensi aturan

Dimensi Deskripsi

Region Diperlukan untuk semua jenis sumber daya yang 
dilindungi kecuali untuk CloudFront distribusi Amazon.

Rule Salah satu dari yang berikut:

• Nama metrik dariRule.
• ALL, yang mewakili semua aturan dalam WebACL 

atauRuleGroup.
• Default_Action(hanya jika digabungkan 

denganWebACL dimensi), yang mewakili tindakan yang 
ditetapkan untuk setiap permintaan yang evaluasinya 
tidak diakhiri oleh tindakan aturan di web ACL.

RuleGroup Nama metrik dariRuleGroup.
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Dimensi Deskripsi

WebACL Nama metrik dariWebACL.

Note

Untuk setiap permintaan web tunggal,AWS WAF pancarkan metrik untuk paling banyak 100 label. 
Evaluasi ACL web Anda dapat menerapkan lebih dari 100 label dan cocok dengan lebih dari 100 
label, tetapi hanya 100 label pertama yang akan tercermin dalam metrik ini.

Untuk informasi tentang label, lihatLabel pada permintaan web (p. 150).

Metrik label

Metrik Deskripsi

AllowedRequests Jumlah label pada permintaan web yang memiliki 
pengaturan tindakanAllow diterapkan. Label dapat 
ditambahkan kapan saja selama evaluasi permintaan 
web.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Statistik yang valid: Sum

BlockedRequests Jumlah label pada permintaan web yang memiliki 
pengaturan tindakanBlock diterapkan. Label dapat 
ditambahkan kapan saja selama evaluasi permintaan 
web.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Statistik yang valid: Sum

CountedRequests Jumlah label yang ditambahkan ke permintaan web 
menurut aturan grup aturan yang memiliki setelanCount 
tindakan.

Metrik ini hanya tersedia untuk pemilik grup aturan, untuk 
aturan di dalam grup aturan. Untuk kasus lain, metrik 
label hitungan digulung ke dalam tindakan penghentian 
yang diterapkan pada permintaan, sepertiAllow 
atauBlock.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Statistik yang valid: Sum

CaptchaRequests Jumlah label pada permintaan web yang 
memilikiCAPTCHA tindakan penghentian diterapkan. 
Label dapat ditambahkan kapan saja selama evaluasi 
permintaan web.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Statistik yang valid: Sum

ChallengeRequests Jumlah label pada permintaan web yang 
memilikiChallenge tindakan penghentian diterapkan. 
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Metrik Deskripsi
Label dapat ditambahkan kapan saja selama evaluasi 
permintaan web.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Statistik yang valid: Sum

Dimensi label

Dimensi Deskripsi

Region Diperlukan untuk semua jenis sumber daya yang 
dilindungi kecuali untuk CloudFront distribusi Amazon.

WebACL Nama metrik dariWebACL.

RuleGroup Nama metrik dariRuleGroup. Digunakan untuk 
metrikCountedRequests.

LabelNamespace Awalan namespace label yang ditambahkan ke 
permintaan.

Label Nama label yang ditambahkan ke permintaan.

Metrik visibilitas bot gratis

Metrik Deskripsi

SampleAllowedRequests Persentase permintaan sampel yang memilikiAllow 
tindakan.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Statistik yang valid: Sum

SampleBlockedRequests Persentase permintaan sampel yang memilikiBlock 
tindakan.

Kriteria pelaporan: Ada nilai bukan nol.

Statistik yang valid: Sum

Dimensi visibilitas bot gratis

Dimensi Deskripsi

Region Diperlukan untuk semua jenis sumber daya yang 
dilindungi kecuali untuk CloudFront distribusi Amazon.

WebACL Nama metrik dariWebACL.

BotCategory Nama metrik dari kategori bot yang terdeteksi, 
berdasarkan label permintaan web.
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AWS Shield Advancedmetrik dan alarm
Bagian ini membahas metrik dan alarm yang tersedia denganAWS Shield Advanced.

Metrik AWS Shield Advanced

Shield Advanced melaporkan metrik ke Amazon CloudWatch padaAWS sumber daya lebih sering selama 
peristiwa DDoS daripada saat tidak ada peristiwa yang sedang berlangsung. Shield Advanced melaporkan 
metrik satu menit sekali selama acara, dan kemudian setelah peristiwa berakhir. Meskipun tidak ada 
peristiwa yang sedang berlangsung, Shield Advanced melaporkan metrik sekali sehari, pada waktu yang 
ditetapkan ke sumber daya. Laporan berkala ini membuat metrik tetap aktif dan tersedia untuk digunakan 
dalam CloudWatch alarm khusus.

Shield Advanced melaporkan metrik di Wilayah US East (N. Virginia),us-east-1 untuk hal-hal berikut:

• Layanan global Amazon CloudFront dan Amazon Route 53.
• Kelompok perlindungan. Untuk informasi tentang grup perlindungan, lihatAWS Shield Advancedgrup 

perlindungan (p. 450).

Metrik deteksi

Shield Advanced menyediakan metrik dan dimensi deteksi berikut dalamAWS/DDoSProtection
namespace.

Metrik deteksi

Metrik Deskripsi

DDoSDetected Menunjukkan jika peristiwa DDoS sedang 
berlangsung untuk Amazon Resource Name (ARN) 
tertentu.

Metrik ini memiliki nilai bukan nol selama suatu 
peristiwa.

DDoSAttackBitsPerSecond Jumlah bit yang diamati selama peristiwa DDoS 
untuk Amazon Resource Name (ARN) tertentu. 
Metrik ini hanya tersedia untuk rangkaian dan 
lapisan transport (layer 3 dan layer 4) peristiwa 
DDoS.

Metrik ini memiliki nilai bukan nol selama suatu 
peristiwa.

Unit: Bit

DDoSAttackPacketsPerSecond Jumlah paket yang diamati selama peristiwa DDoS 
untuk Amazon Resource Name (ARN). Metrik 
ini hanya tersedia untuk rangkaian dan lapisan 
transport (layer 3 dan layer 4) peristiwa DDoS.

Metrik ini memiliki nilai bukan nol selama suatu 
peristiwa.

Unit: Paket

DDoSAttackRequestsPerSecond Jumlah permintaan yang diamati selama peristiwa 
DDoS untuk Amazon Resource Name (ARN). 
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Metrik Deskripsi
Metrik ini hanya tersedia untuk peristiwa DDoS 
layer 7. Metrik dilaporkan hanya untuk peristiwa 
layer 7 yang paling signifikan.

Metrik ini memiliki nilai bukan nol selama suatu 
peristiwa.

Unit: Permintaan

Shield Advanced mempostingDDoSDetected metrik tanpa dimensi lain. Metrik deteksi yang tersisa 
mencakupAttackVector dimensi yang sesuai dengan jenis serangan, dari daftar berikut:

• ACKFlood
• ChargenReflection
• DNSReflection
• GenericUDPReflection
• MemcachedReflection
• MSSQLReflection
• NetBIOSReflection
• NTPReflection
• PortMapper
• RequestFlood
• RIPReflection
• SNMPReflection
• SSDPReflection
• SYNFlood
• UDPFragment
• UDPTraffic
• UDPReflection

Metrik Mitigasi

Shield Advanced menyediakan metrik dan dimensi mitigasi berikut dalamAWS/DDoSProtection
namespace.

Metrik Mitigasi

Metrik Deskripsi

VolumePacketsPerSecond Jumlah paket per detik yang dijatuhkan atau 
dilewati oleh mitigasi yang dikerahkan sebagai 
respons terhadap peristiwa yang terdeteksi.

Unit: paket

Dimensi Mitigasi

Dimensi Deskripsi

ResourceArn Amazon Resource Name (ARN)
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Dimensi Deskripsi

MitigationAction Hasil dari mitigasi yang diterapkan. Nilai yang mungkin 
adalahPass atauDrop.

Metrik kontributor teratas

Shield Advanced menyediakan metrik dan dimensi mitigasi berikut dalamAWS/DDoSProtection
namespace.

Metrik kontributor teratas

Metrik Deskripsi

VolumePacketsPerSecond Jumlah paket per detik untuk kontributor teratas.

Unit: paket

VolumeBitsPerSecond Jumlah bit per detik untuk kontributor teratas.

Unit: bit

Shield Advanced memposting metrik kontributor teratas berdasarkan kombinasi dimensi yang menjadi ciri 
kontributor acara. Anda dapat menggunakan salah satu kombinasi dimensi berikut untuk metrik kontributor 
teratas:

• ResourceArn, Protocol
• ResourceArn, Protocol, SourcePort
• ResourceArn, Protocol, DestinationPort
• ResourceArn, Protocol, SourceIp
• ResourceArn, Protocol, SourceAsn
• ResourceArn, TcpFlags

Dimensi kontributor teratas

Dimensi Deskripsi

ResourceArn Amazon Resource Name (ARN) Amazon.

Protocol Nama protokol IP, baikTCP atauUDP.

SourcePort Sumber TCP atau port UDP.

DestinationPort Tujuan TCP atau UDP port.

SourceIp Alamat IP Sumber.

SourceAsn Sumber nomor sistem otonom (ASN).

TcpFlags Kombinasi bendera hadir dalam paket TCP, dipisahkan 
oleh tanda hubung (-). Bendera yang dipantau 
adalahACK,FIN,RST,SYN. Nilai dimensi ini selalu muncul 
diurutkan menurut abjad. Misalnya,ACK-FIN-RST-
SYN,ACK-SYN, danFIN-RST.
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MembuatAWS Shield Advanced alarm
Anda dapat menggunakanAWS Shield Advanced metrik untuk CloudWatch alarm Amazon. CloudWatch 
mengirimkan pemberitahuan atau secara otomatis melakukan perubahan pada sumber daya yang Anda 
pantau berdasarkan aturan yang Anda tentukan.

Untuk petunjuk terperinci tentang cara membuat CloudWatch alarm, lihat Panduan CloudWatch Pengguna 
Amazon. Saat membuat alarm di CloudWatch konsol, untuk menggunakan metrik Shield Advanced, setelah 
memilih Buat alarm, pilih AWSDDOSProtectionMetrics. Anda kemudian dapat membuat alarm berdasarkan 
volume lalu lintas tertentu, atau Anda dapat memicu alarm setiap kali metrik bukan nol. Opsi kedua memicu 
alarm untuk setiap potensi serangan yang diamati Shield Advanced.

Note

AWSDDOSProtectionMetricsTersedia hanya untuk pelanggan Shield Advanced.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Apa yang ada CloudWatch di Panduan CloudWatch Pengguna 
Amazon.

Notifikasi AWS Firewall Manager
AWS Firewall Managertidak merekam metrik, sehingga Anda tidak dapat membuat CloudWatch alarm 
Amazon khusus untuk Firewall Manager. Namun, Anda dapat mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk 
memberi tahu Anda tentang kemungkinan serangan. Untuk membuat notifikasi Amazon SNS di Firewall 
Manager, lihatLangkah 4: Mengonfigurasi notifikasi Amazon dan Amazon CloudWatch alarm (p. 505).

Mencatat log panggilan API denganAWS CloudTrail
AWS WAF,AWS Shield Advanced,,, danAWS Firewall Manager terintegrasi denganAWS CloudTrail, 
layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atauAWS layanan. 
CloudTrail menangkap subset panggilan API untuk layanan ini sebagai peristiwa, termasuk panggilan dari 
konsolAWS WAF, Shield Advanced atau Firewall Manager dan dari panggilan kode ke API, atau Firewall 
Manager.AWS WAF Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail peristiwa 
berkelanjutan ke bucket Amazon S3, termasuk peristiwa untukAWS WAF, Shield Advanced, atau Firewall 
Manager. Jika Anda tidak dapat mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa terbaru di 
CloudTrail konsol di Riwayat tindakan. Menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda 
dapat menentukan permintaan yang dibuat ke layanan ini, alamat IP asal permintaan tersebut dibuat, siapa 
yang membuat permintaan, kapan permintaan dibuat, dan detail lainnya.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, termasuk cara mengonfigurasi dan mengaktifkannya, lihat
PanduanAWS CloudTrail Pengguna.

CloudTrail diaktifkan pada AndaAkun AWS saat Anda membuat akun. Saat aktivitas peristiwa yang 
didukung terjadi diAWS WAF, Shield Advanced, atau Firewall Manager, aktivitas tersebut dicatat di 
CloudTrail peristiwa bersama peristiwa peristiwaAWS peristiwa di Histori Peristiwa. Anda dapat melihat, 
mencari, dan mengunduh peristiwa terbaru di Akun AWS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat 
Kejadian dengan Riwayat CloudTrail Kejadian.

Untuk catatan berkelanjutan tentang peristiwa di AndaAkun AWS, termasuk peristiwa untukAWS 
WAF, Shield Advanced, atau Firewall Manager, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk 
mengirim berkas log ke bucket Amazon S3. Secara default, ketika Anda membuat jejak di konsol, 
jejak akan diterapkan ke semua Wilayah . Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di partisi 
AWS dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat 
mengonfigurasiAWS layanan lainnya untuk menganalisis lebih lanjut dan bertindak berdasarkan data 
kejadian yang dikumpulkan di CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat yang berikut:

• Ikhtisar untuk Membuat Jejak
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• CloudTrail Layanan dan Integrasi yang Didukung
• Mengonfigurasi Notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail
• Menerima Berkas CloudTrail Log dari Beberapa Wilayah dan Menerima File CloudTrail Log dari 

Beberapa Akun

Informasi AWS WAF di AWS CloudTrail
SemuaAWS WAF tindakan dicatat olehAWS CloudTrail dan didokumentasikan dalam ReferensiAWS WAF 
API. Misalnya, panggilan keListWebACL,UpdateWebACL, danDeleteWebACL menghasilkan entri dalam 
file CloudTrail log.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi 
identitas membantu Anda menentukan berikut ini:

• Jika permintaan tersebut dibuat dengan kredensyal pengguna root
• Jika permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk peran atau pengguna 

gabungan
• Jika permintaan tersebut dibuat oleh layanan AWS lainnya

Untuk informasi selengkapnya, lihat ElemenCloudTrail userIdentity.

Contoh: entri berkas log AWS WAF
Jejak adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai berkas log ke bucket Amazon 
S3 yang Anda tentukan. AWS CloudTrailberkas log berisi satu atau beberapa entri log. Peristuwa mewakili 
satu permintaan dari sumber apa pun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal 
dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail berkas log bukan jejak tumpukan 
panggilan API publik yang berurutan, sehingga tidak muncul dalam urutan tertentu.

Berikut ini adalah contoh entri CloudTrail log untuk operasiAWS WAF web ACL.

Contoh: entri CloudTrail log untukCreateWebACL

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "principalId", 
    "arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin", 
    "accountId": "112233445566", 
    "accessKeyId": "accessKeyId", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "principalId", 
        "arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin", 
        "accountId": "112233445566", 
        "userName": "Admin" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2019-11-06T03:43:07Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2019-11-06T03:44:21Z", 
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  "eventSource": "wafv2.amazonaws.com", 
  "eventName": "CreateWebACL", 
  "awsRegion": "us-west-2", 
  "sourceIPAddress": "10.0.0.1", 
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, 
 like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36", 
  "requestParameters": { 
    "name": "foo", 
    "scope": "CLOUDFRONT", 
    "defaultAction": { 
      "block": {} 
    }, 
    "description": "foo", 
    "rules": [ 
      { 
        "name": "foo", 
        "priority": 1, 
        "statement": { 
          "geoMatchStatement": { 
            "countryCodes": [ 
              "AF", 
              "AF" 
            ] 
          } 
        }, 
        "action": { 
          "block": {} 
        }, 
        "visibilityConfig": { 
          "sampledRequestsEnabled": true, 
          "cloudWatchMetricsEnabled": true, 
          "metricName": "foo" 
        } 
      } 
    ], 
    "visibilityConfig": { 
      "sampledRequestsEnabled": true, 
      "cloudWatchMetricsEnabled": true, 
      "metricName": "foo" 
    } 
  }, 
  "responseElements": { 
    "summary": { 
      "name": "foo", 
      "id": "ebbcb976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b", 
      "description": "foo", 
      "lockToken": "67551e73-49d8-4363-be48-244deea72ea9", 
      "aRN": "arn:aws:wafv2:us-west-2:112233445566:global/webacl/foo/
ebbcb976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b" 
    } 
  }, 
  "requestID": "c51521ba-3911-45ca-ba77-43aba50471ca", 
  "eventID": "afd1a60a-7d84-417f-bc9c-7116cf029065", 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "apiVersion": "2019-04-23", 
  "recipientAccountId": "112233445566"
}

Contoh: entri CloudTrail log untukGetWebACL

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AssumedRole", 
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    "arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin/admin", 
    "accountId": "112233445566", 
    "accessKeyId": "accessKeyId", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AssumedRole", 
        "arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin", 
        "accountId": "112233445566", 
        "userName": "Admin" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2019-11-06T19:18:28Z", 
  "eventSource": "wafv2.amazonaws.com", 
  "eventName": "GetWebACL", 
  "awsRegion": "us-west-2", 
  "sourceIPAddress": "10.0.0.1", 
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, 
 like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36", 
  "requestParameters": { 
    "name": "foo", 
    "scope": "CLOUDFRONT", 
    "id": "webacl" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "f2db4884-4eeb-490c-afe7-67cbb494ce3b", 
  "eventID": "7d563cd6-4123-4082-8880-c2d1fda4d90b", 
  "readOnly": true, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "apiVersion": "2019-04-23", 
  "recipientAccountId": "112233445566"
}

Contoh: entri CloudTrail log untukUpdateWebACL

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "principalId", 
    "arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin", 
    "accountId": "112233445566", 
    "accessKeyId": "accessKeyId", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "principalId", 
        "arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin", 
        "accountId": "112233445566", 
        "userName": "Admin" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2019-11-06T19:20:56Z", 
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  "eventSource": "wafv2.amazonaws.com", 
  "eventName": "UpdateWebACL", 
  "awsRegion": "us-west-2", 
  "sourceIPAddress": "10.0.0.1", 
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, 
 like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36", 
  "requestParameters": { 
    "name": "foo", 
    "scope": "CLOUDFRONT", 
    "id": "ebbcb976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b", 
    "defaultAction": { 
      "block": {} 
    }, 
    "description": "foo", 
    "rules": [ 
      { 
        "name": "foo", 
        "priority": 1, 
        "statement": { 
          "geoMatchStatement": { 
            "countryCodes": [ 
              "AF" 
            ] 
          } 
        }, 
        "action": { 
          "block": {} 
        }, 
        "visibilityConfig": { 
          "sampledRequestsEnabled": true, 
          "cloudWatchMetricsEnabled": true, 
          "metricName": "foo" 
        } 
      } 
    ], 
    "visibilityConfig": { 
      "sampledRequestsEnabled": true, 
      "cloudWatchMetricsEnabled": true, 
      "metricName": "foo" 
    }, 
    "lockToken": "67551e73-49d8-4363-be48-244deea72ea9" 
  }, 
  "responseElements": { 
    "nextLockToken": "a6b54c01-7975-4e6d-b7d0-2653cb6e231d" 
  }, 
  "requestID": "41c96e12-9790-46ab-b145-a230f358f2c2", 
  "eventID": "517a10e6-4ca9-4828-af90-a5cff9756594", 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "apiVersion": "2019-04-23", 
  "recipientAccountId": "112233445566"
}

Contoh: entri CloudTrail log untukDeleteWebACL

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "principalId", 
    "arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin/sheqiang-Isengard", 
    "accountId": "112233445566", 
    "accessKeyId": "accessKeyId", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
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        "principalId": "principalId", 
        "arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin", 
        "accountId": "112233445566", 
        "userName": "Admin" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2019-11-06T19:25:17Z", 
  "eventSource": "wafv2.amazonaws.com", 
  "eventName": "DeleteWebACL", 
  "awsRegion": "us-west-2", 
  "sourceIPAddress": "10.0.0.1", 
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, 
 like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36", 
  "requestParameters": { 
    "name": "foo", 
    "scope": "CLOUDFRONT", 
    "id": "ebbcb976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b", 
    "lockToken": "a6b54c01-7975-4e6d-b7d0-2653cb6e231d" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "71703f89-e139-440c-96d4-9c77f4cd7565", 
  "eventID": "2f976624-b6a5-4a09-a8d0-aa3e9f4e5187", 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "apiVersion": "2019-04-23", 
  "recipientAccountId": "112233445566"
}

Contoh: entri berkas logAWS WAF klasik
AWS WAFKlasik adalah versi sebelumnyaAWS WAF. Untuk informasi, lihat AWS WAF Classic (p. 295).

Entri log menunjukkanCreateRule,,GetRuleUpdateRule, danDeleteRule operasi:

{ 
  "Records": [ 
   { 
      "eventVersion": "1.03", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate", 
        "accountId": "777777777777", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "nate" 
      }, 
      "eventTime": "2016-04-25T21:35:14Z", 
      "eventSource": "waf.amazonaws.com", 
      "eventName": "CreateRule", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
      "userAgent": "console.amazonaws.com", 
      "requestParameters": { 
        "name": "0923ab32-7229-49f0-a0e3-66c81example", 
        "changeToken": "l9434322-8685-4ed2-9c5b-9410bexample", 
        "metricName": "0923ab32722949f0a0e366c81example" 
      }, 
      "responseElements": { 
        "rule": { 
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          "metricName": "0923ab32722949f0a0e366c81example", 
          "ruleId": "12132e64-6750-4725-b714-e7544example", 
          "predicates": [ 
             
          ], 
          "name": "0923ab32-7229-49f0-a0e3-66c81example" 
        }, 
        "changeToken": "l9434322-8685-4ed2-9c5b-9410bexample" 
      }, 
      "requestID": "4e6b66f9-d548-11e3-a8a9-73e33example", 
      "eventID": "923f4321-d378-4619-9b72-4605bexample", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "apiVersion": "2015-08-24", 
      "recipientAccountId": "777777777777" 
    }, 
    { 
      "eventVersion": "1.03", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate", 
        "accountId": "777777777777", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "nate" 
      }, 
      "eventTime": "2016-04-25T21:35:22Z", 
      "eventSource": "waf.amazonaws.com", 
      "eventName": "GetRule", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
      "userAgent": "console.amazonaws.com", 
      "requestParameters": { 
        "ruleId": "723c2943-82dc-4bc1-a29b-c7d73example" 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "8e4f3211-d548-11e3-a8a9-73e33example", 
      "eventID": "an236542-d1f9-4639-bb3d-8d2bbexample", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "apiVersion": "2015-08-24", 
      "recipientAccountId": "777777777777" 
    }, 
    { 
      "eventVersion": "1.03", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate", 
        "accountId": "777777777777", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "nate" 
      }, 
      "eventTime": "2016-04-25T21:35:13Z", 
      "eventSource": "waf.amazonaws.com", 
      "eventName": "UpdateRule", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
      "userAgent": "console.amazonaws.com", 
      "requestParameters": { 
        "ruleId": "7237b123-7903-4d9e-8176-9d71dexample", 
        "changeToken": "32343a11-35e2-4dab-81d8-6d408example", 
        "updates": [ 
          { 
            "predicate": { 
              "type": "SizeConstraint", 
              "dataId": "9239c032-bbbe-4b80-909b-782c0example", 
              "negated": false 
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            }, 
            "action": "INSERT" 
          } 
        ] 
      }, 
      "responseElements": { 
        "changeToken": "32343a11-35e2-4dab-81d8-6d408example" 
      }, 
      "requestID": "11918283-0b2d-11e6-9ccc-f9921example", 
      "eventID": "00032abc-5bce-4237-a8ee-5f1a9example", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "apiVersion": "2015-08-24", 
      "recipientAccountId": "777777777777" 
    }, 
    { 
      "eventVersion": "1.03", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate", 
        "accountId": "777777777777", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "nate" 
      }, 
      "eventTime": "2016-04-25T21:35:28Z", 
      "eventSource": "waf.amazonaws.com", 
      "eventName": "DeleteRule", 
      "awsRegion": "us-west-2", 
      "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
      "userAgent": "console.amazonaws.com", 
      "requestParameters": { 
        "changeToken": "fd232003-62de-4ea3-853d-52932example", 
        "ruleId": "3e3e2d11-fd8b-4333-8b03-1da95example" 
      }, 
      "responseElements": { 
        "changeToken": "fd232003-62de-4ea3-853d-52932example" 
      }, 
      "requestID": "b23458a1-0b2d-11e6-9ccc-f9928example", 
      "eventID": "a3236565-1a1a-4475-978e-81c12example", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "apiVersion": "2015-08-24", 
      "recipientAccountId": "777777777777" 
    } 
  ]
}     

AWS Shield Advancedinformasi dalam CloudTrail
AWS Shield Advancedmendukung pencatatan tindakan berikut sebagai peristiwa dalam berkas CloudTrail 
log:

• ListAttacks
• DescribeAttack
• CreateProtection
• DescribeProtection
• DeleteProtection
• ListProtections
• CreateSubscription
• DescribeSubscription
• GetSubscriptionState
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Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi 
identitas membantu Anda menentukan berikut ini:

• Jika permintaan tersebut dibuat dengan kredensyal pengguna root
• Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk peran atau pengguna 

gabungan.
• Bahwa permintaan dibuat oleh layanan AWS lain.

Untuk informasi lain, lihat Elemen userIdentity CloudTrail .

Contoh: Shield entri berkas log
Jejak adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai berkas log ke bucket Amazon 
S3 yang Anda tentukan. CloudTrail berkas log berisi satu atau beberapa entri log. Sebuah peristiwa 
mewakili permintaan tunggal dari sumber apa pun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, 
tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail berkas log bukan jejak 
tumpukan panggilan API publik yang berurutan, sehingga tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkanDeleteProtection
danListProtections tindakan.

 
 [ 
  { 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
      "type": "IAMUser", 
      "principalId": "1234567890987654321231", 
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/SampleUser", 
      "accountId": "123456789012", 
      "accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H", 
      "userName": "SampleUser" 
    }, 
    "eventTime": "2018-01-10T21:31:14Z", 
    "eventSource": "shield.amazonaws.com", 
    "eventName": "DeleteProtection", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
    "userAgent": "aws-cli/1.14.10 Python/3.6.4 Darwin/16.7.0 botocore/1.8.14", 
    "requestParameters": { 
      "protectionId": "12345678-5104-46eb-bd03-agh4j8rh3b6n" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "95bc0042-f64d-11e7-abd1-1babdc7aa857", 
    "eventID": "85263bf4-17h4-43bb-b405-fh84jhd8urhg", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "apiVersion": "AWSShield_20160616", 
    "recipientAccountId": "123456789012" 
  }, 
  { 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
      "type": "IAMUser", 
      "principalId": "123456789098765432123", 
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/SampleUser", 
      "accountId": "123456789012", 
      "accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H", 
      "userName": "SampleUser" 
    }, 
    "eventTime": "2018-01-10T21:30:03Z", 
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    "eventSource": "shield.amazonaws.com", 
    "eventName": "ListProtections", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
    "userAgent": "aws-cli/1.14.10 Python/3.6.4 Darwin/16.7.0 botocore/1.8.14", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "6accca40-f64d-11e7-abd1-1bjfi8urhj47", 
    "eventID": "ac0570bd-8dbc-41ac-a2c2-987j90j3h78f", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "apiVersion": "AWSShield_20160616", 
    "recipientAccountId": "123456789012" 
  }
]

AWS Firewall Managerinformasi dalam CloudTrail
AWS Firewall Managermendukung pencatatan tindakan berikut sebagai peristiwa dalam berkas CloudTrail 
log:

• AssociateAdminAccount
• DeleteNotificationChannel
• DeletePolicy
• DisassociateAdminAccount
• PutNotificationChannel
• PutPolicy
• GetAdminAccount
• GetComplianceDetail
• GetNotificationChannel
• GetPolicy
• ListComplianceStatus
• ListPolicies

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi 
identitas membantu Anda menentukan berikut ini:

• Jika permintaan tersebut dibuat dengan kredensyal pengguna root
• Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk peran atau pengguna 

gabungan.
• Bahwa permintaan dibuat oleh layanan AWS lain.

Untuk informasi lain, lihat Elemen userIdentity CloudTrail .

Contoh: entri berkas log Firewall Manager
Jejak adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai berkas log ke bucket Amazon 
S3 yang Anda tentukan. CloudTrail berkas log berisi satu atau beberapa entri log. Sebuah peristiwa 
mewakili permintaan tunggal dari sumber apa pun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, 
tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail berkas log bukan jejak 
tumpukan panggilan API publik yang berurutan, sehingga tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan tindakanGetAdminAccount -->.
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 { 
                "eventVersion": "1.05", 
                "userIdentity": { 
                                "type": "AssumedRole", 
                                "principalId": "1234567890987654321231", 
                                "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/
SampleUser", 
                                "accountId": "123456789012", 
                                "accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H", 
                                "sessionContext": { 
                                                "attributes": { 
                                                                "mfaAuthenticated": 
 "false", 
                                                                "creationDate": 
 "2018-04-14T02:51:50Z" 
                                                              }, 
                                                "sessionIssuer": { 
                                                                "type": "Role", 
                                                                "principalId": 
 "1234567890987654321231", 
                                                                "arn": 
 "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin", 
                                                                "accountId": 
 "123456789012", 
                                                                "userName": "Admin" 
                                                                 } 
                                                  } 
                                }, 
                "eventTime": "2018-04-14T03:12:35Z", 
                "eventSource": "fms.amazonaws.com", 
                "eventName": "GetAdminAccount", 
                "awsRegion": "us-east-1", 
                "sourceIPAddress": "72.21.198.65", 
                "userAgent": "console.amazonaws.com", 
                "requestParameters": null, 
                "responseElements": null, 
                "requestID": "ae244f41-3f91-11e8-787b-dfaafef95fc1", 
                "eventID": "5769af1e-14b1-4bd1-ba75-f023981d0a4a", 
                "eventType": "AwsApiCall", 
                "apiVersion": "2018-01-01", 
                "recipientAccountId": "123456789012" 
     }
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MenggunakanAWS WAF danAWS 
Shield Advanced API

Bagian ini menjelaskan cara membuat permintaan keAWS WAF dan Shield Advanced API untuk membuat 
dan mengelola set pertandingan, aturan, dan ACL webAWS WAF serta langganan dan perlindungan Anda 
di Shield Advanced. Bagian ini akan memperkenalkan Anda dengan komponen permintaan, isi tanggapan, 
dan cara mengotentikasi permintaan.

Topik
• Menggunakan AWS SDKs (p. 636)
• Membuat permintaan HTTPS keAWS WAF atau Shield Advanced (p. 636)
• Tanggapan tanggapan HTTP HTTP tanggapan tanggapan HTTP (p. 638)
• Permintaan autentikasi permintaan autenti (p. 639)

Menggunakan AWS SDKs
Jika Anda menggunakan bahasa yangAWS menyediakan SDK untuk, gunakan SDK dibandingkan 
mencoba bekerja melalui API. SDK membuat autentikasi menjadi lebih sederhana, berintegrasi dengan 
mudah dengan lingkungan pengembangan Anda, dan menyediakan akses mudah keAWS WAF 
perintah Shield Advanced. Untuk informasi lebih lanjut tentangAWS SDK, lihatUnduh alat (p. 5) di 
topikPengaturan (p. 4).

Membuat permintaan HTTPS keAWS WAF atau 
Shield Advanced

AWS WAFdan permintaan Shield Advanced adalah permintaan HTTPS, sebagaimana didefinisikan oleh
RFC 2616. Seperti permintaan HTTP lainnya, permintaan keAWS WAF atau Shield Advanced berisi 
metode permintaan, URI, header permintaan, dan badan permintaan. Respons berisi kode status HTTP, 
header respons, dan terkadang badan respons.

Permintaan Permintaan URI Permintaan Permintaan 
Permintaan URI
Permintaan URI selalu garis miring ke depan tunggal,/.

Header HTTP
AWS WAFdan Shield Advanced membutuhkan informasi berikut di header permintaan HTTP:

Host (Diperlukan)

Endpoint yang menentukan di mana sumber daya Anda dibuat. Untuk informasi tentang titik akhir, 
lihat titik akhirAWS layanan. Misalnya, nilaiHost headerAWS WAF untuk CloudFront distribusi 
adalahwaf.amazonaws.com:443.
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x-amz-date atau Tanggal (Diperlukan)

Tanggal yang digunakan untuk membuat tanda tangan yang terdapat dalamAuthorization header. 
Tentukan tanggal dalam format standar ISO 8601, dalam waktu UTC, seperti yang ditunjukkan pada 
contoh berikut:

x-amz-date: 20151007T174952Z

Anda harus menyertakan x-amz-date atau Date. (Beberapa perpustakaan klien HTTP tidak 
mengizinkan Anda untuk mengaturDate header). Saatx-amz-date header ada,AWS WAF 
abaikanDate header saat mengautentikasi permintaan.

Cap waktu harus dalam waktu 15 menit dari waktuAWS sistem saat permintaan tersebut diterima. 
Jika tidak, permintaan gagal dengan kodeRequestExpired kesalahan untuk mencegah orang lain 
memutar ulang permintaan Anda.

Otorisasi (Diperlukan)

Informasi yang diperlukan untuk otentikasi permintaan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara 
membuat header ini, lihatPermintaan autentikasi permintaan autenti (p. 639).

X-Amz-Target (Diperlukan)

RangkaianAWSWAF_ atauAWSShield_, versi API tanpa tanda baca, periode (.), dan nama operasi, 
misalnya:

AWSWAF_20150824.CreateWebACL

Content-Type (Content-Type) Content-Type Konten (Kon

Menentukan bahwa jenis konten adalah JSON serta versi JSON, seperti yang ditunjukkan pada contoh 
berikut:

Content-Type: application/x-amz-json-1.1

Kondisi: Diperlukan untukPOST permintaan.
Content-Length (Content-Length) Content-Length

Panjang pesan (tanpa header) menurut RFC 2616.

Kondisi: Diperlukan jika badan permintaan itu sendiri berisi informasi (kebanyakan toolkit 
menambahkan header ini secara otomatis).

Berikut ini adalah contoh header untuk permintaan HTTP dalam pembuatan web ACL diAWS WAF:

POST / HTTP/1.1
Host: waf.amazonaws.com:443
X-Amz-Date: 20151007T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256  
               Credential=AccessKeyID/20151007/us-east-2/waf/aws4_request, 
               SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target, 
               Signature=145b1567ab3c50d929412f28f52c45dbf1e63ec5c66023d232a539a4afd11fd9
X-Amz-Target: AWSWAF_20150824.CreateWebACL
Accept: */*
Content-Type: application/x-amz-json-1.1; charset=UTF-8
Content-Length: 231
Connection: Keep-Alive
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isi isi isi permintaan HTTP HTTP isi permintaan HTTP
BanyakAWS WAF dan tindakan Shield Advanced API mengharuskan Anda untuk menyertakan data 
berformat JSON di badan permintaan.

Contoh permintaan contoh berikut menggunakan pernyataan JSON sederhana untuk memperbaruiIPSet
untuk menyertakan alamat IP 192.0.2.44 (diwakili dalam notasi CIDR sebagai 192.0.2.44/32):

POST / HTTP/1.1
Host: waf.amazonaws.com:443
X-Amz-Date: 20151007T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256  
               Credential=AccessKeyID/20151007/us-east-2/waf/aws4_request, 
               SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target, 
               Signature=145b1567ab3c50d929412f28f52c45dbf1e63ec5c66023d232a539a4afd11fd9
X-Amz-Target: AWSWAF_20150824.UpdateIPSet
Accept: */*
Content-Type: application/x-amz-json-1.1; charset=UTF-8
Content-Length: 283
Connection: Keep-Alive

{ 
   "ChangeToken": "d4c4f53b-9c7e-47ce-9140-0ee5ffffffff", 
   "IPSetId": "69d4d072-170c-463d-ab82-0643ffffffff", 
   "Updates": [ 
      { 
         "Action": "INSERT", 
         "IPSetDescriptor": { 
            "Type": "IPV4", 
            "Value": "192.0.2.44/32" 
         } 
      } 
   ]
}

Tanggapan tanggapan HTTP HTTP tanggapan 
tanggapan HTTP

SemuaAWS WAF dan tindakan Shield Advanced API menyertakan data berformat JSON dalam respons.

Berikut adalah beberapa header penting dalam tanggapan HTTP dan bagaimana Anda harus menangani 
respons tersebut dalam aplikasi Anda, jika ada:

HTTP/1.1

Header ini diikuti dengan kode status. Kode status 200 menunjukkan operasi yang berhasil.

Jenis: String
x-amznRequestId

Nilai yang dibuat olehAWS WAF atau Shield Advanced yang secara unik mengidentifikasi permintaan 
Anda, misalnya,K2QH8DNOU907N97FNA2GDLL8OBVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG. Jika Anda 
memiliki masalah denganAWS WAF,AWS dapat menggunakan nilai ini untuk mengatasi masalah.

Jenis: String
Content-Length

Panjang isi respons respons respons respons dalam byte.
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Respons tanggapan kesalahan kesalahan 

kesalahan kesalahan kesalahan
Jenis: String

Tanggal

Tanggal dan waktu yangAWS WAF atau Shield Advanced merespons, misalnya, Wed, 07 Oct 2015 
12:00:00 GMT.

Jenis: String

Respons tanggapan kesalahan kesalahan kesalahan 
kesalahan kesalahan
Jika permintaan mengakibatkan kesalahan, tanggapan HTTP berisi nilai berikut:

• Dokumen kesalahan JSON sebagai isi respons kesalahan JSON JSON sebagai bodi respons kesalahan 
JSON kesalahan

• Content-Type
• 3xx, atau 5xx kode status HTTP 3xx yang berlaku 3xx, atau 5xx kode status HTTP 3xx, atau 5xx yang 

berlaku.

Berikut ini adalah contoh dari dokumen kesalahan JSON:

HTTP/1.1 400 Bad Request
x-amzn-RequestId: b0e91dc8-3807-11e2-83c6-5912bf8ad066
x-amzn-ErrorType: ValidationException
Content-Type: application/json
Content-Length: 125
Date: Mon, 26 Nov 2012 20:27:25 GMT

{"message":"1 validation error detected: Value null at 'TargetString' failed to satisfy 
 constraint: Member must not be null"}

Permintaan autentikasi permintaan autenti
Jika Anda menggunakan bahasa yangAWS menyediakan SDK untuk, kami rekomendasikan Anda 
menggunakan SDK. SemuaAWS SDK sangat menyederhanakan proses permintaan penandatanganan 
dan menghemat banyak waktu jika dibandingkan dengan menggunakanAWS WAF atau Shield 
Advanced API. Selain itu, SDK terintegrasi dengan mudah dengan lingkungan pengembangan Anda dan 
menyediakan akses mudah ke perintah terkait.

AWS WAFdan Shield Advanced mengharuskan Anda mengautentikasi setiap permintaan yang Anda kirim 
dengan menandatangani permintaan. Untuk menandatangani permintaan, Anda menghitung tanda tangan 
digital menggunakan fungsi hash kriptografi, yang mengembalikan nilai hash berdasarkan input. Input 
termasuk teks permintaan Anda dan kunci akses rahasia Anda. Fungsi hash mengembalikan nilai hash 
yang Anda sertakan dalam permintaan sebagai tanda tangan Anda. Tanda tangan adalah bagian header
Authorization dari permintaan Anda.

Setelah menerima permintaan Anda,AWS WAF atau Shield Advanced menghitung ulang tanda tangan 
menggunakan fungsi hash yang sama dan input yang Anda gunakan untuk menandatangani permintaan. 
Jika tanda tangan yang dihasilkan sesuai dengan tanda tangan dalam permintaan,AWS WAF atau Shield 
Advanced memproses permintaan. Jika tidak, permintaan ditolak.

AWS WAFdan Shield Advanced mendukung otentikasi menggunakan AWSSignature Version 4. Proses 
untuk menghitung tanda tangan dapat dibagi menjadi tiga tugas:
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Permintaan autentikasi permintaan autenti

Tugas 1: Membuat Permintaan Kanonik Kanonik.

Buat permintaan HTTP Anda dalam format kanonik seperti yang dijelaskan dalam Tugas 1: Buat 
Permintaan Kanonik untuk Tanda Tangan Versi 4 di Referensi Umum Amazon Web.

Tugas 2: Buat String to Sign.

Buat string yang akan Anda gunakan sebagai salah satu nilai input untuk fungsi hash kriptografi Anda. 
String, yang disebut string untuk ditandatangani, adalah rangkaian dari nilai-nilai berikut:
• Nama dari algoritma hash hash hash.
• Tanggal permintaan
• String cakupan cakupan kredenisasi kreden
• Permintaan yang dikanonisasi dari tugas sebelumnya

String cakupan cakupan cakupan kredensi itu sendiri adalah rangkaian dari tanggal, wilayah, dan 
informasi layanan.

UntukX-Amz-Credential parameter, tentukan yang berikut:
• Kode untuk endpoint yang Anda kirimkan permintaan,us-east-2
• wafuntuk singkatan layanan

Misalnya:

X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130501/us-east-2/waf/aws4_request
Tugas 3: Membuat Tanda Tangan

Buat tanda tangan untuk permintaan Anda menggunakan fungsi hash kriptografi yang menerima dua 
string input:
• String Anda untuk menandatangani, dari Tugas 2.
• Sebuah kunci yang diturunkan. Kunci turunan dihitung dengan memulai secret access key Anda 

dan menggunakan string cakupan kredensial untuk membuat serangkaian kode autentikasi pesan 
berbasis hash (HMAC).
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Informasi terkait
Sumber daya terkait berikut dapat membantu Anda ketika bekerja dengan layanan ini.

Sumber daya berikut tersedia untukAWS WAF,AWS Shield Advanced, danAWS Firewall Manager.

• Pedoman PelaksanaanAWS WAF - Publikasi teknis dengan rekomendasi saat ini untuk 
menerapkanAWS WAF untuk melindungi aplikasi web yang ada dan baru.

• AWSForum Diskusi — Forum berbasis komunitas untuk membahas pertanyaan teknis terkait hal ini 
danAWS layanan lainnya.

• AWS WAFForum Diskusi — Forum berbasis komunitas bagi developer untuk membahas pertanyaan 
teknis terkait pertanyaan teknis terkaitAWS WAF.

• Forum Diskusi Lanjutan Shield — Forum berbasis komunitas bagi developer untuk membahas 
pertanyaan teknis terkait Shield Advanced.

• AWS WAFinformasi produk — Halaman web utama untuk informasi tentangAWS WAF, termasuk fitur, 
harga, dan lainnya.

• Informasi produk Shield Advanced — Halaman web utama untuk informasi tentang Shield Advanced, 
termasuk fitur, harga, dan lainnya.

Sumber daya berikut tersedia untuk Amazon Web Services.

• Kelas & Lokakarya — Tautan ke kursus khusus dan berbasis peran, selain lab mandiri untuk membantu 
mempertajamAWS keterampilan Anda dan mendapatkan pengalaman praktis.

• AWSPusat Pengembang - Jelajahi tutorial, alat unduh, dan pelajari tentang acaraAWS pengembang.
• AWSAlat Pengembang — Tautan ke alat pengembang, SDKs, kit alat ID, dan alat baris perintah untuk 

mengembangkan dan mengelolaAWS aplikasi.
• Memulai Pusat Sumber Daya — Pelajari cara mengaturAkun AWS, bergabung denganAWS komunitas, 

dan meluncurkan aplikasi pertama Anda.
• Tutorial Hands-On - Ikuti step-by-step tutorial untuk meluncurkan aplikasi pertama AndaAWS.
• AWSLaporan Resmi — Tautan ke daftar lengkapAWS laporan resmi teknis, yang mencakup topik seperti 

arsitektur, keamanan, dan ekonomi dan ditulis oleh ArsitekAWS Solusi atau ahli teknis lainnya.
• AWS SupportCenter — Hub untuk membuat dan mengelolaAWS Support kasus Anda. Juga mencakup 

tautan ke sumber daya yang bermanfaat lainnya, seperti forum, FAQ teknis, status kondisi layanan, dan 
AWS Trusted Advisor.

• AWS Support— Halaman web utama untuk informasi tentangAWS Support, saluran dukungan respons 
cepat untuk membantu Anda membangun dan menjalankan aplikasi di cloud. one-on-one

• Kontak Kami – Titik kontak pusat untuk pertanyaan tentang tagihan AWS, akun, peristiwa, 
penyalahgunaan, dan masalah lainnya.

• AWSPersyaratan Situs  – Informasi detail tentang hak cipta dan merek dagang kami; akun, lisensi, dan 
akses situs Anda; serta topik lainnya.
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Riwayat dokumen
Halaman ini berisi perubahan signifikan pada dokumentasi ini.

Fitur layanan terkadang diluncurkan secara bertahap keAWS Wilayah tempat layanan tersedia. Kami 
memperbarui dokumentasi ini untuk rilis pertama saja. Kami tidak memberikan informasi tentang 
ketersediaan Wilayah atau mengumumkan peluncuran Wilayah berikutnya. Untuk informasi tentang 
ketersediaan fitur layanan Wilayah dan untuk berlangganan pemberitahuan tentang pembaruan, lihat Apa 
yang BaruAWS? .

Perubahan Deskripsi Tanggal

Kuota Firewall Manager 
meningkat (p. 613)

Meningkatkan jumlah 
kebijakan Firewall Manager per 
organisasiAWS Organizations 
dari 20 menjadi 50. Peningkatan 
jumlah maksimum kelompok 
keamanan utama per kebijakan 
dari satu menjadi tiga. Mengubah 
jumlah maksimum WCU dari 
kuota lunak menjadi kuota keras.

5 Mei 2023

Peningkatan WCU maksimum 
per kelompok aturan (p. 286)

Anda sekarang dapat 
menggunakan hingga 5.000 
unit kapasitas ACL web (WCU) 
per grup aturan tanpa meminta 
peningkatan dari dukungan. 
Batas baru ini tidak dapat 
ditingkatkan.

1 Mei 2023

AWS WAFLokasi bucket 
log Amazon S3 dengan 
awalan (p. 230)

AWS WAFsekarang 
memungkinkan awalan dalam 
nama bucket log Amazon S3.

1 Mei 2023

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untuk grup 
aturan set inti (CRS) yangAWS 
WAF diperbarui.

28 April 2023

Menambahkan dukungan untuk 
instance AksesAWS Terverifikasi 
keAWS WAF (p. 6)

Anda sekarang dapat mengaitkan 
ACLAWS WAF web dengan 
instance Akses Terverifikasi. 
Perubahan ini hanya tersedia 
di versi terbaruAWS WAF dan 
bukan diAWS WAF Classic.

28 April 2023

Bab revisi tentang bekerja 
dengan beberapa administrator 
Firewall Manager (p. 496)

Anda sekarang dapat menunjuk 
beberapa administrator Firewall 
Manager untuk membuat dan 
mengelola sumber daya firewall 
organisasi Anda.

24 April 2023

AWS Firewall 
Managerpembaruan kebijakan 
terkelola (p. 601)

DiperbaruiFMSServiceRolePolicy.21 April 2023
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Integrasi aplikasi JavaScript klien 
baru untuk CAPTCHA (p. 207)

Anda sekarang dapat 
menyesuaikan penempatan dan 
karakteristik teka-teki CAPTCHA 
di aplikasi JavaScript klien Anda.

20 April 2023

Integrasi aplikasi berganti nama 
menjadi integrasi ancaman 
cerdas (p. 200)

Kami mengganti nama 
fungsionalitas yang ada untuk 
integrasi aplikasi klien menjadi 
integrasi ancaman cerdas, 
untuk membantu membedakan 
antara itu dan integrasi aplikasi 
CAPTCHA baru untuk JavaScript.

20 April 2023

Harga variabel untuk web ACL 
WCU melebihi 1.500 (p. 7)

Menggunakan lebih dari 
1.500 unit kapasitas ACL 
web (WCU) di ACL web Anda 
menimbulkan biaya tambahan, 
yang disesuaikan secara 
otomatis saat penggunaan ACL 
WCU web Anda meningkat dan 
berkurang. Web ACL maksimum 
adalah 5.000 WCU.

11 April 2023

Peningkatan WCU maksimum 
per web ACL (p. 286)

Anda sekarang dapat 
menggunakan hingga 5.000 
unit kapasitas ACL web (WCU) 
per web ACL tanpa meminta 
peningkatan dari dukungan. 
Batas baru ini tidak dapat 
ditingkatkan.

11 April 2023

Batas ukuran pemeriksaan 
tubuh untuk ACL CloudFront 
web (p. 20)

Untuk ACL web yang melindungi 
CloudFront distribusi Amazon, 
Anda dapat meningkatkan batas 
ukuran pemeriksaan badan 
hingga 64 KB dalam konfigurasi 
ACL web Anda.

11 April 2023

Ukuran pemeriksaan 
tubuh meningkat untuk 
CloudFront (p. 286)

Batas ukuran pemeriksaanAWS 
WAF badan maksimum untuk 
CloudFront distribusi Amazon 
ditingkatkan dari 8 KB menjadi 64 
KB. Batas ukuran pemeriksaan 
default CloudFront adalah 16 KB.

11 April 2023

Opsi aturanAWS WAF 
kebijakan baru diAWS Firewall 
Manager (p. 518)

AWS Firewall 
Managermenambahkan 
dukungan untuk pencegahan 
pengambilalihan akun 
KontrolAWS WAF Penipuan 
(ATP) dan grup aturan 
AturanAWS Terkelola 
KontrolAWS WAF Bot, 
tujuan pencatatan Amazon 
S3, penggantian tindakan 
aturan,CAPTCHA dan 
tindakanChallenge aturan, dan 
daftar domain token.

7 April 2023
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Firewall Manager mendukung 
bucket Amazon S3 sebagai 
tujuan logging untukAWS WAF 
logging (p. 546)

Anda sekarang dapat 
menggunakan bucket Amazon 
S3 sebagai tujuan pencatatan 
dalamAWS WAF kebijakan Anda.

7 April 2023

AWS WAFperubahan kebijakan 
terkelola (p. 277)

DiperbaruiAWSWAFFullAccessPolicy,AWSWAFConsoleFullAccess,AWSWAFReadOnlyAccess, 
danAWSWAFConsoleReadOnlyAccess
untuk menambahkanAWS 
App Runner layanan ke jenis 
sumber daya yang dapat Anda 
lindungiAWS WAF.

30 Maret 2023

Menambahkan peringatan 
tentang penggunaan tag 
dalam kebijakan grup 
keamanan (p. 525)

Firewall Manager tidak akan 
memperbarui tag grup keamanan 
yang ada atau membuat grup 
keamanan baru jika kebijakan 
memiliki tag yang bertentangan 
dengan kebijakan tag organisasi.

28 Maret 2023

Memperbarui informasi peran 
layanan (p. 591)

Memperbarui cara menggunakan 
peran layanan dengan Firewall 
Manager.

8 Maret 2023

Informasi yang dikoreksi tentang 
bagaimana aturan berbasis 
tingkat melakukan pembatasan 
tarif (p. 117)

Rate berdasarkan aturan dengan 
pernyataan scope-down hanya 
menilai permintaan batas yang 
cocok dengan pernyataan scope-
down aturan. Kami menyatakan 
bahwa pembatasan berlaku 
untuk semua permintaan untuk 
alamat IP tingkat terbatas.

1 Maret 2023

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
aplikasi PHP.

27 Februari 2023

Ditambahkan dukunganAWS App 
Runner untukAWS WAF (p. 6)

Anda sekarang dapat mengaitkan 
ACLAWS WAF web denganAWS 
App Runner layanan. Perubahan 
ini hanya tersedia di versi 
terbaruAWS WAF dan bukan 
diAWS WAF Classic.

23 Februari 2023

Memperbarui panduan 
IAM untukAWS Firewall 
Manager (p. 581)

Panduan yang diperbarui untuk 
menyelaraskan dengan praktik 
terbaik IAM. Untuk informasi 
lebih lanjut, lihat Praktik terbaik 
keamanan dalam IAM.

16 Februari 2023

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untuk 
grup aturan yangAWS WAF 
diperbaruiAWSManagedRulesATPRuleSet
untuk menambahkan inspeksi 
respons masuk di ACL web yang 
melindungi CloudFront distribusi 
Amazon.

15 Februari 2023
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AWS WAFPemeriksaan 
respons login pencegahan 
pengambilalihan akun (ATP) 
Kontrol Penipuan (p. 188)

Untuk CloudFront distribusi 
yang dilindungi, Anda sekarang 
dapat menggunakan ATP untuk 
memblokir upaya login baru 
dari klien yang baru-baru ini 
mengirimkan terlalu banyak 
upaya login yang gagal.

15 Februari 2023

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

Memperbarui set aturan inti. 25 Januari 2023

Praktik terbaik untuk mitigasi 
ancaman cerdas (p. 164)

Menambahkan bagian dengan 
praktik terbaik untuk menerapkan 
Kontrol Bot, ATP, dan fitur 
mitigasi ancaman cerdas lainnya.

22 Januari 2023

Cara memeriksa header pseudo 
HTTP/2 (p. 130)

Menambahkan bagian yang 
memetakan header semu 
HTTP/2 ke komponen permintaan 
web yang sesuai.

20 Januari 2023

Memperbarui panduan IAM 
untukAWS WAF Classic (p. 377)

Panduan yang diperbarui untuk 
menyelaraskan dengan praktik 
terbaik IAM. Untuk informasi 
lebih lanjut, lihat Praktik terbaik 
keamanan dalam IAM.

3 Januari 2023

Memperbarui panduan IAM 
untukAWS WAF (p. 261)

Panduan yang diperbarui untuk 
menyelaraskan dengan praktik 
terbaik IAM. Untuk informasi 
lebih lanjut, lihat Praktik terbaik 
keamanan dalam IAM.

3 Januari 2023

Memperbarui panduan IAM 
untukAWS Shield (p. 468)

Panduan yang diperbarui untuk 
menyelaraskan dengan praktik 
terbaik IAM. Untuk informasi 
lebih lanjut, lihat Praktik terbaik 
keamanan dalam IAM.

3 Januari 2023

Memperbarui kebijakan Amazon 
Route 53 Resolver DNS 
Firewall (p. 568)

Informasi tambahan tentang 
menghapus grup aturan Firewall 
DNS Firewall Amazon Route 53 
Resolver.

29 Desember 2022

Batasan untuk grupAWS 
WAF aturan di Firewall 
Manager (p. 546)

Ditambahkan keterbatasan untuk 
kelompokAWS WAF aturan di 
Firewall Manager.

29 Desember 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

Memperbarui set aturan sistem 
operasi Linux.

15 Desember 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

Memperbarui set aturan inti. 5 Desember 2022
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Firewall Manager menambahkan 
dukungan untuk Fortigate Cloud 
Native Firewall (CNF) sebagai 
kebijakan Layanan (p. 570)

Firewall Manager sekarang 
mendukung kebijakan Fortigate 
CNF.

2 Desember 2022

AWS ConfigPersyaratan yang 
dihapus untuk kebijakan Firewall 
DNS (p. 494)

Untuk kebijakan DNS Firewall, 
Anda sekarang hanya perlu 
mengaktifkan Config untuk jenis 
sumber daya EC2 VPC.

17 November 2022

AWS Firewall 
Managerpembaruan kebijakan 
terkelola (p. 601)

DiperbaruiFMSServiceRolePolicy.15 November 2022

Ekspansi bahasa untuk 
teka-tekiAWS WAF 
CAPTCHA (p. 221)

Teka-teki CAPTCHA sekarang 
menawarkan instruksi tertulisnya 
dalam berbagai bahasa. Instruksi 
di dalam setiap puzzle audio 
masih disediakan dalam bahasa 
Inggris saja.

11 November 2022

Kuota Firewall Manager baru 
untuk kumpulan sumber 
daya (p. 611)

Menambahkan kuota baru untuk 
kumpulan sumber daya.

8 November 2022

Menambahkan dukungan untuk 
kumpulan sumber daya (p. 572)

Anda dapat membuat 
kumpulan sumber daya untuk 
mengelompokkan sumber 
daya yang akan dikelola dalam 
kebijakan Firewall Manager.

8 November 2022

Tambahkan dukungan untuk 
mengimpor firewall dari Network 
Firewall (p. 517)

Anda sekarang dapat mengimpor 
dan mengelola firewall yang ada 
dalam kebijakan Network Firewall 
menggunakan kumpulan sumber 
daya.

8 November 2022

AWS Firewall 
Managerpembaruan kebijakan 
terkelola (p. 601)

DiperbaruiAWSFMAdminReadOnlyAccess.2 November 2022

Pernyataan pencocokan geo 
sekarang menambahkan label 
ke permintaan untuk negara dan 
wilayah (p. 107)

Anda sekarang dapat mengelola 
asal permintaan geografis 
di tingkat wilayah dengan 
menggabungkan pencocokan 
geografis dengan pencocokan 
label.

31 Oktober 2022

Mengganti nama bagian 
tingkat atas: Perlindungan 
terkelola (p. 158)

Bagian ini sekarang dinamai 
mitigasi ancamanAWS WAF 
cerdas, yang sejalan dengan 
halaman pemasaran kami.

27 Oktober 2022

Tingkat perlindungan baru yang 
ditargetkan dalam grup aturan 
terkelola Kontrol Bot (p. 62)

Grup aturan terkelola Bot Control 
sekarang menawarkan aturan 
tambahan yang ditargetkan untuk 
deteksi dan mitigasi bot tingkat 
lanjut. Tingkat perlindungan ini 
tersedia dengan biaya tambahan.

27 Oktober 2022
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Bagian baru tentangAWS WAF 
token (p. 165)

Pahami caraAWS WAF 
menggunakan token untuk 
mitigasi ancaman cerdas.

27 Oktober 2022

Menambahkan catatan penting 
tentang memperbarui kebijakan 
Firewall Manager Network 
Firewall (p. 561)

Ketika Anda memperbarui 
kebijakan Firewall Manager, 
semua kebijakan Network 
Firewall yang dibuat oleh 
kebijakan akan diperbarui 
dengan konfigurasi kebijakan 
Network Firewall Firewall 
kebijakan Firewall Manager.

27 Oktober 2022

Aksi menimpa dalam kelompok 
aturan (p. 17)

Anda sekarang dapat mengganti 
tindakan aturan dalam grup 
aturan ke setelan tindakan 
aturan apa pun. Seperti halnya 
penggantianCount tindakan 
sebelumnya, Anda dapat 
menerapkan penggantian ke 
semua aturan dalam grup aturan 
dan aturan individual.

27 Oktober 2022

AWS WAFopsi 
tindakanChallenge aturan 
baru (p. 220)

Anda dapat mengkonfigurasi 
aturan untuk 
menggunakanChallenge, untuk 
memverifikasi bahwa permintaan 
sedang dikirim oleh browser.

27 Oktober 2022

AWS WAFmemungkinkan 
berbagi token di beberapa 
aplikasi yang dilindungi (p. 168)

Anda dapat mengaktifkan 
penggunaan token di beberapa 
aplikasi yang dilindungi dengan 
mengkonfigurasi daftar domain 
token untuk ACL web Anda.

27 Oktober 2022

Semua header spesifikasi tidak 
case sensitive (p. 126)

Mengubah spesifikasi semua 
header menjadi kasus sensitif. 
Ini cocok dengan perilaku header 
tunggal.

26 Oktober 2022

AWS Firewall 
Managerperubahan 
kebijakan (p. 594)

Memperbarui daftar kebijakan 
untuk memberikan akses penuh 
keAWS Firewall Manager sumber 
daya secara manual.

21 Oktober 2022

AWS Firewall 
Managerperubahan kebijakan 
terkelola (p. 601)

Koreksi 
untukAWSFMAdminFullAccess.

21 Oktober 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

Memperbarui kelompok aturan 
input buruk yang diketahui.

20 Oktober 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

Memperbarui kelompok aturan 
input buruk yang diketahui.

5 Oktober 2022
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Perbarui ke spesifikasi SDKAWS 
WAF seluler (p. 214)

Menurunkan nilai default 
untuktokenRefreshDelaySec
dari 600 (10 menit) menjadi 300 
(5 menit).

30 September 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

Dikoreksi nama label yang 
disediakan dalam dokumentasi 
ini untuk kelompok aturan berikut: 
sistem operasi POSIX, aplikasi 
PHP, WordPress aplikasi.

19 September 2022

Opsi aturanAWS WAF 
kebijakan baru diAWS Firewall 
Manager (p. 518)

AWS Firewall Managersekarang 
mendukung permintaan dan 
tanggapan web yang disesuaikan 
untuk tindakan web default 
dalamAWS WAF kebijakan.

9 September 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: Reputasi IP.

30 Agustus 2022

AWS WAFperubahan kebijakan 
terkelola (p. 277)

DiperbaruiAWSWAFFullAccessPolicy,AWSWAFConsoleFullAccess,AWSWAFReadOnlyAccess, 
danAWSWAFConsoleReadOnlyAccess
untuk menambahkan kumpulan 
pengguna Amazon Cognito ke 
jenis sumber daya yang dapat 
Anda lindungiAWS WAF.

25 Agustus 2022

AWS WAFPencegahan 
pengambilalihan akun Kontrol 
Penipuan (ATP) (p. 188)

Anda sekarang dapat 
menggunakan fungsionalitas 
pencegahan pengambilalihan 
akun (ATP) KontrolAWS WAF 
Penipuan dengan CloudFront 
distribusi Amazon.

24 Agustus 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: Masukan buruk yang 
diketahui.

22 Agustus 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut:AWSManagedRulesATPRuleSet.

11 Agustus 2022

Dukungan tambahan untuk kolam 
pengguna Amazon CognitoAWS 
WAF (p. 6)

Sekarang Anda dapat 
mengaitkan ACLAWS WAF web 
dengan kolam pengguna Amazon 
Cognito. Perubahan ini hanya 
tersedia di versi terbaruAWS 
WAF dan bukan diAWS WAF 
Classic.

11 Agustus 2022
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Menambahkan bagian 
tentang penerapan untuk grup 
aturan AturanAWS Terkelola 
berversi (p. 76)

Menambahkan bagian baru 
yang mendokumentasikan 
penerapan untuk grup aturan 
AturanAWS Terkelola berversi. 
Bagian ini mencakup informasi 
tentang bagaimana versi default 
diberi nama selama penyebaran 
kandidat rilis.

29 Juli 2022

Persyaratan yang diperbarui 
untuk mengonfigurasi pencatatan 
untuk kebijakan Network 
Firewall (p. 566)

Persyaratan tambahan untuk 
kebijakan Network Firewall yang 
menggunakan bucket Amazon 
S3 terenkripsi sebagai tujuan log.

26 Juli 2022

Opsi tingkat sensitivitas untuk 
pernyataan aturan SQLi (p. 122)

Anda sekarang dapat 
meningkatkan sensitivitas 
pernyataan aturan injeksi SQL 
Anda. Ini tidak mengubah 
perilaku pernyataan yang ada, 
yang tingkat sensitivitasnya pada 
defaultLOW.

15 Juli 2022

Menambahkan opsi 
konfigurasi kebijakan Network 
Firewall (p. 531)

Firewall Manager sekarang 
mendukung urutan evaluasi 
stateful dan tindakan default 
dalam konfigurasi kebijakan 
Network Firewall Firewall.

14 Juli 2022

Pembaruan pengaturan aturan 
grup keamanan Firewall 
Manager (p. 555)

Firewall Manager sekarang 
mendukung distribusi tag dari 
grup keamanan utama ke grup 
keamanan replika.

7 Juli 2022

Pembaruan padaAWS Shield 
panduan (p. 410)

Memperluas informasi 
dalam panduan Shield untuk 
menjelaskan bagaimana Shield 
melakukan mitigasi peristiwa.

24 Juni 2022

Panduan terbaru untukAWS 
WAF perlindungan pengujian dan 
penyetelan (p. 249)

Panduan umum untuk pengujian 
dan penyetelanAWS WAF 
diperbarui dan sekarang menjadi 
topik tingkat atas.

20 Juni 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: Kumpulan aturan inti 
(CRS).

9 Juni 2022

New Firewall Manager bingung 
wakil bimbingan (p. 607)

Ditambahkan panduan tentang 
cara untuk mencegah masalah 
wakil bingung untuk Firewall 
Manager.

1 Juni 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: Kumpulan aturan inti 
(CRS).

24 Mei 2022
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KomponenAWS WAF 
permintaan baru:Headers 
danCookies (p. 125)

Anda sekarang dapat memeriksa 
cookie dalam permintaan web 
dan Anda dapat memeriksa 
semua header dalam permintaan 
web, selain hanya satu header.

29 April 2022

AWS WAFpenanganan untuk 
komponen permintaan tubuh 
yang terlalu besar (p. 137)

Anda sekarang dapat 
menentukan bagaimanaAWS 
WAF harus menangani badan 
permintaan kebesaran di dalam 
aturan Anda yang memeriksa 
tubuh. Aturan yang Anda buat 
sebelum rilis ini yang memeriksa 
tubuh memiliki perilaku yang 
cocok denganContinue opsi baru 
untuk penanganan kebesaran.

29 April 2022

AWS WAFPerubahan kebijakan 
log Amazon S3 (p. 229)

Memperbarui kebijakan dan 
contoh izin log Amazon S3.

12 April 2022

Opsi mitigasi DDoS lapisan 
aplikasi otomatis sekarang 
tersediaAWS Shield Advanced 
untuk Application Load 
Balancer (p. 432)

Shield Advanced sekarang 
mendukung mitigasi DDoS 
lapisan aplikasi otomatis 
untuk Application Load 
Balancers, membuatnya tersedia 
untuk semua perlindungan 
lapisan aplikasi. Anda dapat 
mengkonfigurasi Shield 
Advanced untuk secara otomatis 
menghitung atau memblokir 
permintaan web yang merupakan 
bagian dari serangan DDoS 
lapisan aplikasi pada sumber 
daya yang dilindungi.

8 April 2022

Menambahkan indikator 
pengaturan versi default 
saat ini untuk grup aturan 
terkelola (p. 31)

Daftar versi grup aturan terkelola 
sekarang menunjukkan versi 
mana yang merupakan default 
saat ini.

8 April 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: KontrolAWS WAF Bot.

6 April 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: Masukan buruk yang 
diketahui.

31 Maret 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: Masukan buruk yang 
diketahui.

30 Maret 2022

Firewall Manager menambahkan 
dukungan untuk Palo Alto 
Networks Cloud Next Generation 
Firewall (NGFW) (p. 569)

Firewall Manager sekarang 
mendukung Palo Alto Networks 
Cloud Next Generation Firewall 
(NGFW).

30 Maret 2022
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Tambahkan dukungan untuk Palo 
Alto Networks Palo Alto Networks 
Cloud NGFW keAWS Firewall 
Manager (p. 517)

AWS Firewall Managersekarang 
mendukung kebijakan Palo Alto 
Networks Cloud Next Generation 
Firewall (NGFW).

30 Maret 2022

Pembaruan padaAWS Shield 
panduan (p. 401)

Memperluas informasi 
dalam panduan Shield untuk 
menjelaskan bagaimana Shield 
melakukan deteksi peristiwa 
dan untuk memberikan contoh 
arsitektur tangguh DDoS.

16 Maret 2022

Pembaruan padaAWS Shield 
panduan (p. 401)

Memperluas informasi 
dalam panduan Shield dan 
meningkatkan organisasi 
berbagai bagian. Perubahan 
utama ada di bagian panduan 
Shield berikut: Dukungan 
Shield Response Team (SRT), 
Resource protections inAWS 
Shield Advanced, dan Visibility 
into DDoS events.

28 Februari 2022

Firewall Manager sekarang 
mendukung model 
penyebaran terpusat Network 
Firewall (p. 531)

Menambahkan prosedur 
baru yang menjelaskan cara 
mengonfigurasi kebijakan yang 
menggunakan model penyebaran 
terdistribusi dan terpusat.

24 Februari 2022

Firewall Manager menambahkan 
dukungan untuk model 
penyebaranAWS Network 
Firewall terpusat (p. 561)

Sekarang Anda dapat 
mengonfigurasiAWS Network 
Firewall kebijakan Anda untuk 
menggunakan model penyebaran 
terdistribusi atau terpusat. 
Dengan model penyebaran 
terdistribusi, Firewall Manager 
membuat dan memelihara titik 
akhir firewall di setiap VPC yang 
berada dalam cakupan kebijakan. 
Dengan model penyebaran 
terpusat, Firewall Manager 
membuat dan memelihara 
endpoint firewall dalam satu 
inspeksi VPC.

24 Februari 2022

Tambahkan dukungan 
untuk pembuatan versi 
grup aturanAWS WAF 
terkelola keAWS Firewall 
Manager (p. 501)

AWS Firewall Managersekarang 
mendukungAWS WAF 
pengelolaan versi grup aturan 
dalamAWS WAF kebijakan 
Firewall Manager.

18 Februari 2022

AWS Firewall 
Managerperubahan kebijakan 
terkelola (p. 601)

Perbarui 
keFMSServiceRolePolicy.

16 Februari 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: Daftar reputasi IP.

15 Februari 2022
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AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF menambahkan grup aturan 
pencegahan pengambilalihan 
akun (ATP) KontrolAWS WAF 
PenipuanAWSManagedRulesATPRuleSet.

11 Februari 2022

Perubahan pada organisasiAWS 
WAF panduan (p. 6)

Menambahkan bagian tingkat 
atas baru untuk perlindungan 
terkelola. Memindahkan bagian 
CAPTCHA dari bawah aturan 
ke bawah bagian perlindungan 
terkelola baru. Memindahkan 
bagian label dari bawah aturan 
ke bagian tingkat atas sendiri.

11 Februari 2022

AWS WAFintegrasi aplikasi 
klien (p. 200)

Gunakan API klien selulerAWS 
WAF JavaScript dan untuk 
mengintegrasikan aplikasi 
klien Anda dengan grup aturan 
AturanAWS Terkelola mitigasi 
ancaman cerdas untuk deteksi 
yang disempurnakan.

11 Februari 2022

AWS WAFPencegahan 
pengambilalihan akun Kontrol 
Penipuan (ATP) (p. 188)

Anda dapat mendeteksi 
dan memblokir upaya 
pengambilalihan akun dengan 
grup aturan terkelola pencegahan 
pengambilalihan akun (ATP) 
KontrolAWS WAF Penipuan yang 
baruAWSManagedRulesATPRuleSet.

11 Februari 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: Masukan buruk yang 
diketahui.

28 Januari 2022

AWS WAFperubahan kebijakan 
terkelola (p. 277)

DiperbaruiAWSWAFFullAccessPolicy
danAWSWAFConsoleFullAccess
untuk memperbaiki izin logging.

11 Januari 2022

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: set aturan inti (CRS), 
database SQLi.

10 Januari 2022

Firewall Manager mendukung 
mitigasi lapisan aplikasi otomatis 
Shield Advanced DDoS (p. 551)

Firewall Manager Shield 
Kebijakan lanjutan untuk 
CloudFront sumber daya Amazon 
sekarang menyertakan dukungan 
untuk mitigasi DDoS lapisan 
aplikasi otomatis.

7 Januari 2022

AWS Firewall 
Managerperubahan kebijakan 
terkelola (p. 601)

Perbarui 
keFMSServiceRolePolicy.

7 Januari 2022
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AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: Masukan buruk yang 
diketahui.

17 Desember 2021

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: Masukan buruk yang 
diketahui.

11 Desember 2021

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: Masukan buruk yang 
diketahui.

10 Desember 2021

PeranAWS Shield Advanced 
terkait layanan baru (p. 486)

DitambahkanAWSServiceRoleForAWSShield
untuk mendukung fungsi mitigasi 
DDoS lapisan aplikasi otomatis.

1 Desember 2021

KebijakanAWS Shield terkelola 
baru (p. 484)

DitambahkanAWSShieldServiceRolePolicy
untuk mendukung fungsi mitigasi 
DDoS lapisan aplikasi otomatis.

1 Desember 2021

Opsi mitigasi DDoS lapisan 
aplikasi otomatis sekarang 
tersedia denganAWS Shield 
Advanced forCloudFront (p. 432)

Shield Advanced sekarang 
mendukung mitigasi DDoS 
lapisan aplikasi otomatis untuk 
CloudFront distribusi Amazon. 
Anda dapat mengkonfigurasi 
Shield Advanced untuk secara 
otomatis menghitung atau 
memblokir permintaan web yang 
merupakan bagian dari serangan 
DDoS lapisan aplikasi pada 
CloudFront distribusi.

1 Desember 2021

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: set aturan inti (CRS), 
sistem operasi Windows, sistem 
operasi Linux, dan daftar reputasi 
IP.

23 November 2021

AWS Firewall 
Managerperubahan kebijakan 
terkelola (p. 601)

Perbarui 
keFMSServiceRolePolicy.

18 November 2021

Opsi logging yang diperluas 
untukAWS WAF (p. 227)

Sekarang Anda dapat mencatat 
lalu lintas ACL web ke grup 
CloudWatch log Amazon Logs 
atau bucket Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3). 
Opsi ini selain opsi yang ada 
untuk mencatat log ke Amazon 
Kinesis Data Firehose.

15 November 2021

AWS WAFperubahan kebijakan 
terkelola (p. 277)

DiperbaruiAWSWAFFullAccessPolicy
danAWSWAFConsoleFullAccess
untuk mendukung tujuan logging 
tambahan.

15 November 2021
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AWS WAFopsi 
tindakanCAPTCHA aturan 
baru (p. 220)

Anda dapat mengkonfigurasi 
aturan untuk menjalankan 
CAPTCHA terhadap permintaan 
web dan, sesuai kebutuhan, 
mengirim masalah CAPTCHA ke 
klien.

8 November 2021

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untuk grup 
aturan set inti (CRS) yangAWS 
WAF diperbarui.

27 Oktober 2021

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 41)

Semua grup aturan AturanAWS 
Terkelola sekarang mendukung 
pelabelan. Deskripsi aturan 
mencakup spesifikasi label.

25 Oktober 2021

Firewall Manager mendukung 
pemfilteran log Network 
Firewall (p. 566)

AWS Firewall Managersekarang 
mendukung penyaringan log 
untuk kebijakan Network Firewall.

4 Oktober 2021

AWS Firewall 
Managerperubahan kebijakan 
terkelola (p. 601)

Perbarui 
keFMSServiceRolePolicy.

29 September 2021

Ditambahkan pernyataan 
pertandingan regex (p. 118)

Anda sekarang dapat 
mencocokkan permintaan web 
dengan ekspresi reguler tunggal.

22 September 2021

Aturan berbasis tingkat di 
dalam kelompokAWS WAF 
aturan (p. 117)

Anda sekarang dapat 
menentukan aturan berbasis 
tingkat di dalam kelompokAWS 
WAF aturan. DalamAWS Firewall 
Manager, kemampuan ini 
didukung penuh untukAWS WAF 
kebijakan.

13 September 2021

Firewall Manager mendukung 
pemfilteranAWS WAF 
log (p. 546)

AWS Firewall Managersekarang 
mendukung penyaringan log 
untukAWS WAF kebijakan.

31 Agustus 2021

Secara otomatis menghapus 
perlindungan out-of-scope 
sumber daya diAWS Firewall 
Manager (p. 540)

AWS Firewall 
Managermemungkinkan 
Anda untuk secara otomatis 
menghapus perlindungan dari 
sumber daya yang meninggalkan 
cakupan kebijakan.

25 Agustus 2021

AWS Firewall 
Managerperubahan kebijakan 
terkelola (p. 601)

Perbarui 
keFMSServiceRolePolicy.

12 Agustus 2021

Menambahkan versi ke grup 
aturan terkelola (p. 31)

Penyedia grup aturan terkelola 
sekarang dapat membuat versi 
grup aturan mereka.

9 Agustus 2021

Memodifikasi persyaratanAWS 
Firewall Manager 
administrator (p. 493)

Anda dapat menggunakan akun 
manajemen organisasi sebagai 
akun administrator Firewall 
Manager. Ini telah dianulir.

2 Agustus 2021
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Peningkatan kuota Firewall 
Manager (p. 611)

Meningkatkan jumlah instans 
Amazon VPC yang dapat Anda 
miliki dalam lingkup kebijakan 
Firewall Manager dari 10 menjadi 
100.

28 Juli 2021

AWS Firewall Managerdukungan 
untuk pemantauan tabelAWS 
Network Firewall rute (p. 544)

AWS Firewall Managersekarang 
mendukung pemantauan 
tabel rute, dan memberikan 
rekomendasi tindakan remediasi 
kepada administrator keamanan 
untukAWS Network Firewall 
kebijakan dengan rute yang salah 
dikonfigurasi.

8 Juli 2021

AWS WAFpilihan transformasi 
teks tambahan (p. 131)

Ada transformasi teks tambahan 
yang dapat Anda terapkan ke 
komponen permintaan web 
sebelum memeriksa permintaan.

24 Juni 2021

Modifikasi penamaan 
untuk sumber dayaAWS 
WAF kebijakan Firewall 
Manager (p. 544)

Penamaan untuk ACL web, grup 
aturan, dan pencatatan yang 
dikelola oleh Firewall Manager 
untukAWS WAF kebijakan Anda 
telah berubah.

26 Mei 2021

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untuk 
dukunganAWS WAF tambahan 
untuk pelabelan ke daftar 
reputasi IP dan akhiran yang 
dihapus pada nama aturan untuk 
daftar reputasi IP Amazon.

4 Mei 2021

Tambahkan dukungan untuk 
AdministratorAWS Organizations 
Delegasi (p. 493)

Saat Anda mengatur akunAWS 
Firewall Manager administrator, 
Firewall Manager sekarang 
menunjuk akun sebagai 
administrator yangAWS 
Organizations didelegasikan 
untuk Firewall Manager. Dengan 
perubahan ini, saat Anda 
menyetel akun administrator 
Firewall Manager, Anda harus 
menyediakan akun anggota 
selain akun manajemen 
organisasi. Perubahan ini tidak 
memengaruhi pengaturan yang 
ada.

30 April 2021

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF menambahkan grup aturan 
KontrolAWS WAF Bot.

1 April 2021
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Menetapkan tindakan aturan 
individual keCount dalam grup 
aturan (p. 17)

Sekarang Anda dapat mengatur 
tindakan aturan individual dalam 
grup aturan keCount. Informasi 
untuk menimpa yang ada, yang 
berada di tingkat kelompok 
aturan, telah diperbaiki.

1 April 2021

Pernyataan lingkup bawah untuk 
grup aturan terkelola (p. 134)

Anda sekarang dapat 
menggunakan pernyataan 
scope-down dengan grup aturan 
terkelola dengan cara yang sama 
seperti yang Anda bisa dengan 
pernyataan berbasis tingkat.

1 April 2021

Penyaringan log (p. 227) Anda sekarang dapat memfilter 
lalu lintas ACL web yang Anda 
log berdasarkan tindakan aturan 
dan label.

1 April 2021

AWS WAFlabel pada permintaan 
web (p. 150)

Anda dapat mengonfigurasi 
aturan untuk menambahkan label 
ke permintaan web yang cocok 
dan mencocokkan label yang 
ditambahkan oleh aturan lain.

1 April 2021

AWS WAFKontrol Bot (p. 173) Anda dapat memantau dan 
mengontrol lalu lintas bot dengan 
fitur KontrolAWS WAF Bot baru, 
yang menggabungkan grup 
aturan terkelola Kontrol Bot 
dengan pelabelan permintaan 
web, pernyataan cakupan turun, 
dan pemfilteran log.

1 April 2021

Firewall Manager mendukung 
kebijakan Amazon Route 53 
Resolver DNS Firewall (p. 568)

AWS Firewall 
Managermendukung pengelolaan 
pusat pemfilteran lalu lintas DNS 
DNS Firewall keluar Amazon 
Route 53 Resolver untuk VPC 
Anda.

31 Maret 2021

Permintaan khusus dan 
penanganan respons (p. 144)

Anda dapat menyertakan header 
khusus untuk permintaan 
web yangAWS WAF tidak 
memblokir dan Anda dapat 
mengirim tanggapan khusus 
untuk permintaan web yangAWS 
WAF memblokir. Ini tersedia 
untuk tindakan default ACL web 
dan pengaturan tindakan aturan.

29 Maret 2021

AWS Firewall 
Managerperubahan kebijakan 
terkelola (p. 601)

Perbarui 
keFMSServiceRolePolicy.

17 Maret 2021
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AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
berikut: set aturan inti (CRS), 
perlindungan admin, input buruk 
yang diketahui, dan sistem 
operasi Linux.

3 Maret 2021

AWS Shieldpelacakan perubahan 
kebijakan terkelola (p. 484)

Shield mulai melacak perubahan 
untuk kebijakanAWS terkelola.

3 Maret 2021

AWS Firewall Managerpelacakan 
perubahan kebijakan 
terkelola (p. 601)

Firewall Manager mulai melacak 
perubahan untuk kebijakanAWS 
terkelola.

2 Maret 2021

AWS WAFpelacakan perubahan 
kebijakan terkelola (p. 277)

AWS WAF mulai melacak 
perubahan untuk kebijakan yang 
dikelola AWS

1 Maret 2021

Memeriksa isi permintaan web 
sebagai JSON terurai (p. 128)

Menambahkan opsi untuk 
memeriksa badan permintaan 
web sebagai JSON yang diurai 
dan difilter. Ini adalah tambahan 
untuk opsi yang ada untuk 
memeriksa badan permintaan 
web sebagai teks biasa.

12 Februari 2021

Firewall Manager 
mendukungAWS Network 
Firewall kebijakan (p. 561)

AWS Firewall 
Managermendukung manajemen 
pusat penyaringan lalu lintasAWS 
Network Firewall jaringan untuk 
VPC Anda.

17 November 2020

Menambahkan dukungan untuk 
grupAWS Shield Advanced 
perlindungan (p. 450)

Anda sekarang dapat 
mengelompokkan sumber 
daya yang dilindungi ke dalam 
kelompok logis dan mengelola 
perlindungan mereka secara 
kolektif.

13 November 2020

Ditambahkan dukunganAWS 
AppSync untukAWS WAF (p. 6)

Anda sekarang dapat mengaitkan 
ACLAWS WAF web denganAWS 
AppSync GraphQL API Anda. 
Perubahan ini hanya tersedia 
di versi terbaruAWS WAF dan 
bukan diAWS WAF Classic.

1 Oktober 2020

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui set aturan 
sistem operasi Windows.

23 September 2020

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF diperbarui aturan 
menetapkan aplikasi PHP dan 
sistem operasi POSIX.

16 September 2020
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AWS ShieldKonsol yang 
diperbarui (p. 419)

AWS Shieldmenawarkan 
opsi konsol baru, dengan 
pengalaman pengguna yang 
ditingkatkan. Panduan konsol 
dalam dokumentasi adalah untuk 
konsol baru.

1 September 2020

Firewall Manager memperbarui 
kebijakan grup keamanan 
umum (p. 560)

AWS Firewall ManagerKebijakan 
grup keamanan umum sekarang 
mendukung jenis sumber daya 
Application Load Balancer dan 
Classic Load Balancer melalui 
implementasi konsol. Opsi baru 
tersedia di pengaturan cakupan 
Kebijakan kebijakan umum.

11 Agustus 2020

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui set aturan inti.

7 Agustus 2020

Firewall Manager mendukung 
konfigurasiAWS WAF 
logging (p. 546)

AWS Firewall Managersekarang 
mendukung konfigurasi logging 
terpusat untukAWS WAF 
kebijakan.

30 Juli 2020

Tentukan lokasi alamat IP dalam 
permintaan web (p. 134)

Menambahkan pilihan untuk 
menggunakan alamat IP dari 
header HTTP yang Anda 
tentukan, alih-alih menggunakan 
asal permintaan web. 
Header alternatif biasanyaX-
Forwarded-For (XFF), tetapi 
Anda dapat menentukan nama 
header apa pun. Anda dapat 
menggunakan opsi ini untuk 
pencocokan set IP, pencocokan 
geografis, dan agregasi jumlah 
aturan berbasis tingkat.

9 Juli 2020

Firewall Manager memperbarui 
kebijakan grup keamanan audit 
konten (p. 556)

AWS Firewall Managertelah 
memperluas fungsionalitas untuk 
kebijakan grup keamanan audit 
konten termasuk opsi aturan 
terkelola, yang menggunakan 
daftar aplikasi dan protokol 
terkelola, dan detail untuk 
pelanggaran sumber daya.

7 Juli 2020

Daftar terkelola Firewall 
Manager (p. 541)

AWS Firewall Managersekarang 
mendukung daftar aplikasi 
dan protokol terkelola. Firewall 
Manager mengelola beberapa 
daftar dan Anda dapat membuat 
dan mengelola sendiri.

7 Juli 2020
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Firewall Manager mendukung 
VPC bersama dalam kebijakan 
grup keamanan umum (p. 555)

AWS Firewall Managersekarang 
mendukung penggunaan 
kebijakan grup keamanan 
umum di VPC bersama. Anda 
dapat melakukan ini selain 
menggunakannya di VPC yang 
dimiliki oleh akun dalam lingkup.

26 Mei 2020

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 41)

Menambahkan dokumentasi 
untuk setiap aturan di 
AturanAWS Terkelola untukAWS 
WAF.

20 Mei 2020

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS 
WAF (p. 83)

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF memperbarui grup aturan 
sistem operasi Linux.

19 Mei 2020

Tambahkan dukungan untuk 
memigrasi sumber dayaAWS 
WAF Classic keAWS WAF 
(v2) (p. 288)

Anda sekarang dapat 
menggunakan konsol atau API 
untuk mengekspor sumber 
dayaAWS WAF Classic 
Anda untuk migrasi ke versi 
terbaruAWS WAF.

27 April 2020

Menambahkan dukungan 
untuk unitAWS Organizations 
organisasi dalam lingkup 
kebijakan (p. 517)

AWS Firewall Managersekarang 
mendukung penggunaan 
unitAWS Organizations 
organisasi (oU) untuk 
menentukan cakupan kebijakan. 
Anda dapat menggunakan 
OU untuk memasukkan atau 
mengecualikan akun dari ruang 
lingkup, selain menyertakan atau 
mengecualikan akun tertentu. 
Menentukan OU adalah sama 
dengan menentukan semua 
akun di OU dan di salah satu 
OU turunan, termasuk setiap 
OU turunan dan akun yang 
ditambahkan di lain waktu.

6 April 2020

Tambahkan dukungan untukAWS 
WAF (v2) keAWS Firewall 
Manager (p. 517)

AWS Firewall Managersekarang 
mendukung versi terbaruAWS 
WAF, selain versi 
sebelumnya,AWS WAF Classic.

31 Maret 2020

Pembaruan ke kebijakan grup 
keamananAWS Firewall Manager 
umum

AWS Firewall Managerkebijakan 
grup keamanan umum sekarang 
memiliki opsi untuk menerapkan 
kebijakan ke semua antarmuka 
jaringan elastis dalam instans 
Amazon EC2 dalam lingkup 
Anda. Anda masih dapat memilih 
untuk hanya menerapkan 
kebijakan ke elastic network 
interface default.

11 Maret 2020
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AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS WAF

AWSAturan Terkelola 
untukAWS WAF menambahkan 
grupAWSManagedRulesAnonymousIpList
aturan.

6 Maret 2020

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS WAF

AWSAturan Terkelola 
untukAWS WAF memperbarui 
grup WordPress aplikasi 
danAWSManagedRulesCommonRuleSet
aturan.

3 Maret 2020

Menambahkan pemeriksaan 
kesehatan Amazon Route 53 
ke opsiAWS Shield Advanced 
perlindungan (p. 438)

Shield Advanced sekarang 
mendukung penggunaan asosiasi 
pemeriksaan kesehatan Amazon 
Route 53, untuk meningkatkan 
akurasi deteksi dan mitigasi 
ancaman.

14 Februari 2020

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS WAF

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF telah memperbarui grup 
aturan Database SQL untuk 
menambahkan memeriksa URI 
pesan.

23 Januari 2020

Opsi baru Firewall Manager 
untuk kebijakan audit 
penggunaan grup keamanan

Firewall Manager memiliki 
opsi baru untuk kebijakan 
audit penggunaan grup 
keamanan. Anda sekarang 
dapat menetapkan jumlah menit 
minimum grup keamanan harus 
tetap tidak digunakan sebelum 
dianggap tidak patuh. Secara 
default, pengaturan menit ini 
adalah nol.

14 Januari 2020

Opsi baru Firewall Manager 
untukAWS WAF kebijakan

Firewall Manager memiliki opsi 
baru untukAWS WAF kebijakan. 
Anda sekarang dapat memilih 
untuk menghapus semua 
asosiasi ACL web yang ada 
dari sumber daya dalam lingkup 
sebelum mengaitkan ACL web 
baru kebijakan dengan mereka.

14 Januari 2020

AturanAWS Terkelola yang 
Diperbarui untukAWS WAF

AWSAturan Terkelola untukAWS 
WAF telah memperbarui 
transformasi teks untuk aturan di 
Set Aturan Inti dan grup aturan 
Database SQL.

20 Desember 2019

AWS Firewall 
Managerterintegrasi denganAWS 
Security Hub

AWS Firewall Managersekarang 
menciptakan temuan untuk 
sumber daya yang di luar 
kepatuhan dan untuk serangan 
dan mengirimkannya keAWS 
Security Hub.

18 Desember 2019

660

https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/aws-managed-rule-groups-changelog.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/aws-managed-rule-groups-changelog.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/aws-managed-rule-groups-changelog.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/aws-managed-rule-groups-changelog.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/aws-managed-rule-groups-changelog.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/aws-managed-rule-groups-changelog.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/security-group-policies.html#security-group-policies-usage
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/security-group-policies.html#security-group-policies-usage
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/security-group-policies.html#security-group-policies-usage
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/create-policy.html#creating-firewall-manager-policy-for-classic-waf
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/create-policy.html#creating-firewall-manager-policy-for-classic-waf
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/aws-managed-rule-groups-changelog.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/aws-managed-rule-groups-changelog.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/fms-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/fms-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/fms-findings.html


AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan 
AWS Shield Advanced Panduan Developer

RilisAWS WAF versi 2 Versi baru dari panduanAWS 
WAF pengembang. Anda 
dapat mengelola ACL web 
atau grup aturan dalam format 
JSON. Kemampuan diperluas 
termasuk pernyataan aturan 
logis, pernyataan aturan 
bersarang, dan dukungan CIDR 
penuh untuk alamat IP dan 
rentang alamat. Aturan bukan 
lagiAWS sumber daya, tetapi 
hanya ada dalam konteks ACL 
web atau grup aturan. Untuk 
pelanggan yang sudah ada, versi 
layanan sebelumnya sekarang 
disebutAWS WAF Klasik. Dalam 
API, SDK, dan CLI,AWS WAF 
Classic mempertahankan 
skema penamaan dan versi 
terbaru iniAWS WAF disebut 
dengan menambahkan “V2" 
atau “v2", tergantung pada 
konteksnya. AWS WAFtidak 
dapat mengaksesAWS sumber 
daya yang dibuat diAWS WAF 
Classic. Untuk menggunakan 
sumber daya tersebutAWS WAF, 
Anda perlu memigrasinya.

25 November 2019

AWSGrup aturan Aturan 
Terkelola untukAWS WAF

Menambahkan grup aturan 
AturanAWS Terkelola. Ini gratis 
untukAWS WAF pelanggan.

25 November 2019

AWS Firewall Managerdukungan 
untuk grup keamanan Amazon 
Virtual Private Cloud

Dukungan tambahan untuk grup 
keamanan Amazon VPC ke 
Firewall Manager.

10 Oktober 2019

AWS Firewall Manager dukungan 
untuk AWS Shield Advanced

Menambahkan dukungan untuk 
Shield Advanced ke Firewall 
Manager.

15 Maret 2019

Tutorial: Membuat kebijakan 
hirarkis

Ditambahkan tutorial tentang 
menciptakan kebijakan hirarkis 
diAWS Firewall Manager.

11 Februari 2019

Kontrol tingkat aturan dalam 
kelompok aturan

Sekarang Anda dapat 
mengecualikan aturan individual 
dari grupAWS Marketplace 
aturan, serta grup aturan Anda 
sendiri.

12 Desember 2018

AWS Shield Advanceddukungan 
untuk akseleratorAWS Global 
Accelerator standar

Shield Advanced sekarang dapat 
melindungi akseleratorAWS 
Global Accelerator standar.

26 November 2018

AWS WAFdukungan untuk 
Amazon API Gateway

AWS WAFsekarang melindungi 
Amazon API Gateway.

25 Oktober 2018
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Pembaruan sebelum 2018

DiperluasAWS perisai lanjutan 
memulai wizard

Wisaya baru memberikan 
kesempatan untuk membuat 
aturan berbasis tarif dan Amazon 
CloudWatch Events.

31 Agustus 2018

AWS WAFpenebangan Aktifkan logging untuk 
mendapatkan informasi rinci 
tentang lalu lintas yang dianalisis 
oleh ACL web Anda.

31 Agustus 2018

Support untuk parameter kueri 
dalam kondisi

Saat membuat kondisi, Anda 
sekarang dapat mencari 
permintaan untuk parameter 
tertentu.

5 Juni 2018

Shield penyihir memulai lanjutan Memperkenalkan proses efisien 
baru untuk berlanggananAWS 
Shield Advanced.

5 Juni 2018

Diperluas rentang CIDR yang 
diizinkan

Saat membuat kondisi 
pencocokan IP,AWS WAF 
sekarang mendukung rentang 
alamat IPv4: /8 dan rentang 
antara /16 sampai /32.

5 Juni 2018

Pembaruan sebelum 2018
Tabel berikut menjelaskan perubahan penting dalam setiap rilis PanduanAWS WAF Pengembang yang 
dibuat sebelum 2018.

Perubahan Versi API Deskripsi Tanggal Rilis

Pembaruan 2016-08-24 AWS Marketplacekelompok aturan 2017

Pembaruan 2016-08-24 Dukungan Shield Advanced untuk alamat IP Elastic 2017

Pembaruan 2016-08-24 Dasbor ancaman global 2017

Pembaruan 2016-08-24 Tutorial situs web tahan DDoS 2017

Pembaruan 2016-08-24 Kondisi geo dan regex 2017

Pembaruan 2016-08-24 Aturan berbasis tarif 2017

Pembaruan 2016-08-24 Reorganisasi 2017

Pembaruan 2016-08-24 Informasi tambahan tentang perlindungan DDOS dan 
dukungan untuk Application Load Balancer.

Selasa, 07 
Nopember 
2016

Fitur Baru 2015-08-24 Anda sekarang dapat mencatat semua panggilan 
API AndaAWS WAFAWS CloudTrail,AWS layanan 
yang merekam panggilan API untuk akun Anda dan 
mengirimkan file log ke bucket S3 Anda. CloudTrail log 
dapat digunakan untuk mengaktifkan analisis keamanan, 
melacak perubahanAWS sumber daya Anda, dan 
membantu audit kepatuhan. IntegrasiAWS WAF dan 

28 April 
2016
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Pembaruan sebelum 2018

Perubahan Versi API Deskripsi Tanggal Rilis
CloudTrail memungkinkan Anda menentukan permintaan 
mana yang dibuat keAWS WAF API, alamat IP sumber 
dari mana setiap permintaan dibuat, siapa yang membuat 
permintaan, kapan dibuat, dan banyak lagi.

Jika Anda sudah menggunakanAWS CloudTrail, Anda 
akan mulai melihat panggilanAWS WAF API di CloudTrail 
log Anda. Jika Anda belum diaktifkan CloudTrail untuk 
akun Anda, Anda dapat mengaktifkannya CloudTrail dari
AWS Management Console. Tidak ada biaya tambahan 
untuk mengaktifkan CloudTrail, tetapi tarif standar untuk 
penggunaan Amazon S3 dan Amazon SNS berlaku.

Fitur Baru 2015-08-24 Anda sekarang dapat menggunakanAWS WAF untuk 
mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan 
web yang tampaknya berisi skrip berbahaya, yang 
dikenal sebagai cross-site scripting atau XSS. Penyerang 
terkadang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam 
permintaan web sebagai upaya untuk mengeksploitasi 
kerentanan dalam aplikasi web. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Pernyataan aturan serangan skrip 
lintas situs (p. 124).

29 Maret 
2016

Fitur Baru 2015-08-24 Dengan rilis ini,AWS WAF tambahkan fitur berikut:

• Anda dapat mengkonfigurasiAWS WAF untuk 
mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan 
web berdasarkan panjang bagian tertentu dari 
permintaan, seperti string kueri atau URI. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Ukuran pernyataan aturan 
kendala (p. 121).

• Anda dapat mengkonfigurasiAWS WAF untuk 
mengizinkan, memblokir, atau menghitung permintaan 
web berdasarkan konten di isi permintaan permintaan. 
Ini adalah bagian dari permintaan yang berisi data 
tambahan yang ingin Anda kirimkan ke server web Anda 
sebagai isi permintaan HTTP, seperti data dari formulir. 
Fitur ini berlaku untuk kondisi pencocokan string, kondisi 
pencocokan injeksi SQL, dan kondisi kendala ukuran 
baru yang disebutkan dalam bullet pertama. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Komponen permintaan 
web (p. 125).

27 Januari 
2016

Fitur Baru 2015-08-24 Anda sekarang dapat menggunakanAWS WAF konsol 
untuk memilih CloudFront distribusi yang ingin Anda 
kaitkan dengan ACL web. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Mengaitkan atau Memisahkan ACL Web dan 
CloudFront Distribusi.

16 
November 
2015

Rilis Awal 2015-08-24 Ini adalah perilisan pertama dari Panduan Developer AWS 
WAF.

6 Oktober 
2015
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Daftar istilah AWS
UntukAWS terminologi terbaru, lihat AWSglosarium di Referensi Umum AWS.
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Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan 
dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

dclxv


	AWS WAF, AWS Firewall Manager, dan AWS Shield Advanced
	Table of Contents
	Apa ituAWS WAF,AWS Shield, danAWS Firewall Manager?
	AWS WAF
	AWS Shield
	AWS Firewall Manager

	Pengaturan
	Daftar Akun AWS
	Buat pengguna administratif
	Unduh alat

	AWS WAF
	Cara kerja AWS WAF
	AWS WAF komponen
	AWS WAFunit kapasitas ACL web (WCU)
	Sumber daya yang dapat Anda lindungiAWS WAF

	Memulai dengan AWS WAF
	Langkah 1: SiapkanAWS WAF
	Langkah 2: Buat ACL Web
	Langkah 3: Tambahkan aturan pencocokan string
	Langkah 4: Tambahkan grup aturan AturanAWS Terkelola
	Langkah 5: Selesaikan konfigurasi ACL web Anda
	Langkah 6: Bersihkan sumber daya Anda

	Daftar kontrol akses web (web ACL)
	CaraAWS sumber daya menangani penundaan responsAWS WAF
	Aturan ACL web dan evaluasi kelompok aturan
	Memproses urutan aturan dan kelompok aturan dalam ACL web
	Bagaimana tindakan kelompok aturan dan aturan ditangani di ACL web
	Aksi menimpa dalam kelompok aturan
	Aksi aturn mengesampingkan
	Tindakan kelompok aturan menimpaCount


	Memutuskan tindakan default untuk ACL web
	Batas ukuran pemeriksaan tubuh untuk ACL CloudFront web
	CAPTCHA, tantangan, dan konfigurasi domain token untuk ACL web
	Bekerja dengan ACL web
	Membuat ACL web
	Mengedit ACL web
	Mengelola perilaku grup aturan di ACL web
	Tindakan aturan utama di grup aturan
	Mengganti hasil evaluasi kelompok aturanCount

	Mengaitkan atau melepaskan ACL web denganAWS sumber daya
	Menghapus ACL web


	Kelompok aturan
	Grup aturan terkelola
	Manajemen versi dengan grup aturan terkelola
	Siklus hidup versi untuk grup aturan terkelola
	Praktik terbaik untuk menangani versi grup aturan terkelola

	Bekerja dengan grup aturan terkelola
	Mengambil daftar grup aturan terkelola
	Mengambil aturan dalam grup aturan terkelola
	Mengambil versi yang tersedia untuk grup aturan terkelola
	Menambahkan grup aturan terkelola ke ACL web melalui konsol
	Mendapatkan pemberitahuan tentang versi baru dan pembaruan ke grup aturan terkelola
	Melacak kedaluwarsa versi grup aturan
	Contoh konfigurasi grup aturan terkelola di JSON dan YAKL

	AWSAturan Terkelola untukAWS WAF
	AWSDaftar grup aturan Aturan Terkelola
	Kelompok aturan dasar
	Kelompok aturan terkelola set inti (CRS)
	Grup aturan terkelola perlindungan admin
	Dikenal masukan buruk dikelola kelompok aturan

	Gunakan kelompok aturan khusus kasus
	Grup aturan terkelola database SQL
	Grup aturan terkelola sistem operasi Linux
	Grup aturan terkelola sistem operasi POSIX
	Grup aturan terkelola sistem operasi Windows
	Grup aturan yang dikelola aplikasi PHP
	WordPress grup aturan terkelola aplikasi

	Grup aturan reputasi IP
	Grup aturan terkelola daftar reputasi IP Amazon
	Grup aturan terkelola daftar IP anonim

	AWS WAFGrup aturan Kontrol Bot
	Daftar aturan Kontrol Bot

	AWS WAFKelompok aturan pencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan
	Daftar aturan pencegahan pengambilalihan akun


	Penerapan untuk grup aturan AturanAWS Terkelola berversi
	Ikhtisar penerapan standar untuk AturanAWS Terkelola
	Status versi umum untuk AturanAWS Terkelola
	Melepaskan penyebaran kandidat untuk AturanAWS Terkelola
	Penerapan versi statis untuk AturanAWS Terkelola
	Penerapan versi default untuk AturanAWS Terkelola
	Penerapan pengecualian untuk AturanAWS Terkelola
	Rollback penyebaran default untuk AturanAWS Terkelola

	AWSPenafian Aturan Terkelola
	AWSAturan Terkelola changelog

	AWS Marketplacegrup aturan terkelola
	Berlangganan grup aturanAWS Marketplace terkelola
	Berhenti berlangganan dari grup aturanAWS Marketplace terkelola
	Memecahkan masalah grupAWS Marketplace aturan
	MenghubungiAWS dukungan



	Mengelola grup aturan Anda sendiri
	Membuat grup aturanmu
	Menggunakan grup aturan Anda di ACL web
	Menghapus grup aturann

	Kelompok aturan yang disediakan oleh layanan lain

	Aturan
	AWS WAFnama aturan
	AWS WAFtindakan aturan
	AWS WAFpernyataan aturan
	Daftar pernyataan aturan
	ANDpernyataan aturan
	Pernyataan aturan pencocokan geografis
	IP mengatur pernyataan aturan pertandingan
	Pernyataan aturan pencocokan label
	Pernyataan grup aturan terkelola
	NOTpernyataan aturan
	ORpernyataan aturan
	Pernyataan aturan berdasarkan tarif
	Pernyataan aturan pertandingan Regex
	Pola regex mengatur pernyataan aturan pertandingan
	Pernyataan grup aturn
	Ukuran pernyataan aturan kendala
	SQL pernyataan aturan serangan injeksi
	String pernyataan aturan pertandingan
	Pernyataan aturan serangan skrip lintas situs

	Komponen permintaan web
	Minta opsi komponen
	Metode HTTP
	Header tunggal
	Semua header
	Cookie
	Jalur URI
	String kueri
	Parameter kueri tunggal
	Semua parameter kueri
	Tubuh
	JSON isi JSON

	Cara memeriksa header pseudo HTTP/2
	Transformasi teks

	Pernyataan yang mereferensikan kumpulan atau kelompok aturan
	Pernyataan lingkup-down
	Alamat IP yang diteruskan


	Menangani komponen permintaan web yang terlalu besar
	Set IP dan set pola regex
	Membuat dan mengelola set IP
	Membuat set IP
	Menggunakan IP yang ditetapkan dalam grup aturan atau Web ACL
	Mengedit set IP
	Menghapus set IP

	Membuat dan mengelola set pola regex
	Membuat set pola regex
	Menggunakan pola regex diatur dalam kelompok aturan atau Web ACL
	Menghapus set pola regex


	Permintaan dan tanggapan web yang disesuaikan diAWS WAF
	Penyisipan header permintaan khusus untuk tindakan non-pemblokiran
	Respons khusus untukBlock tindakan
	Kode status yang didukung untuk respons kustom

	Label pada permintaan web
	Cara kerja Label
	Persyaratan sintaks dan penamaan label
	Menambahkan label ke permintaan web yang cocok
	Pencocokan dengan label
	Contoh pencocokan label
	Cocok dengan label lokal
	Cocok dengan label dari konteks lain
	Cocokkan dengan label grup aturan terkelola
	Cocok dengan namespace lokal
	Cocok dengan namespace grup aturan terkelola


	AWS WAFmitigasi ancaman cerdas
	Opsi untuk mitigasi ancaman cerdas
	Tantangan dan akuisisi token
	Grup aturan terkelola Bot Control dan ATP
	Opsi pembatas nilai dalam aturan berbasis tarif dan aturan Kontrol Bot yang ditargetkan

	Praktik terbaik untuk mitigasi ancaman cerdas
	AWS WAFtoken permintaan web
	Bagaimana token digunakan
	Karakteristik Token
	Kedaluwarsa stempel waktu: waktu kekebalan token
	Mengatur waktu kekebalan token

	Domain token dan daftar domain
	Mengkonfigurasi daftar domain token ACL web
	Mengontrol pengaturan domain di dalam token

	Pelabelan token oleh Bot Control dan grup aturan yang dikelola ATP
	Memblokir permintaan yang tidak memiliki token yang valid
	Konfigurasi yang diperlukan untuk Application Load Balancers yang CloudFront berasal

	AWS WAFKontrol Bot
	Komponen Kontrol Bot
	Mengapa Anda harus menggunakan SDK integrasi aplikasi dengan Bot Control
	Menambahkan grup aturan terkelolaAWS WAF Bot Control ke ACL web Anda
	Positif palsu dengan KontrolAWS WAF Bot
	Menguji dan menerapkan KontrolAWS WAF Bot
	AWS WAFContoh Bot Control
	AWS WAFContoh Kontrol Bot: Konfigurasi sederhana
	AWS WAFContoh Kontrol Bot: Secara eksplisit mengizinkan bot terverifikasi
	AWS WAFContoh Kontrol Bot: Blokir bot yang diverifikasi
	AWS WAFContoh Kontrol Bot: Izinkan bot tertentu yang diblokir
	AWS WAFContoh Kontrol Bot: Buat pengecualian untuk agen pengguna yang diblokir
	AWS WAFContoh Bot Control: Gunakan Bot Control hanya untuk halaman login
	AWS WAFContoh Kontrol Bot: Gunakan Kontrol Bot hanya untuk konten dinamis
	AWS WAFContoh Kontrol Bot: Kecualikan rentang IP dari manajemen bot
	AWS WAFContoh Kontrol Bot: Izinkan lalu lintas dari bot yang Anda kendalikan


	AWS WAFPencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan
	Komponen ATP
	Mengapa Anda harus menggunakan SDK integrasi aplikasi dengan ATP
	Menambahkan grup aturan terkelola ATP ke ACL web Anda
	Menguji dan menerapkan ATP
	AWS WAFContoh pencegahan pengambilalihan akun (ATP) Kontrol Penipuan
	Contoh ATP: Konfigurasi sederhana
	ATP contoh: Penanganan kustom untuk hilang dan dikompromikan kredensyal


	AWS WAFintegrasi aplikasi klien
	Integrasi ancaman cerdas dan AturanAWS Terkelola
	Mengakses API integrasi
	AWS WAF JavaScript integrasi
	Menyediakan domain untuk digunakan dalam token
	Menggunakan JavaScript API ancaman cerdas
	Spesifikasi API ancaman cerdas
	Cara menggunakanfetch pembungkus integrasi
	Cara menggunakan integrasigetToken

	Menggunakan CAPTCHA JavaScript API
	Spesifikasi API CAPTCHA
	Cara membuat teka-teki CAPTCHA
	Menghasilkan kunci API untuk CAPTCHA API


	AWS WAFintegrasi aplikasi seluler
	Menginstal SDKAWS WAF seluler
	Spesifikasi SDKAWS WAF seluler
	Cara kerja SDKAWS WAF seluler
	Pengambilan dan caching token
	Bagaimana penyedia token mencoba ulang pengambilan token yang gagal

	Mengambil token setelah aplikasi tidak aktif

	Menulis kode Anda untuk SDKAWS WAF seluler
	Menginisialisasi penyedia token dan mendapatkan token
	Mengizinkan SDK menyediakan cookie token dalam permintaan HTTP Anda
	Secara manual menyediakan cookie token dalam permintaan HTTP Anda



	CAPTCHAdanChallenge tindakanAWS WAF
	Apa itu teka-teki CAPTCHA?
	Bagaimana tindakanCAPTCHA danChallenge aturan bekerja
	CAPTCHAdan perilakuChallenge tindakan
	CAPTCHAdanChallenge tindakan dalam log dan metrik

	Praktik terbaik untuk menggunakanCAPTCHA danChallenge tindakan


	Mencatat lalu lintas ACL web
	Harga untuk mencatat informasi lalu lintas ACL web
	Tujuan pencatatan log AWS WAF
	CloudWatch Log Amazon
	Kuota untuk grup log
	Penamaan grup log
	Izin untuk mempublikasikan log ke CloudWatch Log

	Amazon Simple Storage Service
	Persyaratan penamaan dan sintaks
	Izin untuk mempublikasikan log ke Amazon S3
	Akses berkas berkas log Amazon S3

	Amazon Kinesis Data Firehose

	Mengelola pembuatan log untuk ACL
	Bidang log
	Contoh Log

	Mencantumkan alamat IP yang dinilai dibatasi oleh aturan berbasis tarif
	Menguji dan menyetelAWS WAF perlindungan Anda
	Menguji dan menyetel langkah-langkah tingkat tinggi
	Bersiap untuk pengujian
	Pemantauan dan penyetelan
	Melihat metrik untuk ACL
	Melihat contoh permintaan web

	Mengaktifkan perlindungan Anda dalam produksi

	CaraAWS WAF bekerja dengan CloudFront fitur Amazon
	MenggunakanAWS WAF dengan halaman kesalahan CloudFront kustom
	MenggunakanAWS WAF dengan CloudFront untuk aplikasi yang berjalan di server HTTP Anda sendiri
	Memilih metode HTTP yang CloudFront merespons

	Keamanan dalam penggunaanAWS WAF layanan Anda
	Perlindungan data di AWS WAF
	MenghapusAWS WAF sumber daya

	Identity and access management untuk AWS WAF
	Penonton
	Autentikasi menggunakan identitas
	Pengguna root Akun AWS
	Identitas Federasi
	Pengguna dan grup IAM
	IAM role

	Mengelola akses menggunakan kebijakan
	Kebijakan berbasis identitas
	Kebijakan berbasis sumber daya
	Daftar kontrol akses (ACL)
	Tipe kebijakan lainnya
	Berbagai tipe kebijakan

	Cara kerja AWS WAF dengan IAM
	Kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF
	Kebijakan berbasis sumber daya dalam AWS WAF
	Tindakan kebijakan untuk AWS WAF
	Sumber daya kebijakan untuk AWS WAF
	Kunci syarat kebijakan untuk AWS WAF
	ACL diAWS WAF
	ABAC denganAWS WAF
	Menggunakan kredensial sementara dengan AWS WAF
	Izin pelaku utama lintas layanan untuk AWS WAF
	Peran layanan untuk AWS WAF
	Peran yang terhubung dengan layanan untuk AWS WAF

	Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS WAF
	Praktik terbaik kebijakan
	Menggunakan konsol AWS WAF
	Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri
	Memberikan akses hanya-baca keAWS WAF, CloudFront, dan CloudWatch
	Memberikan akses penuh keAWS WAF, CloudFront, dan CloudWatch
	Berikan akses ke satuAkun AWS
	Memberikan akses ke ACL web tertentu dan grup aturan

	Kebijakan yang dikelola oleh AWS untuk AWS WAF
	AWSkebijakan terkelola: AWSWAFReadOnlyAccess
	AWSkebijakan terkelola: AWSWAFFullAccess
	AWSkebijakan terkelola: AWSWAFConsoleReadOnlyAccess
	AWSkebijakan terkelola: AWSWAFConsoleFullAccess
	AWS WAF memperbarui pada kebijakan terkelola AWS

	Pemecahan masalah identitas dan akses AWS WAF
	Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di AWS WAF
	Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole
	Saya ingin mengizinkan orang di luar Akun AWS saya untuk mengakses sumber daya AWS WAF saya

	Menggunakan peran terkait layanan untuk AWS WAF
	Izin peran terkait layanan untuk AWS WAF
	Membuat peran yang terhubung dengan layanan untuk AWS WAF
	Mengedit peran yang terkait dengan layanan untuk AWS WAF
	Menghapus peran terkait layanan untuk AWS WAF
	Wilayah yang didukung untuk peran yang terhubung dengan layanan AWS WAF


	Pencatatan dan pemantauan di AWS WAF
	Validasi kepatuhan untuk AWS WAF
	Ketahanan di AWS WAF
	Keamanan infrastruktur di AWS WAF

	Kuota AWS WAF
	Memigrasi sumber dayaAWS WAF Classic Anda keAWS WAF
	Mengapa bermigrasi keAWS WAF?
	Bagaimana migrasi bekerja
	Peringatan dan keterbatasan migrasi
	Memigrasi ACL web dariAWS WAF Classic keAWS WAF
	Memigrasi ACL web: migrasi otomatis
	Memigrasi ACL web: tindak lanjut manual
	Migrasi ACL web: pertimbangan tambahan
	Migrasi ACL



	AWS WAF Classic
	MenyiapkanAWS WAF Klasik
	Daftar Akun AWS
	Buat pengguna administratif
	Unduh alat

	BagaimanaAWS WAFKarya Klasik
	AWS WAFHarga Klasik
	

	Memulai denganAWS WAF Classic
	Langkah 1: SiapkanAWS WAF Klasik
	Langkah 2: Membuat ACL Web
	Langkah 3: Buat syarat pencocokan IP
	Langkah 4: Buat syarat pencocokan geografis
	Langkah 5: Buat syarat pencocokan string
	Langkah 5A: Buat kondisi regex (opsional)
	Langkah 6: Buat syarat pencocokan injeksi SQL
	Langkah 7: (Opsional) buat syarat tambahan
	Langkah 8: Buat aturan dan tambahkan syarat
	Langkah 9: Tambahkan aturan ke Web ACL
	Langkah 10: Bersihkan sumber daya Anda

	Membuat dan mengkonfigurasi Web Access Control List (Web ACL)
	Bekerja dengan kondisi
	Bekerja dengan kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs
	Membuat kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs
	Nilai yang Anda tentukan saat membuat atau mengedit kondisi pencocokan skrip lintas situs
	Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs
	Menghapus kondisi kecocokan pembuatan skrip lintas situs

	Bekerja dengan kondisi kecocokan IP
	Membuat IP Match Condition
	Kondisi kecocokan IP
	Menghapus kondisi kecocokan IP

	Bekerja dengan kondisi kecocokan geografis
	Membuat kondisi geo kecocokan
	Mengedit kondisi kecocokan geo
	Menghapus kondisi kecocokan geo

	Bekerja dengan kondisi kendala ukuran
	Menciptakan kondisi kendala ukuran
	Nilai yang Anda tentukan ketika membuat atau mengedit syarat kendala ukuran
	Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi kendala ukuran
	Menghapus kondisi kendala ukuran

	Bekerja dengan syarat kecocokan injeksi SQL
	Membuat syarat kecocokan injeksi SQL
	Nilai yang Anda tentukan ketika membuat atau mengedit kondisi kecocokan injeksi SQL
	Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi pencocokan injeksi SQL
	Menghapus syarat kecocokan injeksi SQL

	Bekerja dengan kondisi pencocokan string
	Membuat syarat kecocokan string
	Nilai yang Anda tentukan ketika membuat atau mengedit kondisi kecocokan string
	Menambahkan dan menghapus filter dalam kondisi pencocokan string
	Menghapus syarat kecocokan string

	Bekerja dengan kondisi kecocokan regex
	Membuat kondisi kecocokan regex
	Nilai yang Anda tentukan ketika membuat atau mengedit RegEx kondisi kecocokan
	Mengedit kondisi kecocokan regex


	Bekerja dengan aturan
	Membuat aturan dan menambahkan kondisi
	Menambahkan dan menghapus kondisi dalam aturan
	Menghapus aturan
	AWS Marketplacegrup aturan
	Pembaruan Otomatis
	Akses ke aturan dalamAWS Marketplacegrup aturan
	Quotas
	Harga
	MenggunakanAWS Marketplacegrup aturan
	Menimpa grup aturan
	Pemecahan MasalahAWS Marketplacegrup aturan
	Menghubungi dukungan pelanggan

	Membuat dan menjualAWS Marketplacegrup aturan


	Bekerja dengan ACL web
	Memutuskan tindakan default untuk Web ACL
	Membuat ACL Web
	Mengaitkan atau memisahkan ACL Web dengan API Amazon API Gateway, a CloudFront Distribusi atau Application Load Balancer
	Mengedit ACL Web
	Menghapus ACL Web
	Menguji ACL web
	Menghitung permintaan web yang cocok dengan aturan di ACL web
	Melihat contoh web meminta API Gateway CloudFront atau Application Load Balancer telah diteruskan keAWS WAFKlasik



	Bekerja denganAWS WAFKelompok aturan klasik untuk digunakan denganAWS Firewall Manager
	MembuatAWS WAFGrup aturan klasik
	Menambahkan dan menghapus aturan dariAWS WAFGrup aturan klasik

	Memulai denganAWS Firewall Manageruntuk mengaktifkanAWS WAFAturan Klasik
	Langkah 1: Lengkapi prasyarat
	Langkah 2: Membuat aturan
	Langkah 3: Membuat grup aturan
	Langkah 4: Membuat dan menerapkanAWS Firewall ManagerAWS WAFKebijakan Klasik

	Tutorial: MembuatAWS Firewall Managerkebijakan dengan aturan hirarkis
	Langkah 1: Menetapkan akun administrator Firewall Manager
	Langkah 2: Membuat grup aturan menggunakan akun administrator Firewall Manager
	Langkah 3: Buat kebijakan Firewall Manager dan lampirkan grup aturan umum
	Langkah 4: Tambahkan aturan khusus akun
	Kesimpulan

	Logging informasi lalu lintas Web ACL
	Daftar alamat IP diblokir oleh aturan berbasis tarif
	BagaimanaAWS WAFKarya Klasik dengan Amazon CloudFront fitur
	MenggunakanAWS WAFKlasik dengan CloudFront Halaman kesalahan kustom
	MenggunakanAWS WAFKlasik dengan CloudFrontuntuk aplikasi yang berjalan di server HTTP Anda sendiri
	Memilih metode HTTP yang CloudFrontmerespons

	Keamanan diAWS WAF Classic
	Perlindungan data diAWS WAF Classic
	Menghapus sumber dayaAWS WAF Classic

	Identity and access management untukAWS WAF Classic
	Penonton
	Mengautentikasi dengan identitas
	Pengguna root Akun AWS
	Identitas Federasi
	Pengguna dan grup IAM
	IAM role

	Mengelola akses menggunakan kebijakan
	Kebijakan berbasis identitas
	Kebijakan berbasis sumber daya
	Daftar kontrol akses (ACL)
	Tipe kebijakan lainnya
	Berbagai tipe kebijakan

	Cara kerjaAWS WAF Classic dengan IAM
	Kebijakan berbasis identitas untukAWS WAF Classic
	Kebijakan berbasis sumber daya dalamAWS WAF Classic
	Tindakan kebijakan untukAWS WAF Classic
	Sumber daya kebijakan untukAWS WAF Classic
	Kunci syarat kebijakan untukAWS WAF Classic
	ACL diAWS WAF Classic
	ABAC denganAWS WAF Klasik
	Menggunakan kredenal sementara denganAWS WAF Classic
	Izin prinsipal lintas layanan untukAWS WAF Classic
	Peran layanan untukAWS WAF Classic
	Peran terkait dengan layanan untukAWS WAF Classic

	Contoh kebijakan berbasis identitas untukAWS WAF Classic
	Praktik terbaik kebijakan
	Menggunakan konsolAWS WAF Classic
	Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri

	Pemecahan masalah identitas dan aksesAWS WAF klasik
	Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan diAWS WAF Classic
	Saya tidak diotorisasi untuk melakukan iam:PassRole
	Saya ingin mengizinkan orang di luar sayaAkun AWS untuk mengakses sumber dayaAWS WAF Classic

	Menggunakan peran tertaut layanan untukAWS WAF Classic
	Izin peran tertaut layanan untukAWS WAF Classic
	Membuat peran tertaut layanan untukAWS WAF Classic
	Menyunting peran tertaut layanan untukAWS WAF Classic
	Menghapus peran tertaut layanan untukAWS WAF Classic
	Wilayah yang didukung untuk peran tertaut layananAWS WAF klasik


	Pencatatan log dan pemantauan diAWS WAFKlasik
	Validasi kepatuhan untukAWS WAF Classic
	Ketahanan diAWS WAFKlasik
	Keamanan infrastruktur diAWS WAFKlasik

	AWS WAFKuota Klasik

	AWS Shield
	Bagaimana AWS Shield berhasil
	AWS Shield Standardikhtisar
	AWS Shield Advancedikhtisar
	AWS Shield Advancedsumber daya dilindungi
	AWS Shield Advancedkemampuan dan pilihan
	Memutuskan apakah akan berlanggananAWS Shield Advanced dan menerapkan perlindungan tambahan

	Contoh serangan DDoS
	BagaimanaAWS Shield mendeteksi peristiwa
	Logika deteksi untuk ancaman lapisan infrastruktur
	Logika deteksi untuk ancaman lapisan aplikasi
	Logika deteksi untuk beberapa sumber daya dalam aplikasi

	BagaimanaAWS Shield mengurangi peristiwa
	Fitur mitigasi
	AWS Shieldlogika mitigasi untuk CloudFront dan Route 53
	AWS Shieldlogika mitigasi untukAWS Wilayah
	AWS Shieldlogika mitigasi untuk akseleratorAWS Global Accelerator standar
	AWS Shield Advancedlogika mitigasi untuk IP elastis
	AWS Shield Advancedlogika mitigasi untuk aplikasi web


	Contoh arsitektur tangguh DDoS dasar
	Contoh ketahanan DDoS untuk aplikasi web umum
	Contoh ketahanan DDoS untuk aplikasi TCP dan UDP

	Contoh Shield Kasus penggunaan lanjutan
	Memulai dengan AWS Shield Advanced
	BerlanggananAWS Shield Advanced
	Menambahkan sumber daya untuk melindungi dan mengonfigurasi perlindungan
	Konfigurasikan lapisan aplikasi (lapisan 7) perlindungan DDoS denganAWS WAF
	Mengonfigurasi deteksi berbasis kesehatan untuk perlindungan Anda
	Konfigurasikan alarm dan pemberitahuan
	Tinjau dan selesaikan konfigurasi perlindungan Anda

	Konfigurasikan dukunganAWS SRT
	Buat dasbor DDoS CloudWatch dan atur CloudWatch alarm

	Dukungan Shield Response Team (SRT)
	Mengkonfigurasi akses untuk Shield Response Team (SRT)
	Konfigurasikan keterlibatan proaktif
	Menghubungi Tim Respons Shield (SRT)
	Mengkonfigurasi mitigasi kustom dengan Shield Response Team (SRT)

	Perlindungan sumber dayaAWS Shield Advanced
	AWS Shield Advancedperlindungan menurut jenis sumber daya
	AWS Shield Advancedlapisan aplikasi (lapisan 7) perlindungan
	Shield Advanced aplikasi layerAWS WAF web ACL dan aturan berbasis tingkat
	Shield Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis tingkat lanjut
	Shield Lanjutan lapisan aplikasi otomatis peringatan mitigasi DDoS
	Praktik terbaik untuk menggunakan mitigasi otomatis
	Konfigurasi diperlukan untuk mengaktifkan mitigasi otomatis
	Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi otomatis
	Hal yang terjadi jika Anda mengaktifkan mitigasi otomatis
	Bagaimana Shield Advanced merespons serangan DDoS dengan mitigasi otomatis
	Hal yang terjadi jika Anda mengubah pengaturan tindakan aturan
	Bagaimana Shield Advanced mengelola mitigasi saat serangan mereda
	Hal yang terjadi jika Anda menonaktifkan mitigasi otomatis

	Pernyataan referensi kelompok aturan Lanjutan Shield
	Mengelola mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis
	Melihat konfigurasi mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk sumber daya
	Mengaktifkan dan menonaktifkan mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis
	Mengubah tindakan yang digunakan untuk mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis



	Mengkonfigurasi deteksi berbasis kesehatan menggunakan pemeriksaan kesehatan
	Praktik terbaik untuk pemeriksaan kondisi dengan Shield Advanced
	Metrik yang biasa digunakan untuk pemeriksaan kondisi
	Metrik yang digunakan untuk memantau kondisi aplikasi
	CloudWatch Metrik Amazon untuk setiap jenis sumber daya

	Mengelola pemeriksaan kondisi layanan
	Mengaitkan pemeriksaan kesehatan dengan sumber daya Anda
	Memisahkan pemeriksaan kesehatan dari sumber daya Anda
	Status asosiasi pemeriksaan kesehatan

	Contoh pemeriksaan kondisi
	CloudFront Distribusi Amazon
	Penyeimbang beban
	Alamat IP elastis Amazon EC2 (EIP)


	Mengelola perlindungan sumber daya diAWS Shield Advanced
	MenambahkanAWS Shield Advanced perlindungan keAWS sumber daya
	MengkonfigurasiAWS Shield Advanced perlindungan
	Mengkonfigurasi perlindungan DDoS lapisan aplikasi
	Membuat alarm dan notifikasi

	MenghapusAWS Shield Advanced perlindungan dari sumberAWS daya
	Menghapus CloudWatch alarm dari perlindungan Shield Advanced


	AWS Shield Advancedgrup perlindungan
	MengelolaAWS Shield Advancedgrup perlindungan
	Membuat grup perlindungan Shield Advanced
	Memperbarui grup perlindungan Shield Advanced
	Menghapus grup perlindungan tingkat lanjut Shield


	Melacak perubahan perlindungan sumber daya diAWS Config

	Visibilitas ke dalam acara DDoS
	AWS Shieldaktivitas global dan akun
	Peristiwa AWS Shield Advanced
	AWS Shield AdvancedRingkasan Acara
	AWS Shield Advanceddetail peristiwa
	Detail acara lapisan aplikasi
	Rincian peristiwa lapisan infrastruktur


	AWS Shield Advanced CloudWatch Metrik Amazon
	Visibilitas peristiwa di seluruh akun

	Menanggapi peristiwa DDoS
	Menghubungi pusat dukungan selama serangan DDoS lapisan aplikasi
	Secara manual mengurangi serangan DDoS lapisan aplikasi

	Meminta kredit diAWS Shield Advanced
	Keamanan dalam penggunaanAWS Shield layanan oleh Anda
	Perlindungan data di Shield
	Identity and access management untuk AWS Shield
	Penonton
	Mengautentikasi dengan identitas
	Pengguna root Akun AWS
	Identitas Federasi
	Pengguna dan grup IAM
	IAM role

	Mengelola akses menggunakan kebijakan
	Kebijakan berbasis identitas
	Kebijakan berbasis sumber daya
	Daftar kontrol akses (ACL)
	Tipe kebijakan lainnya
	Berbagai tipe kebijakan

	Cara kerja AWS Shield dengan IAM
	Kebijakan berbasis identitas untuk Shield
	Kebijakan berbasis sumber daya dalam Shield
	Tindakan kebijakan untuk Shield
	Sumber daya kebijakan untuk Shield
	Kunci syarat kebijakan untuk Shield
	ACL di Shield
	ABAC dengan Shield
	Menggunakan kredenisasi sementara dengan Shield
	Izin prinsipal lintas layanan untuk Shield
	Peran layanan untuk Shield
	Peran tertaut layanan untuk Shield

	Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Shield
	Praktik terbaik kebijakan
	Menggunakan konsol Shield
	Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri
	Memberikan akses baca Shield perlindungan Tingkat Lanjut
	Memberikan akses hanya baca ke Shield, CloudFront, dan CloudWatch
	Memberikan akses penuh ke Shield, CloudFront, dan CloudWatch

	Kebijakan terkelola AWS untuk AWS Shield
	AWSkebijakan terkelola: AWSShieldDRTAccessPolicy
	AWSkebijakan terkelola: AWSShieldServiceRolePolicy
	Shield pembaruan pada kebijakanAWS terkelola

	Pemecahan masalah identitas dan akses AWS Shield
	Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Shield
	Saya tidak berwenang untuk melakukan:PassRole
	Saya ingin mengizinkan orang di luar sayaAkun AWS untuk mengakses sumber daya Shield saya

	Menggunakan peran terkait layanan untuk Shield Advanced
	Izin Peran terkait Layanan untuk Shield Advanced
	Membuat Peran terkait Layanan untuk Shield Advanced
	Menyunting Peran terkait Layanan untuk Shield Advanced
	Menghapus Peran terkait Layanan untuk Shield Advanced
	Wilayah yang Didukung untuk Peran Layanan Shield


	Pencatatan dan pemantauan di Shield
	Validasi kepatuhan untuk Shield
	Ketahanan di Shield
	Keamanan infrastruktur dalam AWS Shield

	Kuota AWS Shield Advanced

	AWS Firewall Manager
	Harga AWS Firewall Manager
	

	Prasyarat AWS Firewall Manager
	Langkah 1: Bergabung dan konfigurasiAWS Organizations
	Langkah 2: Buat akun administratorAWS Firewall Manager default
	Langkah 3: AktifkanAWS Config
	Langkah 4: Untuk kebijakan pihak ketiga, berlangganan diAWS Marketplace dan konfigurasikan pengaturan pihak ketiga
	Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai prasyarat kebijakan Layanan
	Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall prasyarat kebijakan

	Langkah 5: Untuk kebijakan Network Firewall dan Firewall DNS, aktifkan berbagi sumber daya
	Langkah 6: Untuk digunakanAWS Firewall Manager di Daerah yang dinonaktifkan secara default

	Bekerja denganAWS Firewall Manager administrator
	Membuat, memperbarui, dan mencabut akun administrator Firewall Manager
	Membuat akun administrator Firewall Manager
	Memperbarui akun administrator Firewall Manager
	Mencabut akun administrator

	Mengubah akun administrator default
	Mendiskualifikasi perubahan pada akun administrator
	Akun yang dihapus dari organisasi diAWS Organizations
	Akun ditutup


	Memulai dengan kebijakan Memulai dengan Memulai denganAWS Firewall Manager kebijakan
	MemulaiAWS Firewall ManagerAWS WAF kebijakan
	Langkah 1: Selesaikan prasyarat
	Langkah 2: Buat dan terapkan kebijakan, dan untuk diterapkan dengan dan menerapkanAWS WAF kebijakan, dan dengan
	Langkah 3: Bersihkan

	Memulai denganAWS Firewall Manager AWS Shield Advancedkebijakan
	Langkah 1: Lengkapi prasyarat
	Langkah 2: Membuat dan menerapkan kebijakan Shield Advanced
	Langkah 3: (Opsional) mengotorisasi Tim Respons Shield (SRT)
	Langkah 4: Mengonfigurasi notifikasi Amazon dan Amazon CloudWatch alarm
	Mengonfigurasi CloudWatch alarm


	Memulai denganAWS Firewall ManagerKebijakan grup keamanan Amazon VPC
	Langkah 1: Lengkapi prasyarat
	Langkah 2: Buat grup keamanan Amazon VPC untuk digunakan dalam kebijakan Anda
	Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan grup keamanan

	Memulai denganAWS Firewall Manager AWS Network Firewallkebijakan
	Langkah 1: Lengkapi prasyarat umum
	Langkah 2: Membuat grup aturan Network Firewall untuk digunakan dalam kebijakan Anda
	Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan Network Firewall

	Memulai denganAWS Firewall ManagerKebijakan DNS Firewall
	Langkah 1: Lengkapi prasyarat umum
	Langkah 2: Membuat grup aturan Firewall DNS untuk digunakan dalam kebijakan Anda
	Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan Firewall DNS

	Memulai denganAWS Firewall ManagerKebijakan Palo Alto Networks Cloud Next Generation Firewall
	Langkah 1: Lengkapi prasyarat umum
	Langkah 2: Lengkapi prasyarat kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW
	Langkah 3: Membuat dan menerapkan kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW

	Memulai kebijakanAWS Firewall Manager Fortigate CNF
	Langkah 1: Selesaikan prasyarat umum
	Langkah 2: Selesaikan prasyarat Fortigate CNF
	Langkah 3: Buat dan terapkan kebijakan Fortigate CNF


	Bekerja denganAWS Firewall Manager kebijakan
	
	Pengaturan umum untukAWS Firewall Manager kebijakan
	MembuatAWS Firewall Manager kebijakan
	MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untukAWS WAF
	MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untukAWS WAF Classic
	MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untukAWS Shield Advanced
	Membuat kebijakan grup keamananAWS Firewall Manager umum
	Membuat kebijakan grup keamanan auditAWS Firewall Manager konten
	Membuat kebijakan keamanan auditAWS Firewall Manager penggunaan
	MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untukAWS Network Firewall
	MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untuk Firewall DNS Route 53 Resolver
	MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untuk Palo Alto Networks Palo Alto Networks Cloud NGFW
	Prasyarat

	MembuatAWS Firewall Manager kebijakan untuk Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai Layanan
	Prasyarat


	MenghapusAWS Firewall Manager kebijakan
	AWS Firewall Managercakupan kebijakan
	Opsi cakupan kebijakan diAWS Firewall Manager
	Manajemen lingkup kebijakan diAWS Firewall Manager

	Daftar terkelola
	Versi daftar terkelola
	Menggunakan daftar terkelola dalam kebijakan grup keamanan audit konten
	Membuat daftar aplikasi yang dikelola khusus
	Membuat daftar protokol terkelola khusus
	Melihat daftar terkelola
	Menghapus daftar terkelola kustom

	Kebijakan AWS WAF
	Kelompok aturan dalamAWS WAF kebijakan
	Keterbatasan:

	Mengonfigurasi pencatatan untukAWS WAF kebijakan
	Tujuan penebangan
	Aliran data Amazon Kinesis Data Firehose
	Bucket Amazon Simple Storage Service
	Izin untuk memublikasikan log ke bucket Amazon S3
	Enkripsi sisi server



	Mengaktifkan pencatatan log
	Menonaktifkan log


	Kebijakan AWS Shield Advanced
	CaraAWS Firewall Manager mengelola perubahan cakupan dalam kebijakan Shield
	Mitigasi DDoS lapisan aplikasi otomatis untuk CloudFront distribusi Amazon
	Konfigurasi mitigasi otomatis
	GantiAWS WAF Classic web ACL dengan ACL web versi terbaru

	Menentukan versiAWS WAF yang digunakan oleh kebijakan Shield Advanced

	Kebijakan grup keamanan
	Kebijakan grup keamanan umum
	Kebijakan grup keamanan audit konten
	Kebijakan grup keamanan audit penggunaan
	Praktik terbaik untuk kebijakan grup keamanan
	Batasan kebijakan grup keamanan
	Kasus penggunaan kebijakan grup keamanan

	Kebijakan AWS Network Firewall
	Mengonfigurasi pencatatan untukAWS Network Firewall kebijakan

	Kebijakan Firewall DNS Route 53 Resolver
	Kebijakan Palo Alto Networks Cloud NGFW
	Fortigate Cloud Native Firewall (CNF) sebagai kebijakan Layanan
	Berbagi sumber daya untuk kebijakan Network Firewall dan Firewall DNS

	Bekerja dengan set sumber daya di Firewall Manager
	Pertimbangan saat bekerja dengan set daya di Firewall Manager
	Membuat set daya
	Menghapus set daya

	Melihat informasi kepatuhan untuk suatuAWS Firewall Manager kebijakan
	Temuan AWS Firewall Manager
	AWS WAFtemuan kebijakan
	AWS Shield Advancedtemuan kebijakan
	Temuan kebijakan umum grup keamanan
	Temuan kebijakan audit konten grup keamanan
	Temuan kebijakan audit penggunaan grup keamanan
	Temuan kebijakan Firewall DNS Route 53 Resolver

	Keamanan di AWS Firewall Manager
	Perlindungan Data di Firewall Manager
	Identity and Access Management untuk AWS Firewall Manager
	Penonton
	Mengautentikasi dengan identitas
	Pengguna root Akun AWS
	Identitas Federasi
	Pengguna dan grup IAM
	IAM role

	Mengelola akses menggunakan kebijakan
	Kebijakan berbasis identitas
	Kebijakan berbasis sumber daya
	Daftar kontrol akses (ACL)
	Tipe kebijakan lainnya
	Berbagai tipe kebijakan

	Cara kerja AWS Firewall Manager dengan IAM
	Kebijakan berbasis identitas untuk Firewall Manager
	Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Firewall Manager

	Kebijakan berbasis sumber daya dalam Firewall Manager
	Tindakan kebijakan untuk Firewall Manager
	Sumber daya kebijakan untuk Firewall Manager
	Kunci syarat kebijakan untuk Firewall Manager
	ACL di Firewall Manager
	ABAC dengan Firewall Manager
	Menggunakan kredensyal sementara dengan Firewall Manager
	Izin pelaku utama lintas layanan untuk Firewall Manager
	Peran layanan untuk Firewall Manager
	Memilih IAM role di Firewall Manager

	Peran tertaut-layanan untuk Firewall Manager

	Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Firewall Manager
	Praktik terbaik kebijakan
	Mengunakan konsol Firewall Manager
	Perbolehkan pengguna untuk melihat izin mereka sendiri
	Memberikan akses baca ke grup keamanan Firewall Manager
	Memberikan akses penuh keAWS Firewall Manager sumber daya

	Kebijakan terkelola AWS untuk AWS Firewall Manager
	AWSkebijakan terkelola: AWSFMAdminFullAccess
	AWSkebijakan terkelola: FMSServiceRolePolicy
	AWSkebijakan terkelola: AWSFMAdminReadOnlyAccess
	AWSkebijakan terkelola: AWSFMMemberReadOnlyAccess
	Pembaruan Firewall Manager untuk kebijakanAWS terkelola

	Pemecahan masalah identitas dan akses AWS Firewall Manager
	Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di Firewall Manager
	Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole
	Saya ingin mengizinkan orang di luar sayaAkun AWS untuk mengakses sumber daya Firewall Manager

	Menggunakan peran terkait layanan untuk Firewall Manager
	Izin peran terkait layanan untuk Firewall Manager
	Membuat peran terkait layanan untuk Firewall Manager
	Mengedit peran terkait layanan untuk Firewall Manager
	Menghapus peran terkait layanan untuk Firewall Manager
	Wilayah yang didukung untuk peran terkait layanan Firewall Manager

	Cross-service bingung wakil pencegahan

	Pencatatan log dan pemantauan di Firewall Manager
	Validasi kepatuhan untuk Firewall Manager
	Ketahanan di Firewall Manager
	Keamanan infrastruktur dalam AWS Firewall Manager

	Kuota AWS Firewall Manager
	Kuota lembut
	Kuota keras


	MonitoringAWS WAFAWS Firewall Manager,, danAWS Shield Advanced
	Alat pemantauan
	Alat pemantauan otomatis
	Alat pemantauan manual
	Pemantauan CloudWatch dengan Amazon
	Membuat Amazon CloudWatch alarm
	AWS WAFdanAWS Shield Advanced metrik dan dimensi
	Metrik dan dimensi AWS WAF
	AWS Shield Advancedmetrik dan alarm
	Metrik AWS Shield Advanced
	Metrik deteksi
	Metrik Mitigasi
	Metrik kontributor teratas

	MembuatAWS Shield Advanced alarm

	Notifikasi AWS Firewall Manager


	Mencatat log panggilan API denganAWS CloudTrail
	Informasi AWS WAF di AWS CloudTrail
	Contoh: entri berkas log AWS WAF
	Contoh: entri berkas logAWS WAF klasik

	AWS Shield Advancedinformasi dalam CloudTrail
	Contoh: Shield entri berkas log

	AWS Firewall Managerinformasi dalam CloudTrail
	Contoh: entri berkas log Firewall Manager



	MenggunakanAWS WAF danAWS Shield Advanced API
	Menggunakan AWS SDKs
	Membuat permintaan HTTPS keAWS WAF atau Shield Advanced
	Permintaan Permintaan URI Permintaan Permintaan Permintaan URI
	Header HTTP
	isi isi isi permintaan HTTP HTTP isi permintaan HTTP

	Tanggapan tanggapan HTTP HTTP tanggapan tanggapan HTTP
	Respons tanggapan kesalahan kesalahan kesalahan kesalahan kesalahan

	Permintaan autentikasi permintaan autenti

	Informasi terkait
	Riwayat dokumen
	Pembaruan sebelum 2018

	Daftar istilah AWS
	

