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Recursos

O que é o AWS Control Tower?
A AWS Control Tower oferece uma maneira simples de configurar e administrar umaAWSambiente de
várias contas, seguindo as melhores práticas prescritivas. AWS Control Towerorquestraas capacidades de
vários outrosAWSserviços, incluindoAWS Organizations,AWS Service Catalog, eAWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On), para construir uma landing zone em menos de uma hora. Os recursos
são configurados e gerenciados em seu nome.
A AWS Control Tower amplia os recursos deAWS Organizations. Para ajudar a manter suas organizações
e contas dederiva, que é uma divergência das melhores práticas, a AWS Control Tower aplica controles
preventivos e de detetive (grades de proteção). Por exemplo, você pode usar grades de proteção para
ajudar a garantir que os registros de segurança e as permissões de acesso entre contas necessárias
sejam criados e não alterados.
Se você estiver hospedando mais do que um punhado de contas, é benéfico ter uma camada de
orquestração que facilite a implantação e a governança da conta. Você pode adotar a AWS Control Tower
como sua principal forma de provisionar contas e infraestrutura. Com o AWS Control Tower, você pode
aderir mais facilmente aos padrões corporativos, atender aos requisitos regulatórios e seguir as melhores
práticas.
A AWS Control Tower permite que os usuários finais de suas equipes distribuídas provisionem
novosAWScontas rapidamente, por meio de modelos de conta configuráveis no Account Factory. Enquanto
isso, seus administradores centrais de nuvem podem monitorar se todas as contas estão alinhadas às
políticas de conformidade estabelecidas em toda a empresa.
Resumindo, o AWS Control Tower oferece a maneira mais fácil de configurar e controlar uma multiconta
da seguro e compatívelAWSambiente baseado nas melhores práticas estabelecidas trabalhando com
milhares de empresas. Para obter mais informações sobre o trabalho com a AWS Control Tower e as
melhores práticas descritas noAWSestratégia de várias contas, consulteAWSestratégia de várias contas:
Orientação de práticas adas (p. 32).

Recursos
O AWS Control Tower tem os seguintes recursos:
• Availability zone— Uma landing zone é bem arquitetada,ambiente de várias contasque se baseia nas
melhores práticas de segurança e conformidade. É o contêiner corporativo que contém todas as suas
unidades organizacionais (OUs), contas, usuários e outros recursos que você deseja que estejam
sujeitos à regulamentação de conformidade. Uma zona de destino pode ser dimensionada para atender
às necessidades de uma empresa de qualquer tamanho.
• Corrimãos— Uma grade de proteção é uma regra de alto nível que fornece governança contínua para
seu ambiente geralAWSEnvironment. Ele é expressado em linguagem simples. Existem dois tipos
de proteções: preventivas e detectoras. Três categorias de orientação se aplicam aos dois tipos de
proteções: obrigatórias, altamente recomendadas ou eletivas. Para obter mais informações sobre as
proteções, consulte Como proteções funcionam (p. 10).
• Account Factory— Uma Account Factory é um modelo de conta configurável que ajuda a padronizar o
provisionamento de novas contas com configurações de conta pré-aprovadas. A AWS Control Tower
oferece uma Account Factory integrada que ajuda a automatizar o fluxo de trabalho de provisionamento
de contas em sua organização. Para obter mais informações, consulteProvisione e gerencie contas com
Account Factory (p. 136)
• Painel do— O painel oferece supervisão contínua de sua landing zone para sua equipe de
administradores centrais de nuvem. Use o painel para ver contas provisionadas na empresa, proteções
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habilitadas para imposição de políticas, proteções habilitadas para detecção contínua de não
conformidade com a política e recursos de não conformidade organizados por contas e UOs.

Como a AWS Control Tower interage com
outrosAWSserviços
A AWS Control Tower é construída sobre uma torre confiável e confiávelAWSserviços, incluindoAWS
Service Catalog,AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), eAWS Organizations. Para
obter mais informações, consulteServiços integrados (p. 255)
Você pode incorporar a AWS Control Tower com outrasAWSserviços em uma solução que ajuda você
a migrar suas cargas de trabalho existentes paraAWS. Para obter mais informações, consulte:Como
aproveitar as vantagens da AWS Control Tower e CloudEndure para migrar cargas de trabalho paraAWS.

Configuração, governança e extensibilidade
• Configuração automatizada da conta: A AWS Control Tower automatiza a implantação e o registro de
contas por meio de uma fábrica de contas (ou “máquina de venda automática”), que é criada como uma
abstração sobre os produtos provisionados noAWS Service Catalog. A Account Factory pode criar e se
inscreverAWScontas e automatiza o processo de aplicação de grades de proteção e políticas a essas
contas.
• Governança centralizada: Ao empregar as capacidades deAWS Organizations, a AWS Control Tower
configura uma estrutura que garante conformidade e governança consistentes em todo o seu ambiente
de várias contas. OAWS OrganizationsO serviço fornece recursos essenciais para gerenciar um
ambiente de várias contas, incluindo governança central e gerenciamento de contas, criação de contas a
partir de APIs e políticas de controle de serviços (SCPs).
• Extensibilidade: Você pode criar ou ampliar seu próprio ambiente da AWS Control Tower trabalhando
diretamente noAWS Organizations, bem como no console da AWS Control Tower. Você pode ver
suas alterações refletidas na AWS Control Tower depois de registrar suas organizações existentes e
cadastrar suas contas existentes na AWS Control Tower. Você pode atualizar sua landing zone do AWS
Control Tower para refletir suas alterações. Se suas cargas de trabalho precisarem de mais recursos
avançados, você pode aproveitar outrosAWSsoluções de parceiros junto com a AWS Control Tower.

Você é usuário pela primeira vez da AWS Control
Tower?
Se você for um usuário iniciante desse serviço, será recomendável ler o seguinte:
1. Se precisar de mais informações sobre como planejar e organizar sua landing zone, consultePlanejar
sua landing zone do AWS Control Tower (p. 29)eAWSestratégia de várias contas para sua landing
zone da AWS Control Tower (p. 32).
2. Se você estiver pronto para criar a primeira zona de destino, consulte Conceitos básicos do AWS
Control Tower (p. 17).
3. Para obter informações sobre detecção e prevenção de oscilações, consulte Detecte e resolva desvios
na AWS Control Tower (p. 171).
4. Para obter detalhes de segurança, consulte Segurança na AWS Control Tower (p. 264).
5. Para obter informações sobre como atualizar sua landing zone e contas de membros,
consulteGerenciamento de atualizações de configuração na AWS Control Tower (p. 41).
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Como o AWS Control Tower funciona
Esta seção descreve em alto nível como o AWS Control Tower funciona. A landing zone é um ambiente
multiconta bem arquitetado para todas asAWSrecursos da AWS. Você pode usar esse ambiente para
impor regulamentações de conformidade em todas as contas da AWS.

Estrutura de uma zona de pouso da AWS Control
Tower
A estrutura de uma landing zone na AWS Control Tower é a seguinte:
• Raiz— O pai que contém todas as outras UOs em sua landing zone.
• UO de segurança— Esta OU contém as contas de Arquivamento de Log e Auditoria. Essas contas
geralmente são chamadas de contas compartilhadas. Ao iniciar sua landing zone, você pode escolher
nomes personalizados para essas contas compartilhadas e tem a opção de trazerAWScontas no
AWS Control Tower para segurança e registro em log. No entanto, eles não podem ser renomeados
posteriormente e as contas existentes não podem ser adicionadas para segurança e registro em log
após o lançamento inicial.
• Sandbox da UO— A UO do Sandbox é criada ao executar a landing zone, se você habilitar a zona
de destino. Essa e outras UOs registradas contêm as contas registradas com as quais seus usuários
trabalham para executar suas cargas de trabalho da AWS.
• Diretório do IAM Identity Center— esse diretório hospeda seus usuários do IAM Identity Center. Ele
define o escopo de permissões para cada usuário do IAM Identity Center.
• Usuários do IAM Identity Center— Essas são as identidades que seus usuários podem assumir para
executar suasAWScargas de trabalho na sua landing zone.

O que acontece quando você configura uma landing
zone
Quando você configura uma landing zone, o AWS Control Tower realiza as seguintes ações na conta de
gerenciamento em seu nome:
• Cria doisAWS Organizationsunidades organizacionais (UOs): Segurança e Sandbox (opcional), contidos
na estrutura raiz organizacional.
• Cria ou adiciona duas contas compartilhadas na OU de segurança: a conta Arquivo de log e a conta de
auditoria.
• Cria um diretório nativo da nuvem no IAM Identity Center, com grupos pré-configurados e acesso de
logon único.
• Aplica todas as proteções preventivas e obrigatórias para impor políticas.
• Aplica todas as proteções detectoras obrigatórias para detectar violações da configuração violações da
configuração.
• As proteções preventivas não são aplicadas à conta de gerenciamento.
• Com exceção da conta de gerenciamento, as proteções são aplicadas à organização como um todo.

Gerenciamento seguro de recursos dentro de sua zona de destino e suas contas do AWS Control
Tower
• Quando você cria sua landing zone, uma série deAWSrecursos são criados. Para usar o AWS Control
Tower, você não deve modificar nem excluir esses recursos gerenciados pela AWS Control Tower fora
dos métodos suportados descritos neste guia. Excluir ou modificar esses recursos fará a landing zone
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entrar em um estado desconhecido. Para obter mais detalhes, consulte Orientação para criar e modificar
os recursos da AWS Control Tower (p. 37)
• Quando você ativa grades de proteção opcionais (aquelas comaltamente recomendado ou
eletivoorientação), a AWS Control Tower criaAWSrecursos que ele gerencia em suas contas. Não
modifique nem exclua recursos criados pela AWS Control Tower. Isso pode resultar na entrada
das proteções em um estado desconhecido. Para obter mais informações, consulteReferência do
guardrail (p. 208)

O que são contas compartilhadas?
Na AWS Control Tower, as contas compartilhadas na landing zone são provisionadas durante a
configuração: a conta de gerenciamento, a conta de arquivamento de logs e a conta de auditoria.

O que é a conta de gerenciamento?
É a conta que você criou especificamente para a landing zone. Essa conta é usada no faturamento de tudo
na landing zone. Ela também é usada no provisionamento de contas da Account Factory, bem como para
gerenciar UOs e proteções.

Note
Não é recomendado executar nenhum tipo de carga de trabalho de produção de uma conta de
gerenciamento da AWS Control Tower. Crie uma conta do AWS Control Tower para executar
suas cargas de trabalho.
Quando você configura sua landing zone, o seguinteAWSos recursos são criados em sua conta de
gerenciamento.
Produto da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)

AWS Organizations

Contas

audit
log archive

AWS Organizations

UOs

Security
Sandbox

AWS Organizations

Políticas de controle de serviço

aws-guardrails-*

AWS CloudFormation

Pilhas

AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDTRAILMASTER

AWS CloudFormation

StackSets

AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDTRAIL
AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDWATCH
AWSControlTowerBPBASELINE-CONFIG
AWSControlTowerBPBASELINE-CONFIGMASTER(na versão 2.6 e
posterior)
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Produto da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)
AWSControlTowerBPBASELINE-ROLES
AWSControlTowerBPBASELINE-SERVICE-ROLES
AWSControlTowerBPSECURITY-TOPICS
AWSControlTowerGuardrailAWSGR-AUDIT-BUCKET-PUBLICREAD-PROHIBITED
AWSControlTowerGuardrailAWSGR-AUDIT-BUCKET-PUBLICWRITE-PROHIBITED
AWSControlTowerLoggingResources
AWSControlTowerSecurityResources
AWSControlTowerExecutionRole

AWS Service Catalog

Produto

AWS Control Tower Account
Factory

AWS Config

Agregador

aws-controltowerConfigAggregatorForOrganizations

AWS CloudTrail

Trilha

aws-controltowerBaselineCloudTrail

Amazônia CloudWatch

CloudWatch Logs

aws-controltower/CloudTrailLogs

AWS Identity and Access
Management

Funções

AWSControlTowerAdmin
AWSControlTowerStackSetRole
AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

AWS Identity and Access
Management

Políticas

AWSControlTowerServiceRolePolicy
AWSControlTowerAdminPolicy
AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
AWSControlTowerStackSetRolePolicy
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Produto da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)

AWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single SignOn)

Grupos de diretórios

AWSAccountFactory
AWSAuditAccountAdmins
AWSControlTowerAdmins
AWSLogArchiveAdmins
AWSLogArchiveViewers
AWSSecurityAuditors
AWSSecurityAuditPowerUsers
AWSServiceCatalogAdmins

AWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single SignOn)

Conjuntos de permissões

AWSAdministratorAccess
AWSPowerUserAccess
AWSServiceCatalogAdminFullAccess
AWSServiceCatalogEndUserAccess
AWSReadOnlyAccess
AWSOrganizationsFullAccess

O que é a conta de arquivamento de registros?
Essa conta funciona como um repositório para logs de atividades da API e configurações de recursos de
todas as contas na landing zone.
Quando você configura sua landing zone, os recursos da AWS a seguir são criados na conta de
arquivamento de logs.
Produto da AWS

Tipo de recurso

Nome do recurso

AWS CloudFormation

Pilhas

StackSetAWSControlTowerGuardrailAWSGR-AUDIT-BUCKET-PUBLICREAD-PROHIBITEDStackSetAWSControlTowerGuardrailAWSGR-AUDIT-BUCKET-PUBLICWRITE-PROHIBITED
StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDWATCHStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CONFIG-
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Produto da AWS

Tipo de recurso

Nome do recurso
StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDTRAILStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-SERVICE-ROLESStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-ROLESStackSetAWSControlTowerLoggingResources-

AWS Config

AWS Config Rules

AWSControlTower_AWSGR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBI

AWSControlTower_AWSGR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIB
AWS CloudTrail

Trilhas

aws-controltowerBaselineCloudTrail

Amazônia CloudWatch

CloudWatch Regras de eventos
do

aws-controltowerConfigComplianceChangeEventRule

Amazônia CloudWatch

CloudWatch Logs

aws-controltower/CloudTrailLogs
/aws/lambda/aws-controltowerNotificationForwarder

AWS Identity and Access
Management

Funções

aws-controltowerAdministratorExecutionRole
aws-controltowerCloudWatchLogsRole
aws-controltowerConfigRecorderRole
aws-controltowerForwardSnsNotificationRole
aws-controltowerReadOnlyExecutionRole
AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access
Management

Políticas

AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification
Service

Tópicos

aws-controltowerSecurityNotifications

AWS Lambda

Aplicações

StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDWATCH-*

AWS Lambda

Funções

aws-controltowerNotificationForwarder
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Produto da AWS

Tipo de recurso

Nome do recurso

Amazon Simple Storage Service

Buckets

aws-controltower-logs-*
aws-controltower-s3-access-logs*

O que é a conta de auditoria?
A conta de auditoria é uma conta restrita projetada para oferecer às equipes de segurança e conformidade
o acesso de leitura e gravação a todas as contas na landing zone. Na conta de auditoria, você tem acesso
programático às contas de revisão, por meio de uma função que é concedida somente às funções do
Lambda. A conta de auditoria não permite que você faça login em outras contas manualmente. Para obter
mais informações sobre papéis e funções do Lambda, consulteConfigurar uma função do Lambda para
assumir um papel de outra conta da AWS.
Quando você configura sua landing zone, os recursos da AWS a seguir são criados na conta de auditoria.
Produto da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)

AWS CloudFormation

Pilhas

StackSetAWSControlTowerGuardrailAWSGR-AUDIT-BUCKET-PUBLICREAD-PROHIBITEDStackSetAWSControlTowerGuardrailAWSGR-AUDIT-BUCKET-PUBLICWRITE-PROHIBITEDStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDWATCHStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CONFIGStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDTRAILStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-SERVICE-ROLESStackSet-AWSControlTowerBPSECURITY-TOPICSStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-ROLESStackSetAWSControlTowerSecurityResources*

AWS Config

Agregador
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Produto da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)

AWS Config

AWS Config Rules

AWSControlTower_AWSGR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBI

AWSControlTower_AWSGR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIB
AWS CloudTrail

Trilha

aws-controltowerBaselineCloudTrail

Amazônia CloudWatch

CloudWatch Regras de eventos
do

aws-controltowerConfigComplianceChangeEventRule

Amazônia CloudWatch

CloudWatch Logs

aws-controltower/CloudTrailLogs
/aws/lambda/aws-controltowerNotificationForwarder

AWS Identity and Access
Management

Funções

aws-controltowerAdministratorExecutionRole
aws-controltowerCloudWatchLogsRole
aws-controltowerConfigRecorderRole
aws-controltowerForwardSnsNotificationRole
aws-controltowerReadOnlyExecutionRole
aws-controltowerAuditAdministratorRole
aws-controltowerAuditReadOnlyRole
AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access
Management

Políticas

AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification
Service

Tópicos

aws-controltowerAggregateSecurityNotifications
aws-controltowerAllConfigNotifications
aws-controltowerSecurityNotifications

AWS Lambda

Funções

aws-controltowerNotificationForwarder
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Como proteções funcionam
Uma proteção é uma regra de alto nível que fornece governança contínua para todo o ambiente da AWS.
Cada proteção impõe uma única regra, e ela é expressa em linguagem simples. Você pode alterar as
proteções eletivas ou fortemente recomendadas que estão em vigor, a qualquer momento, no console do
AWS Control Tower. As proteções obrigatórias são sempre aplicadas e não podem ser alteradas.
As proteções preventivas impedem a ocorrência de ações. Por exemplo, o guarda-corpo eletivo
chamadoNão permitir alterações na política de bucket para buckets do Amazon S3(Anteriormente
chamadoDesautorizar alterações na política do arquivamento de logsO) impede qualquer alteração da
política do IAM dentro da conta compartilhada de arquivamento de logs. Qualquer tentativa de realizar uma
ação impedida é negada e registrada no CloudTrail. O recurso também é registrado no AWS Config.
As proteções detectoras detectam eventos específicos quando eles ocorrem e registram a ação no
CloudTrail. Por exemplo, o guarda-corpo altamente recomendado chamadoDetectar se a criptografia está
habilitada para volumes do Amazon EBS conectados a instâncias do Amazon EC2detecta se um volume
do Amazon EBS não criptografado está anexado a uma instância do EC2 na landing zone.
Para aqueles que estão familiarizados com a AWS: Na AWS Control Tower, as proteções preventivas
são implementadas com políticas de controle de serviço (SCPs). As grades de proteção de Detective são
implementadas com as regras do AWS Config.

Tópicos relacionados
• Grais de proteção na AWS Control Tower (p. 198)
• Detecte e resolva desvios na AWS Control Tower (p. 171)

Como o AWS Control Tower funciona com StackSets
O AWS Control Tower usa o AWS CloudFormation StackSets para configurar recursos em suas contas do.
Cada conjunto de pilhas tem StackInstances que correspondem a contas e às regiões da AWS por conta.
O AWS Control Tower implementa uma instância de conjunto de pilhas por conta e região.
O AWS Control Tower aplica atualizações a determinadas contas e regiões da AWS de maneira seletiva,
com base emCloudFormation parâmetros. Quando as atualizações são aplicadas a algumas instâncias
de pilha, outras instâncias de pilha podem ser deixadas no status Outdated (Desatualizada). Esse
comportamento é esperado e normal.
Quando uma instância de pilha entra no status Outdated (Desatualizada), isso geralmente significa que a
pilha correspondente a essa instância de pilha não está alinhada ao modelo mais recente no conjunto de
pilhas. A pilha permanece no modelo mais antigo, portanto, pode não incluir os recursos ou parâmetros
mais recentes. A pilha ainda é completamente utilizável.
Aqui está um breve resumo do comportamento esperado, com base na AWS CloudFormationparâmetros
especificados durante uma atualização:
Se a atualização do conjunto de pilhas incluir alterações no modelo (ou seja, se
oTemplateBodyouTemplateURLpropriedades são especificadas), ou se oParameterspropriedade
especificada, AWS CloudFormation marca todas as instâncias de pilha com um status
deDesatualizadoantes de atualizar as instâncias de pilha nas contas e regiões da AWS especificadas.
Se a atualização do conjunto de pilhas não incluir alterações no modelo ou nos parâmetros, a AWS
CloudFormation O atualizará as instâncias de pilha nas contas e regiões especificadas, deixando todas
as outras instâncias de pilha com seus status de instância de pilha existentes. Para atualizar todas as
instâncias de pilha associadas a um conjunto de pilhas, não especifique as propriedades Accounts ou
Regions.
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Para obter mais informações, consulteAtualizar seu conjunto de pilhasna AWS CloudFormation Guia do
usuário do .
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Terminologia
Aqui está uma rápida revisão de alguns termos que você verá na documentação do AWS Control Tower.
Primeiro, é bom saber que o AWS Control Tower compartilha muita terminologia com oAWS
Organizationsserviço, incluindo os termosorganizaçãoeunidade organizacional (UO), que aparecem em
todo este documento.
• Para obter mais informações sobre organizações e UOs, consulteAWS OrganizationsTerminologia e
conceitos do. Se você é novo no AWS Control Tower, essa terminologia é um bom lugar para começar.
• AWS Organizationsé umAWSserviço que ajuda você a governar centralmente seu ambiente à medida
que você cresce e dimensiona suas cargas de trabalhoAWS. O AWS Control Tower conta comAWS
Organizationspara criar contas, impor grades de proteção preventivas no nível da OU e fornecer
faturamento centralizado.
• UmaAWSConta Conta da Account Factoryé umAWSconta provisionada usando o Account Factory na
AWS Control Tower. Às vezes, a Fábrica de Contas é chamada informalmente de “máquina de venda
automática” para contas.
• Sua AWS Control Towerregião inicialé oAWSRegião na qual a landing zone do AWS Control Tower foi
implantada. Você pode ver sua região de origem nas configurações da sua landing zone.
• AWS Service Catalogpermite que você gerencie serviços de TI comumente implantados, de forma
centralizada. No contexto deste documento, a Account Factory usaAWS Service Catalogpara provisionar
novosAWScontas.
• AWS CloudFormation StackSets são um tipo de recurso que amplia a funcionalidade das pilhas para que
você possa criar, atualizar ou excluir pilhas em várias contas e regiões com uma única operação e uma
única CloudFormationmodelo.
• UMAinstância de pilhaé uma referência a uma pilha em uma conta de destino dentro de uma região.
• UMApilhaé uma coleção deAWSrecursos da que pode gerenciar como uma unidade.
• Umaagregadoré umAWS Configtipo de recurso que coletaAWS Configdados de configuração e
conformidade de várias contas e regiões dentro da organização, permitindo que você visualize e
consulte esses dados de conformidade dentro de uma única conta.
• UMApacote de conformidadeé uma coleção deAWS Configregras do e ações de correção que podem
ser implantadas como uma única entidade em uma conta e em uma região, ou em uma organização
noAWS Organizations. Você pode usar um pacote de conformidade para ajudar a personalizar
seu ambiente da AWS Control Tower. Para obter blogs técnicos que fornecem mais detalhes,
consulteInformações relacionadas.
• Linha de base:Fazer a linha de base de uma conta é configurar seus esquemas e proteções. O
processo de linha de base também configura o registro em log centralizado e as funções de auditoria
de segurança na conta, como parte da implantação dos esquemas. As linhas de base do AWS Control
Tower estão contidas nas funções que você aplica a cada conta registrada.
• Oscilação:Uma alteração em um recurso instalado e configurado pela AWS Control Tower. Recursos
sem desvio permitem que o AWS Control Tower funcione corretamente.
• Recurso não compatível: Um recurso que viola umAWS Configregra que define um guarda-corpo de
detetive específico.
• Conta compartilhada: Uma das três contas que o AWS Control Tower cria automaticamente quando
você configura a landing zone: a conta de gerenciamento, a conta de arquivamento de logs e a conta de
auditoria. Você pode escolher nomes personalizados para a conta de arquivamento de logs e a conta de
auditoria, durante a configuração.
• Conta de membro: Uma conta de membro pertence à organização do AWS Control Tower. A conta do
membro pode serinscritosounão inscritona AWS Control Tower. Quando uma OU registrada contém uma
combinação de contas inscritas e não inscritas:
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• As grades de proteção preventivas habilitadas na OU se aplicam a todas as contas dentro dela,
incluindo as não inscritas. Isso é verdade porque as grades de proteção preventivas são aplicadas
com SCPs no nível da OU, não no nível da conta. Para obter mais informações, consulteHerança para
políticas de controle de serviçonoAWS Organizationsdocumentação.
• As grades de proteção de Detective habilitadas na OU não se aplicam a contas não registradas.
Uma conta da só pode ser um membro de uma organização de cada vez, e suas cobranças são
cobradas na conta de gerenciamento da organização. Uma conta de membro pode ser movida para o
contêiner raiz de uma organização.
• AWSconta: UmaAWSconta atua como um contêiner de recursos e um limite de isolamento de recursos.
UmaAWSa conta pode ser associada ao faturamento e ao pagamento. UmaAWSé diferente de uma
conta de usuário (às vezes chamada deConta do IAM) na AWS Control Tower. As contas criadas por
meio do processo de provisionamento do Account Factory sãoAWScontas.AWSas contas também
podem ser adicionadas à AWS Control Tower por meio do processo de registro de conta ou de registro
de UO.
• Proteções: Uma proteção é uma regra de alto nível que fornece governança contínua para todo o
ambiente da AWS Control Tower. Cada guarda-corpo impõe uma única regra. As grades de proteção
preventivas são implementadas com SCPs. Os guarda-corpos de Detective são implementados com
A.AWS Configregras. Para obter mais informações, consulteComo proteções funcionam (p. 10)
• Zona de pouso: Uma landing zone é um ambiente de nuvem que oferece um ponto de partida
recomendado, incluindo contas padrão, estrutura de conta, layouts de rede e segurança e assim por
diante. A partir de uma landing zone, você pode implantar cargas de trabalho que utilizam suas soluções
e aplicativos.
• UO aninhada: Uma OU aninhada na AWS Control Tower é uma OU contida em outra OU. Uma UO
aninhada pode ter exatamente uma UO pai, e cada conta pode ser um membro de exatamente uma UO.
OUs aninhadas criam uma hierarquia. Quando você anexa uma política a uma das UOs na hierarquia,
ele é propagado e afeta todas as UOs e contas nos níveis inferiores. Uma hierarquia de UO aninhada na
AWS Control Tower pode ter no máximo cinco níveis de profundidade.
• UO inicial: A OU imediatamente acima da OU atual na hierarquia. Cada UO pode ter exatamente uma
OU principal.
• UO Secundário: Qualquer OU abaixo da OU atual na hierarquia. Uma UO pode ter muitas OUs filhas.
• Hierarquia UO: Na AWS Control Tower, a hierarquia de OUs aninhadas pode ter até cinco níveis. A
ordem de aninhamento é referida comoNíveis. O topo da hierarquia é designado comoNível 1.
• UO de nível superior: Uma UO de nível superior é qualquer OU que esteja diretamente abaixo da raiz,
não a raiz em si. A raiz não é considerada uma OU.
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Preços
Não há cobrança adicional pelo uso da AWS Control Tower. Você paga apenas peloAWSserviços
habilitados pela AWS Control Tower e os serviços que você usa em sua landing zone. Por exemplo, você
paga porAWS Service Catalogpara provisionar contas com o Account Factory eAWS CloudTrailpara
eventos rastreados em sua landing zone. Para obter informações sobre os preços e taxas associados à
AWS Control Tower, consultePreço do AWS Control Tower.
Se você estiver executando cargas de trabalho efêmeras a partir de contas na AWS Control Tower, você
pode ver um aumento nos custos associados aAWS Config. Para obter detalhes, consulte Definição de
preço do AWS Config. Entre em contato comAWSrepresentante da conta para obter informações mais
específicas sobre como gerenciar esses custos. Para saber mais a respeitoAWS Configfunciona com a
AWS Control Tower, consulteMonitorando mudanças de recursos comAWS Config (p. 283).
Se você implementarAWS CloudTrailtrilhas fora da AWS Control Tower, você pode usá-las com a AWS
Control Tower. No entanto, você pode incorrer em cobranças duplicadas se você também optar por trilhas
gerenciadas pela AWS Control Tower. Não recomendamos configurar trilhas externas, a menos que você
tenha um requisito específico. Se você optar por participar durante a configuração ou atualização landing
zone, a AWS Control Tower configura e ativa um nível organizacional CloudTrail trilha para você na conta
de gerenciamento. Para obter informações sobre o gerenciamento CloudTrail custos, vejaComo gerenciar
o CloudTrail custos.
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Configuração
Antes de usar o AWS Control Tower pela primeira vez, execute as seguintes tarefas:
1. Cadastre-se no AWS (p. 15)
2. Configurar MFA (p. 15)
Essas tarefas criam umAWSconta e proteja suaAWS Control Towerconta de gerenciamento Para obter
informações sobre tarefas de configuração adicionais especificamente para a AWS Control Tower,
consulte Conceitos básicos do AWS Control Tower (p. 17).

Cadastre-se no AWS
Ao se cadastrar-se na Amazon Web Services (AWS), seuAWSa conta da é automaticamente cadastrada
em todos os serviços daAWS, incluindoAWS Control Tower. Se já tiver uma conta da AWS, passe para
a próxima tarefa. Se você ainda não possuir uma conta da AWS, use o procedimento a seguir para criar
uma.

Para criar uma conta da AWS
1.

Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.

2.

Siga as instruções on-line.
Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica e inserir um código de
verificação no teclado do telefone.
Quando você se cadastra em uma Conta da AWS, é criado um usuário raiz da Conta da AWS. O
usuário raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos da conta. Como prática recomendada
de segurança, atribua acesso administrativo a um usuário administrativo e use somente o usuário raiz
para realizar as tarefas que exigem acesso do usuário raiz.

Observe a suaAWSnúmero da conta da porque você precisará dele em outras tarefas.

Configurar MFA
Por causa da natureza doAWS Control Tower, é altamente recomendável que você habilite a multi-factor
authentication (MFA) em sua conta. Essa conta se torna suaAWS Control Towerconta de gerenciamento
Para obter mais informações, consulteHabilitar MFA naAWSUsuário raiz da contanaManual do usuário do
IAM.

Segurança para suas contas
Você pode encontrar orientações adicionais sobre como configurar as melhores práticas que
protejam a segurança de suaAWS Control Towercontas, naAWS Organizationsdocumentação.
• Práticas recomendadas para a conta de gerenciamento
• Práticas recomendadas para contas-membro
15
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Próxima etapa
Conceitos básicos do AWS Control Tower (p. 17)
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Conceitos básicos do AWS Control
Tower
Esse procedimento de introdução é destinado aos administradores da AWS Control Tower. Siga este
procedimento quando estiver pronto para configurar sua landing zone. Do início ao fim, deve levar cerca de
meia hora. Esse procedimento requer alguns pré-requisitos e três etapas principais.
Se você éAWScliente atualmente, mas novo na AWS Control Tower, você pode querer revisar a seção
chamadaPlanejar sua landing zone do AWS Control Tower (p. 29), antes de continuar.
Tópicos
• Guia de início rápido do AWS Control Tower (p. 17)
• Pré-requisito: Verificações automatizadas de pré-lançamento para sua conta de
gerenciamento (p. 18)
• Etapa 1: Crie seus endereços de e-mail de conta compartilhada (p. 20)
• Expectativas para a configuração da zona (p. 21)
• Etapa 2. Configure e inicie sua landing zone (p. 21)
• Etapa 3. Revise e configure a landing zone (p. 25)
• Next steps (Próximas etapas) (p. 25)

Guia de início rápido do AWS Control Tower
Se você é novo emAWS, você pode seguir as etapas nesta seção para começar a usar rapidamente o
AWS Control Tower. Se você preferir personalizar seu ambiente da AWS Control Tower imediatamente,
consulteEtapa 2. Configure e inicie sua landing zone (p. 21).

Note
A AWS Control Tower configura serviços pagos, comoAWS CloudTrail,AWS Config, Amazon
CloudWatch, Amazon S3 e Amazon VPC. Quando usados, esses serviços podem incorrer em
custos, conforme mostrado napágina de preços. OAWSO console de gerenciamento mostra o uso
de todos os serviços pagos e os custos incorridos. Nenhum custo adicional é criado pela própria
AWS Control Tower.
Antes de começar
A decisão mais importante a ser tomada antes de iniciar o processo de configuração éescolha sua região
inicial. Sua região de origem é aAWSRegião na qual você executará a maioria de suas cargas de trabalho
ou armazenará a maioria dos seus dados. Não poderá ser alterado depois de você ter configurado a
landing zone do AWS Control Tower. Para obter mais informações sobre como escolher uma região inicial,
consulteDicas administrativas para a configuração da landing zone (p. 36).

Note
Por padrão, a AWS Control Tower escolhe a região na qual sua conta está operando atualmente
como sua região de origem. Você pode ver sua região atual no canto superior direito doAWStela
do console de gerenciamento.
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O procedimento de início rápido pressupõe que você aceitará os valores padrão para os recursos em seu
ambiente da AWS Control Tower. Muitas dessas opções podem ser alteradas depois. Algumas opções
únicas estão listadas na seção chamadaExpectativas para a configuração da zona (p. 21).
Se você criou um novoAWSconta, ela atende automaticamente aos pré-requisitos necessários para
configurar a AWS Control Tower. Você pode seguir as etapas a seguir.

Etapas de início rápido
1.

Faça login noAWSconsole de gerenciamento com suas credenciais de usuário administrador.

2.

Navegue até oAWS Control TowerConsole dohttps://console.aws.amazon.com/controltower.

3.

Verifique se você está trabalhando na região de origem desejada.

4.

EscolhaConfigurar zona de aterrissagem.

5.

Siga as instruções no console do, aceitando todos os valores padrão. Você precisará digitar o
endereço de e-mail da sua conta, uma conta de arquivamento de registros e uma conta de auditoria.

6.

Confirme suas escolhas e escolhaConfigurar zona de aterrissagem.

7.

A AWS Control Tower leva cerca de 30 a 45 minutos para configurar todos os recursos em sua landing
zone.

Para obter uma versão mais detalhada de como configurar a AWS Control Tower, incluindo formas de
personalizar seu ambiente, leia e siga os procedimentos nos próximos tópicos.

Note
Se você for um cliente iniciante e encontrar um problema de configuração, entre em contato
comAWSSupportpara assistência diagnóstica.

Pré-requisito: Verificações automatizadas de prélançamento para sua conta de gerenciamento
Antes de configurar a landing zone, a AWS Control Tower executa automaticamente uma série de
verificações de pré-lançamento em sua conta. Não é necessária nenhuma ação de sua parte para
essas verificações, o que garante que sua conta de gerenciamento esteja pronta para as mudanças que
estabelecem sua landing zone. Aqui estão as verificações que a AWS Control Tower é executada antes de
configurar uma landing zone:
• Os limites de serviço existentes para oConta da AWSdeve ser suficiente para o lançamento da
AWS Control Tower. Para obter mais informações, consulteLimitações e cotas na AWS Control
Tower (p. 27)
• OConta da AWSdeve estar inscrito no seguinteAWSServiços:
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon SNS
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
• AWS CloudFormation
• AWS CloudTrail
• Amazônia CloudWatch
• AWS Config
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Lambda
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Note
Por padrão, todas as contas são inscritas nesses serviços.

Considerações para oAWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On)Clientes do (IAM
Center)
• SeAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)(IAM Identity Center) já está
configurado, a região de origem da AWS Control Tower deve ser a mesma que a região do IAM Identity
Center.
• O IAM Identity Center só pode ser instalado na conta de gerenciamento de uma organização.
• Três opções se aplicam ao seu diretório do IAM Identity Center, com base na fonte de identidade que
você escolher:
• IAM Center e minúsculas: Se a AWS Control Tower estiver configurada com o IAM Identity Center, a
AWS Control Tower cria grupos no diretório do IAM Identity Center e fornece acesso a esses grupos,
para o usuário selecionado, para as contas dos membros.
• Active Directory: Se o IAM Identity Center for AWS Control Tower estiver configurado com o Active
Directory, a AWS Control Tower não gerenciará o diretório do IAM Identity Center. Ele não atribui
usuários ou grupos a novosAWSConta da.
• Provedor de identidade externo: Se o IAM Identity Center for AWS Control Tower estiver configurado
com um provedor de identidade externo (IdP), a AWS Control Tower criará grupos no diretório do IAM
Identity Center e fornecerá acesso a esses grupos para o usuário que você selecionar para contas
de membros. Você pode especificar um usuário existente do seu IdP externo no Account Factory
durante a criação da conta, e a AWS Control Tower concede a esse usuário acesso à conta recémvendida ao sincronizar usuários com o mesmo nome entre o IAM Identity Center e o IdP externo. Você
também pode criar grupos em seu IdP externo para corresponder aos nomes dos grupos padrão na
AWS Control Tower. Quando você atribui usuários a esses grupos, esses usuários terão acesso às
suas contas cadastradas.
Para obter mais informações sobre como trabalhar com o IAM Center e a AWS Control Tower,
consulteCoisas a saber sobre as contas do IAM Identity Center e a AWS Control Tower (p. 260)

Considerações para oAWS ConfigeAWS CloudTrailclientes
• OConta da AWSnão pode ter o acesso confiável habilitado na conta de gerenciamento da organização
paraAWS Configou CloudTrail. Para obter informações sobre como desabilitar acesso confiável,
consulteaAWS Organizationsdocumentação sobre como habilitar ou desabilitar acesso confiável.
• Se você já tem umAWS Configgravador, canal de entrega ou configuração de agregação em qualquer
conta existente que você planeja cadastrar na AWS Control Tower, você deve modificar ou remover
essas configurações antes de começar a cadastrar as contas, depois que sua landing zone for
configurada. Essa pré-verificação não se aplica à conta de gerenciamento da AWS Control Tower
durante o lançamento da landing zone. Para obter mais informações, consulteInscrever contas que
tenham contas existentesAWS Configrecursos (p. 131)
• Se você estiver executando cargas de trabalho efêmeras a partir de contas na AWS Control Tower, você
pode ver um aumento nos custos associados aAWSConfig. Entre em contato comAWSrepresentante da
conta para obter informações mais específicas sobre como gerenciar esses custos.
• Quando você cadastra uma conta na AWS Control Tower, sua conta é governada pelaAWS
CloudTrailtrilha para a organização da AWS Control Tower. Se você já tiver uma implantação de um
CloudTrail na conta, você pode ver cobranças duplicadas, a menos que exclua a trilha existente da
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conta antes de inscrevê-la na AWS Control Tower. Para obter informações sobre trilhas em nível
organizacional e a AWS Control Tower, consultePreços (p. 14).

Note
Ao lançar,AWSOs endpoints do Security Token Service (STS) devem ser ativados na conta de
gerenciamento para todas as regiões governadas pela AWS Control Tower. Caso contrário, a
execução pode falhar no meio do processo de configuração.

Etapa 1: Crie seus endereços de e-mail de conta
compartilhada
Se você estiver configurando sua landing zone em uma novaConta da AWS, consulteConfiguração (p. 15).
• Para configurar sua landing zone comnovocontas compartilhadas, a AWS Control Tower exige dois
endereços de e-mail exclusivos que ainda não estejam associados a umConta da AWS. Cada um
desses endereços de e-mail servirá como uma caixa de entrada colaborativa — uma conta de e-mail
compartilhada — destinada aos vários usuários da sua empresa que realizarão trabalhos específicos
relacionados à AWS Control Tower.
• Se você estiver configurando a AWS Control Tower pela primeira vez e se estiver trazendo contas
de segurança e de arquivamento de logs existentes para a AWS Control Tower, você pode inserir os
endereços de e-mail atuais doAWSConta da.
Os endereços de e-mail são necessários para:
• Conta de auditoria— Essa conta é para sua equipe de usuários que precisam acessar as informações
de auditoria disponibilizadas pela AWS Control Tower. Você também pode usar essa conta como o
ponto de acesso para ferramentas de terceiros que realizarão auditoria programática do ambiente para
ajudar a auditar para fins de conformidade.
• Conta de arquivamento de registros— Essa conta é para sua equipe de usuários que precisa acessar
todas as informações de registro de todas as suas contas cadastradas em OUs registradas em sua
landing zone.
Essas contas são configuradas noSegurançaOU quando você cria sua landing zone. Como melhor prática,
recomendamos que, ao realizar ações nessas contas, use um usuário do IAM Identity Center com as
permissões de escopo adequado.

Note
Se você especificar existenteAWSConta da eauditoriaearquivo de logcontas, as contas existentes
devem passar por algumas verificações de pré-lançamento para garantir que nenhum recurso
esteja em conflito com os requisitos da AWS Control Tower. Se essas verificações não forem
bem-sucedidas, a configuração da sua landing zone pode não ser bem-sucedida. Em particular,
as contas não devem ter existentesAWS ConfigRecursos. Para obter mais informações,
consulteConsiderações para trazer contas de segurança ou registro existentes (p. 121)
Por uma questão de clareza, issoGuia do usuário dosempre se refere às contas compartilhadas por
seus nomes padrão:arquivo de logeauditoria. Ao ler este documento, lembre-se de substituir os nomes
personalizados que você atribui a essas contas inicialmente, caso opte por personalizá-las. Você pode ver
suas contas com seus nomes personalizados noDetalhes da contaPágina.

Note
Estamos alterando nossa terminologia em relação aos nomes padrão de algumas unidades
organizacionais (OUs) da AWS Control Tower para alinhá-las com aAWSestratégia de várias
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contas. Você pode notar algumas inconsistências enquanto fazemos uma transição para melhorar
a clareza desses nomes. A OU de segurança era anteriormente chamada de OU principal. A
Sandbox OU era anteriormente chamada de UO personalizada.

Expectativas para a configuração da zona
O processo de configuração da landing zone da AWS Control Tower tem várias etapas. Alguns
aspectos da zona de aterrissagem do AWS Control Tower são configuráveis. Outras opções são “portas
unidirecionais” que não podem ser alteradas após a configuração.

Principais itens a serem configurados durante a configuração
• Você pode selecionar seus nomes de UO de nível superior durante a configuração e também pode
alterar os nomes da UO depois de configurar sua landing zone. Por padrão, as OUs de nível superior
são denominadasSegurançaeSandbox. Para obter mais informações, consulteDiretrizes para configurar
um ambiente bem arquitetado (p. 33)
• Durante a configuração, você pode selecionar nomes personalizados para as contas compartilhadas que
a AWS Control Tower cria, chamadasarquivo de logeauditoriapor padrão, mas você não pode alterar
esses nomes após a configuração. (Esta é uma seleção ocasional)
• Durante a configuração, você pode, opcionalmente, especificar os existentesAWScontas para a AWS
Control Tower usar como contas de auditoria e arquivamento de logs. Se você planeja especificar os
existentesAWScontas e se essas contas já existiremAWS Configrecursos, você deve excluir osAWS
Configrecursos antes que você possa cadastrar as contas na AWS Control Tower. (Esta é uma seleção
ocasional)
• Se você estiver configurando pela primeira vez ou se estiver atualizando para a landing zone versão 3.0,
você pode escolher se deseja permitir que a AWS Control Tower configure um nível organizacionalAWS
CloudTrailtrilha para sua organização, ou você pode optar por não participar de trilhas que são
gerenciadas pela AWS Control Tower e gerenciar suas próprias CloudTrail trilhas. Você pode optar por
entrar ou não participar de trilhas em nível organizacional que são gerenciadas pela AWS Control Tower
sempre que você atualizar sua landing zone.
• Opcionalmente, você pode definir uma política de retenção personalizada para seu bucket de logs do
Amazon S3 e seu bucket de acesso ao log, ao configurar ou atualizar sua landing zone.

Opções de configuração que não podem ser desfeitas
• Você não pode mudar sua região de origem depois de configurar sua landing zone.
• Se você estiver provisionando contas do Account Factory com VPCs, os CIDRs de VPC não poderão ser
alterados após serem criados.

Etapa 2. Configure e inicie sua landing zone
Antes de lançar sua landing zone da AWS Control Tower, determine a região de origem mais adequada.
Para obter mais informações, consulteDicas administrativas para a configuração da landing zone (p. 36)

Important
Mudar sua região de origem após a implantação da landing zone da AWS Control Tower exige o
descomissionamento, bem como a assistência deAWSSupport. Essa prática não é recomendada.
A AWS Control Tower não tem APIs ou acesso programático para iniciar sua landing zone. Para configurar
e iniciar sua landing zone no console, execute a seguinte série de etapas.
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Preparar: Navegue até o console da AWS Control Tower
1.

Abra um navegador da Web e navegue até o console do AWS Control Tower emhttps://
console.aws.amazon.com/controltower.

2.

No console, verifique se você está trabalhando na região de origem desejada para a AWS Control
Tower. Em seguida, escolhaConfigure sua landing zone.

Etapa 2A. Revise os preços e selecione
seuAWSRegiões da
Certifique-se de ter designado corretamente oAWSRegião que você seleciona para sua região de origem.
Depois de implantar a AWS Control Tower, não é possível alterar a região de origem.
Nesta seção do processo de configuração, você pode adicionar qualquer outroAWSRegiões que
você precisa. Você pode adicionar mais regiões posteriormente, se necessário, e remover regiões da
governança.

Para selecionar maisAWSRegiões para governar
1.

O painel mostra as seleções de região atuais. Abra o menu suspenso para ver uma lista de outras
regiões disponíveis para governança.

2.

Marque a caixa ao lado de cada região para adotar a governança pela AWS Control Tower. Sua
seleção de região inicial não é editável.

Para negar o acesso a determinadas regiões
Para negar o acesso aAWSrecursos e cargas de trabalho em determinadosAWSRegiões,
selecioneAtivadona seção da Região, negue guardrail. Por padrão, a configuração para esse corrimão
éNão habilitado.

Etapa 2b. Configure suas unidades organizacionais
(OUs)
Se você aceitar os nomes padrão dessas OUs, não será necessário realizar nenhuma ação para que a
configuração continue. Para alterar os nomes das OUs, insira os novos nomes diretamente no campo do
formulário.
• UO— A AWS Control Tower depende de umUOque é inicialmente chamado deSegurança UO. Você
pode alterar o nome dessa OU durante a configuração inicial e depois, na página de detalhes da UO.
IssoSegurança UOcontém suas duas contas compartilhadas, que por padrão são chamadas dearquivo
de logConta da eauditoriaConta.
• UO— A AWS Control Tower pode configurar um ou maisUOs adicionaisPara você. Recomendamos
que você forneça pelo menos umUOna sua landing zone, além doSegurança UO. Se essa UO adicional
for destinada a projetos de desenvolvimento, recomendamos que você a nomeie comoSandbox UO,
conforme indicado naDiretrizes para configurar um ambiente bem arquitetado (p. 33). Se você já tem
uma OU existente no AWS Organizations, você pode ver a opção de ignorar a configuração de uma OU
adicional na AWS Control Tower.
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Etapa 2c. Configure suas contas compartilhadas,
registro e criptografia
Nesta seção do processo de configuração, o painel mostra as seleções padrão para os nomes das suas
contas compartilhadas da AWS Control Tower. Essas contas são uma parte essencial da sua landing
zone. Não mova nem exclua essas contas compartilhadas. Você pode escolher nomes personalizados
para oauditoriaearquivo de logConta da e Como alternativa, você tem uma opção única para especificar os
existentesAWScontas como suas contas compartilhadas.
Você deve fornecer endereços de e-mail exclusivos para suas contas de auditoria e arquivamento de
registros e pode verificar o endereço de e-mail fornecido anteriormente para sua conta de gerenciamento.
Escolha oEditarbotão para alterar os valores padrão editáveis.

Sobre as contas compartilhadas
• A conta de gerenciamento— A conta de gerenciamento da AWS Control Tower faz parte do nível
Root. A conta de gerenciamento permite o faturamento da AWS Control Tower. A conta também tem
permissões de administrador para sua landing zone. Você não pode criar contas separadas para
faturamento e para permissões de administrador na AWS Control Tower.
O endereço de e-mail exibido para a conta de gerenciamento não é editável durante essa fase de
configuração. Ele é exibido como uma confirmação, para que você possa verificar se está editando a
conta de gerenciamento correta, caso tenha várias contas.
• As duas contas compartilhadas— Você pode escolher nomes personalizados para essas duas contas
ou trazer suas próprias contas, e você deve fornecer um endereço de e-mail exclusivo para cada conta,
seja ela nova ou existente. Se você optar por fazer com que a AWS Control Tower crie novas contas
compartilhadas para você, os endereços de e-mail ainda não devem estar associadosAWSConta da.

Para configurar as contas compartilhadas, preencha as informações solicitadas.
1.

No console, insira um nome para a conta inicialmente chamadaarquivo de logConta. Muitos clientes
decidem manter o nome padrão dessa conta.

2.

Forneça um endereço de e-mail exclusivo para essa conta.

3.

Insira um nome para a conta inicialmente chamadoauditoriaConta. Muitos clientes optam por chamá-lo
deSegurançaConta.

4.

Forneça um endereço de e-mail exclusivo para essa conta.

Opcionalmente, configure a retenção de logs
Durante essa fase de configuração, você pode personalizar a política de retenção de logs para buckets
do Amazon S3 que armazenam seusAWS CloudTrailregistra na AWS Control Tower, em incrementos de
dias ou anos, até um máximo de 15 anos. Se você optar por não personalizar sua retenção de registros,
as configurações padrão serão de um ano para o registro de conta padrão e 10 anos para o registro de
acesso. Esse recurso também está disponível quando você atualiza ou repara sua landing zone.

Opcionalmente, ConfigurarAWS CloudTrailtrilhas
Como prática recomendada, sugerimos que você configure o registro. Se você quiser permitir que a AWS
Control Tower configure um nível organizacional CloudTrail rastreie e gerencie para você, escolhaOptar
por. Se você deseja gerenciar o registro com o seu próprio CloudTrail trilhas ou uma ferramenta de registro
de terceiros, escolhaOptar por sair. Confirme sua seleção quando solicitado no console. Você pode alterar
sua seleção e optar por entrar ou sair de trilhas em nível de organização ao atualizar sua landing zone.
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Você pode configurar e gerenciar seus próprios CloudTrail trilhas a qualquer momento, incluindo trilhas em
nível de organização e nível de conta. Se você configurar a duplicata CloudTrailtrilhas, você pode incorrer
em custos duplicados quando CloudTrail os eventos são registrados.

Opcionalmente, ConfigurarAWS KMS keys
Se você deseja criptografar e descriptografar os recursos com umAWS KMSchave de criptografia, marque
a caixa de seleção. Se você tiver chaves existentes, poderá selecioná-las a partir dos identificadores
exibidos em um menu suspenso. Você pode gerar uma nova chave escolhendoCriar chave. Você pode
adicionar ou alterar uma chave KMS sempre que atualizar sua landing zone.
Quando você selecionaConfigurar zona de aterrissagem, a AWS Control Tower realiza uma pré-verificação
para validar sua chave KMS. A chave deve atender a esses requisitos:
• Habilitado
• Simétrica
• Não é uma chave de várias regiões
• Tem as permissões corretas adicionadas à política
• A chave está na conta de gerenciamento
Você poderá ver um banner de erro se a chave não atender a esses requisitos. Nesse caso, escolha outra
chave ou gere uma chave. Não se esqueça de editar a política de permissões da chave, conforme descrito
na próxima seção.

Para fazer a atualização da política da chave
Para usar uma chave KMS com a AWS Control Tower, você deve fazer uma atualização de política
específica na chave. No mínimo, a chave KMS deve ter permissões que permitamAWS CloudTraileAWS
Configpara usar a chave do KMS escolhida.

Faça a atualização de política necessária
1. Navegue atéAWSConsole KMS emhttps://console.aws.amazon.com/kms
2. SelectChaves gerenciadas pelo clienteà esquerda
3. Na tabela, selecione a chave que você deseja editar ou selecioneCriar chavedo canto superior direito
4. Sob a seção chamadaPolítica de chaves, verifique se você pode ver a política e editá-la. Talvez seja
necessário selecionarAlternar para visualização de políticaà direita.
Você pode copiar e colar o exemplo de declaração de política a seguir. Como alternativa, para uma chave
existente, você pode garantir que sua chave KMS tenha essas permissões mínimas adicionando-as à sua
própria política existente. Você pode adicionar essas linhas como um grupo em uma única declaração
JSON ou, se preferir, pode incorporá-las linha por linha nas outras declarações da sua política.
{

"Sid": "Allow CloudTrail and AWS Config to encrypt/decrypt logs",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"cloudtrail.amazonaws.com",
"config.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"kms:GenerateDataKey",
"kms:Decrypt"
],
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}

"Resource": "*"

OAWS Key Management Service(AWS KMS) permite que você crie chaves KMS multirregionais e chaves
assimétricas; no entanto, a AWS Control Tower não oferece suporte a chaves multirregionais ou chaves
assimétricas. A AWS Control Tower realiza uma pré-verificação de suas chaves existentes. Você poderá
ver uma mensagem de erro se selecionar uma chave multirregional ou uma chave assimétrica. Nesse
caso, gere outra chave para uso com os recursos da AWS Control Tower.
Para obter mais informações sobreAWS KMS, consulteaAWS KMSGuia do desenvolvedor.
Observe que os dados do cliente na AWS Control Tower são criptografados em repouso, por padrão,
usando SSE-S3.

Etapa 3. Revise e configure a landing zone
A próxima seção da configuração mostra as permissões que a AWS Control Tower exige para sua landing
zone. Escolha uma caixa de seleção para expandir cada tópico. Você deverá concordar com essas
permissões, que podem afetar várias contas, e concordar com asTermos de serviço.

Para finalizar
1.

No console, revise oPermissões de serviçoe quando estiver pronto, escolhaEu entendo as permissões
que a AWS Control Tower usará para administrarAWSrecursos e imponha regras em meu nome.

2.

Para finalizar suas seleções e inicializar o lançamento, escolhaConfigurar zona de aterrissagem.

Essa série de etapas inicia o processo de configuração da sua landing zone, que pode levar cerca de trinta
minutos para ser concluída. Durante a configuração, a AWS Control Tower cria seu nível raiz, a OU de
segurança e as contas compartilhadas. OutrosAWSos recursos são criados, modificados ou excluídos.

Confirme as assinaturas do SNS
O endereço de e-mail que você forneceu para a conta de auditoria receberáAWSNotificação —
confirmação de assinaturae-mails de todosAWSRegião com suporte do AWS Control Tower.
Para receber e-mails de conformidade em sua conta de auditoria, você deve escolher oConfirmar
assinaturalink em cada e-mail de cadaAWSRegião com suporte do AWS Control Tower.

Next steps (Próximas etapas)
Agora que sua landing zone está configurada, ela está pronta para uso.
Para saber mais sobre como usar o AWS Control Tower, consulte os seguintes tópicos:
• Para ver as melhores práticas administrativas, consulte Melhores práticas.
• Você pode configurar usuários e grupos do IAM Identity Center com funções e permissões específicas.
Para obter recomendações, consulte Recomendações para a configuração de grupos, funções e
políticas (p. 36).
• Para começar a inscrever organizações e contas do seuAWS Organizationsimplantações,
consulteAdministre organizações e contas existentes.
• Seus usuários finais podem provisionar seus própriosAWScontas em sua landing zone usando o
Account Factory. Para obter mais informações, consultePermissões para configurar e provisionar
contas (p. 136)
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• Para garantirValidação de conformidade com AWS Control Tower (p. 277), seus administradores
centrais de nuvem podem revisar os arquivos de log na conta do Log Archive, e os auditores
terceirizados designados podem revisar as informações de auditoria na conta de auditoria
(compartilhada), que é membro da OU de segurança.
• Para saber mais sobre os recursos do AWS Control Tower, consulteInformações relacionadas.
• Experimente visitar umlista curada de YouTube vídeosque explicam mais sobre como usar a
funcionalidade da AWS Control Tower.
• De tempos em tempos, talvez seja necessário atualizar sua landing zone para obter as últimas
atualizações de back-end, as grades de proteção mais recentes e manter sua landing zone up-to-date.
Para obter mais informações, consulteGerenciamento de atualizações de configuração na AWS Control
Tower (p. 41)
• Se você encontrar problemas ao usar a AWS Control Tower, consulteSolução de problemas (p. 314).

Important
Se você ainda não ativou o MFA para o usuário raiz da sua conta, faça isso agora. Para obter
mais informações sobre práticas recomendadas para o usuário raiz, consulteMelhores práticas
para proteger o usuário raiz da sua conta.
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Limitações e cotas na AWS Control
Tower
Este capítulo aborda aAWSlimitações de serviço e cotas que você deve ter em mente ao usar a AWS
Control Tower. Se você não conseguir configurar sua landing zone devido a um problema de cota de
serviço, entre em contato comAWS Support.

Limitações no AWS Control Tower
Esta seção descreve limitações conhecidas e casos de uso não suportados na AWS Control Tower.
• Os endereços de e-mail de contas compartilhadas na OU de segurança podem ser alterados, mas você
deve atualizar sua landing zone para ver essas alterações no console da AWS Control Tower.
• Um limite de 5 SCPs por UO se aplica às OUs na sua landing zone da AWS Control Tower.
• OUs existentes com mais de 300 contas não podem ser registradas ou registradas novamente na AWS
Control Tower.
• O limite para oEnableControleDisableControlAs atualizações na AWS Control Tower são 10
operações simultâneas.
Para obter informações sobre como aumentar determinadas cotas de serviço da AWS Control Tower com
um método de solicitação automatizado, assista a este vídeo: Automatize o aumento do limite de serviço.
Ao provisionar novas contas nesse ambiente, você pode usar eventos de ciclo de vida para acionar
solicitações automatizadas de aumentos de limites de serviço em regiões específicas da AWS. O vídeo
também mostra como automatizar o registro de novas contas no suporte corporativo para sua organização.

Cotas para serviços integrados
CadaAWSo serviço tem suas próprias cotas e limites. É possível encontrar as cotas de cada serviço em
sua documentação. Para obter mais informações, consulte os links relacionados:
• AWS CloudFormation–AWS CloudFormationCotas
• AWS CloudTrail–Cotas noAWS CloudTrail
• Amazônia CloudWatch–CloudWatch Cotas
• AWS Config–AWS ConfigCotas
• AWS Identity and Access Management–Cotas para entidades e objetos do IAM
• AWS Lambda–AWS LambdaCotas
• AWS Organizations–Cotas para oAWS Organizations
•
•
•
•
•

Amazon Simple Storage Service–Restrições e cotas de bucket
AWS Service Catalog–AWS Service CatalogService Quotas
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)–Cotas no IAM Identity Center
Amazon Simple Notification Service–Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
AWS Step Functions–Cotas
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Melhores práticas do AWS Control
Tower Control Tower
Este tópico é destinado principalmente aos administradores de contas de gerenciamento.
Os administradores de contas gerenciais são responsáveis por explicar algumas tarefas que as grades
de proteção da AWS Control Tower impedem que seus administradores de contas membros realizem.
Este tópico descreve algumas das melhores práticas e procedimentos para transferir esse conhecimento e
fornece outras dicas para configurar e manter seu ambiente de AWS Control Tower de forma eficiente.

Explicar o acesso para os usuários
O console da AWS Control Tower está disponível somente para usuários com as permissões
de administrador da conta de gerenciamento. Somente esses usuários podem realizar trabalhos
administrativos em sua landing zone. De acordo com as melhores práticas, isso significa que a maioria dos
seus usuários e administradores de contas membros nunca verá o console da AWS Control Tower. Como
membro do grupo de administradores de contas de gerenciamento, é sua responsabilidade explicar as
seguintes informações aos usuários e administradores de suas contas de membros, conforme apropriado.
• Explique quaisAWSrecursos aos quais usuários e administradores têm acesso dentro da landing zone.
• Liste as barreiras de proteção preventivas que se aplicam a cada Unidade Organizacional (UO) para que
os outros administradores possam planejar e executar suasAWSWorkloads em conformidade.

Explicar o acesso a recursos
Alguns administradores e outros usuários podem precisar de uma explicação doAWSrecursos aos quais
eles têm acesso na sua landing zone. Esse acesso pode incluir acesso programático e acesso com base
no console. De um modo geral, acesso de leitura e acesso de gravação paraAWSrecursos são permitidos.
Para realizar trabalhos dentroAWS, seus usuários precisam de algum nível de acesso aos serviços
específicos de que precisam para realizar seu trabalho.
Alguns usuários, como o seuAWSdesenvolvedores, talvez precisem conhecer os recursos aos quais têm
acesso, para que possam criar soluções de engenharia. Outros usuários, como os usuários finais dos
aplicativos executados noAWSServiços da, não precisa conhecerAWSrecursos dentro da sua landing
zone.
AWSoferece ferramentas para identificar o escopo de um usuárioAWSacesso aos recursos do. Depois
de identificar o escopo do acesso de um usuário, você poderá compartilhar essas informações com o
usuário, de acordo com as políticas de gerenciamento de informações de sua organização. Para obter
mais informações sobre essas ferramentas, consulte os links a seguir.
• AWSSupervisor de acesso— OAWS Identity and Access ManagementA ferramenta de consultoria
de acesso (IAM) permite determinar as permissões que seus desenvolvedores têm ao analisar
a última data e hora em que uma entidade do IAM, como um usuário, uma função ou um grupo,
chamou umAWSServiço da. É possível auditar o acesso ao serviço e remover as permissões
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desnecessárias, além de automatizar o processo, se necessário. Para obter mais informações,
consultenossaAWSPostagem no blog sobre segurança.
• Simulador de políticas do IAM— Com o simulador de políticas do IAM, você pode testar e solucionar
problemas de políticas baseadas em IAM e políticas baseadas em recurso. Para obter mais informações,
consulteTestando políticas de IAM com o IAM Policy Simulator.
• AWS CloudTrailtroncos— Você pode revisarAWS CloudTrail logs para ver as ações executadas por um
usuário, função ouAWSServiço da. Para obter mais informações sobre o CloudTrail, consulte oAWS
CloudTrailGuia do usuário do.
As ações tomadas pelos administradores da landing zone da AWS Control Tower podem ser vistas na
conta de gerenciamento da landing zone. As ações tomadas pelos administradores e usuários da conta
membro podem ser visualizadas na conta de arquivamento de registros compartilhada.
Você pode ver uma tabela resumida dos eventos da AWS Control Tower naAtividadespágina.

Explicar as proteções preventivas
Uma proteção preventiva garante que as contas de sua organização mantenham a conformidade com
as políticas corporativas. O status de uma proteção preventiva é imposto ou não habilitado. Uma barreira
preventiva evita violações de políticas usando políticas de controle de serviço (SCPs). Em comparação, um
guardrail de detetive informa sobre vários eventos ou estados que existem, por meio deAWS ConfigRegras
do.
Alguns de seus usuários, comoAWSdesenvolvedores, talvez precisem conhecer as barreiras de proteção
preventivas que se aplicam a todas as contas e OUs que eles usam, para que possam criar soluções
de engenharia. O procedimento a seguir oferece algumas orientações sobre como fornecer essas
informações para os usuários certos, de acordo com as políticas de gerenciamento de informações da
organização.

Note
Este procedimento pressupõe que você já tenha criado pelo menos uma UO secundária na sua
landing zone, bem como pelo menos umaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single
Sign-On)Usuário da.

Para mostrar as proteções preventivas para usuários que precisam dessa informação
1.

Faça login no console do AWS Control Tower emhttps://console.aws.amazon.com/controltower/.

2.

Na barra de navegação à esquerda, selecioneA empresa.

3.

Na tabela, escolha o name (nome) de uma das UOs para a qual o usuário precisa de informações
sobre as proteções aplicáveis.

4.

Anote o nome da UO e as proteções que se aplicam a ela.

5.

Repita as duas etapas anteriores para cada UO sobre a qual o usuário precisa de informações.

Para obter informações detalhadas sobre as proteções e suas funções, consulte Grais de proteção na
AWS Control Tower (p. 198).

Planejar sua landing zone do AWS Control Tower
Quando você passar pelo processo de configuração, a AWS Control Tower iniciará um recurso importante
associado à sua conta, chamadolanding zone, que serve como um lar para suas organizações e suas
contas.
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Note
É possível ter uma zona de destino por organização.
Para obter informações sobre algumas práticas recomendadas a serem seguidas durante o planejamento
e configurar sua landing zone, consulteAWSestratégia de várias contas para sua landing zone da AWS
Control Tower (p. 32).

Maneiras de configurar a AWS Control Tower
Você pode configurar uma landing zone AWS Control Tower em uma organização existente ou pode
começar criando uma nova organização que contenha sua landing zone da AWS Control Tower.
• Executar a AWS Control Tower em uma organização existente (p. 31): esta seção é destinada a
clientes que já têm oAWS Organizationspronto para ser controlado pelo AWS Control Tower.
• Executar a AWS Control Tower em uma nova organização (p. 31): esta seção é destinada a clientes
sem o AWS Organizations, UOs e contas existentes.

Note
Se você já tem umAWS Organizationslanding zone, você pode estender a governança da AWS
Control Tower da zona de aterrissagem existente para algumas ou todas as suas OUs e contas
existentes dentro de uma organização. ConsulteGovernar organizações e contas existentes.

Compare a funcionalidade
Aqui está uma breve comparação das diferenças entre adicionar a AWS Control Tower a uma organização
existente ou estender a governança da AWS Control Tower para OUs e contas. Além disso, algumas
considerações especiais se aplicam se você estiver migrando da solução AWS Landing Zone para a AWS
Control Tower.
Sobre a adição a uma organização existente: Adicionar a AWS Control Tower a uma organização existente
é algo que você pode realizar no console da AWS. Nesse caso, você já tem uma organização que criou
no serviço AWS Organizations, essa organização não está atualmente registrada na AWS Control Tower e
você desejaadicionar uma landing zone depois.
Quando vocêadicionaruma landing zone para uma organização existente, a AWS Control Tower configura
uma estrutura parallel, no nível das AWS Organizations. Isso não altera as OUs e as contas dentro da sua
organização existente.
Sobre como estender a governança: A ampliação da governança se aplica a OUs e contas
específicasdentro de uma única organização que já está registradacom a AWS Control Tower, o que
significa que já existe uma landing zone para essa organização. Estender a governança significa que os
guarda-corpos da AWS Control Tower são estendidos para que suas restrições se apliquem às OUs e
contas específicas dentro dessa organização registrada. Nesse caso, você não está lançando uma nova
landing zone, você está apenas expandindo a landing zone atual para sua organização.

Important
Consideração especial: Se você estiver usando oSolução AWS Landing Zone (ALZ)peloAWS
Organizations, verifique com seuAWSarquiteta de soluções antes de tentar habilitar a AWS
Control Tower em sua organização. A AWS Control Tower não pode realizar verificações
prévias que determinem se a AWS Control Tower pode interferir na implantação da sua zona de
aterrissagem atual. Para obter mais informações, consulte Passo a passo: Mover da ALZ para a
AWS Control Tower (p. 298). Além disso, para obter informações sobre como mover contas de
uma landing zone para outra, consulteE se a conta não atender aos pré-requisitos? (p. 127)
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Executar a AWS Control Tower em uma organização
existente
Ao configurar uma landing zone do AWS Control Tower, é possível começar a trabalhar imediatamente, em
parallel com suaAWS Organizationsambiente do. Suas outras OUs criadas dentroAWS Organizationsnão
são alteradas, pois não estão registradas com a AWS Control Tower. É possível continuar a usar essas
UOs e contas exatamente como estão.
A AWS Control Tower consolida, usando a conta de gerenciamento da sua organização existente como
conta de gerenciamento. Nenhuma nova conta de gerenciamento é necessária. Você pode iniciar sua
landing zone da AWS Control Tower a partir da sua conta de gerenciamento existente.

Note
Para configurar a AWS Control Tower (configurar a AWS Control Tower), seus limites de serviço
devem permitir a criação de pelo menos duas contas adicionais.
Efeitos da adição da AWS Control Tower à sua organização atual
A AWS Control Tower cria duas contas em sua organização: uma conta de auditoria e uma conta de
registro em log. Essas contas mantêm um registro das ações realizadas por sua equipe, em suas contas
de usuário individuais. OAuditoriaeGuardar logscontas aparecem naSegurançaUO dentro da landing zone
do AWS Control Tower.
Quando você configurar sua landing zone, as contas adicionadas pelo AWS Control Tower se tornarão
parte do seuAWS Organizations, e, como tal, elas se tornarão parte da cobrança da sua organização
existente.

Resumo dos recursos
Habilitando a AWS Control Tower em umAWS OrganizationsA organização fornece vários aprimoramentos
importantes para a organização.
• Ele permite a cobrança unificada em todos os grupos da sua organização, pois as contas adicionadas
pelo AWS Control Tower farão parte da sua organização existente.
• Ele oferece a capacidade de administrar todas as contas de uma conta de gerenciamento em sua UO.
• Ele simplifica a forma como você aplica proteções que abrangem a segurança e a conformidade para
contas novas e existentes.

Important
Executar a landing zone do AWS Control Tower em umaAWS OrganizationsA organização não
permite estender a governança do AWS Control Tower para outras UOs ou contas que não estão
registradas com a AWS Control Tower.
Para executar a AWS Control Tower (Iniciar a AWS Control Tower), siga o processo descrito emConceitos
básicos do AWS Control Tower (p. 17).
Para obter mais informações sobre como a AWS Control Tower interage com AWS Organizations
existentes, consulteHabilitar o AWS Control Tower em organizações e contas (p. 186).

Executar a AWS Control Tower em uma nova
organização
Se você é novo com a AWS Control Tower e ainda não trabalhou com oAWS Organizations, o melhor lugar
para começar é com nossoConfiguração (p. 15)document.
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A AWS Control Tower configura uma organização automaticamente quando você não tem uma
configurada.

AWSestratégia de várias contas para sua landing
zone da AWS Control Tower
Os clientes da AWS Control Tower geralmente buscam orientação sobre como configurarAWSambiente
e contas para obter melhores resultados.AWScriou um conjunto unificado de recomendações, chamado
deestratégia de várias contas, para ajudá-lo a fazer o melhor uso do seuAWSrecursos, incluindo a landing
zone do AWS Control Tower
Essencialmente, o AWS Control Tower atua como uma camada de orquestração que funciona com
outrosAWSserviços, que o auxiliam na implementação doAWSrecomendações de várias contas
paraAWScontas eAWS Organizations. Depois que sua landing zone for configurada, o AWS Control Tower
continuará a ajudá-lo a manter suas políticas corporativas e práticas de segurança em várias contas e
cargas de trabalho.
A maioria das zonas de pouso se desenvolve com o tempo. À medida que o número de unidades
organizacionais (OUs) e contas na landing zone da AWS Control Tower aumenta, você pode estender a
implantação da AWS Control Tower de maneiras que ajudem a organizar suas cargas de trabalho com
eficiência. Este capítulo fornece orientações prescritivas sobre como planejar e configurar sua landing zone
da AWS Control Tower, em alinhamento com oAWSestratégia de várias contas e estenda-a ao longo do
tempo.
Para uma discussão geral sobre as práticas recomendadas para unidades organizacionais,
consulteMelhores práticas doAWS Organizations.

AWSestratégia de várias contas: Orientação de
práticas adas
AWSas práticas recomendadas para um ambiente bem arquitetado recomendam que você separe seus
recursos e cargas de trabalho em váriosAWScontas. Você pode pensar emAWScontas como contêineres
de recursos isolados: elas oferecem categorização da carga de trabalho, bem como redução do raio de
explosão quando as coisas dão errado.
Definição de umAWSconta
UmaAWSconta atua como um contêiner de recursos e um limite de isolamento de recursos.

Note
UmaAWSconta não é o mesmo que uma conta de usuário, que é configurada por meio da
Federação ouAWS Identity and Access Management(IAM).
Mais sobre oAWScontas
UmaAWSfornece a capacidade de isolar recursos e conter ameaças de segurança para oAWSworkloads.
Uma conta também fornece um mecanismo para cobrança e governança de um ambiente de carga de
trabalho.
OAWSaccount é o principal mecanismo de implementação para fornecer um contêiner de recursos para
suas cargas de trabalho. Se o seu ambiente for bem arquitetado, você poderá gerenciar váriosAWScontas
de forma eficaz e, portanto, gerenciam várias cargas de trabalho e ambientes.

32

AWS Control Tower Guia do usuário
Diretrizes para configurar um ambiente bem arquitetado

O AWS Control Tower configura um ambiente bem arquitetado. Ele se baseiaAWScontas, junto comAWS
Organizations, que ajudam a controlar as mudanças em seu ambiente que podem se estender por várias
contas.
Definição de um ambiente bem arquitetado
AWSdefine um ambiente bem arquitetado como aquele que começa com uma landing zone.
O AWS Control Tower oferece uma landing zone configurada automaticamente. Ele impõe grades
de proteção para garantir a conformidade com suas diretrizes corporativas, em várias contas em seu
ambiente.
Definição de uma landing zone
A landing zone é um ambiente de nuvem que oferece um ponto de partida recomendado, incluindo
contas padrão, estrutura de conta, layouts de rede e segurança e assim por diante. A partir de uma
landing zone, você pode implantar cargas de trabalho que utilizam suas soluções e aplicativos.

Diretrizes para configurar um ambiente bem
arquitetado
Os três principais componentes de um ambiente bem arquitetado, explicados nas seções a seguir, são:
• VáriosAWScontas
• Várias UOs)
• Uma estrutura bem planejada
Usar várias contas da AWS
Uma conta não é suficiente para configurar um ambiente bem arquitetado. Ao usar várias contas, você
pode apoiar melhor suas metas de segurança e processos de negócios. Aqui estão alguns benefícios de
usar uma abordagem de várias contas:
• Controles de segurança— Os aplicativos têm perfis de segurança diferentes, portanto, exigem políticas e
mecanismos de controle diferentes. Por exemplo, é muito mais fácil falar com um auditor e apontar para
uma única conta que hospeda a carga de trabalho do setor de cartões de pagamento (PCI).
• Isolamento— Uma conta é uma unidade de proteção de segurança. Riscos potenciais e ameaças à
segurança podem estar contidos em uma conta sem afetar outras pessoas. Portanto, as necessidades
de segurança podem exigir que você isole as contas umas das outras. Por exemplo, você pode ter
equipes com perfis de segurança diferentes.
• Muitas equipes— As equipes têm diferentes responsabilidades e necessidades de recursos. Ao
configurar várias contas, as equipes não podem interferir umas nas outras, como fariam ao usar a
mesma conta.
• Isolamento de Dados— isolar os armazenamentos de dados em uma conta ajuda a limitar o número de
pessoas que têm acesso aos dados e podem gerenciar o armazenamento de dados. Esse isolamento
ajuda a evitar a exposição não autorizada de dados altamente privados. Por exemplo, o isolamento de
Regulamentação de Regulamentação de Regulamentação de Regulamentação (GDPR).
• Processo de negócios— as unidades de negócios ou produtos geralmente têm finalidades e processos
completamente diferentes. Contas individuais podem ser estabelecidas para atender às necessidades
específicas da empresa.
• Faturamento— Uma conta é a única maneira de separar itens em um nível de cobrança, incluindo coisas
como cobranças de transferência e assim por diante. A estratégia de várias contas ajuda a criar itens
faturáveis separados entre unidades de negócios, equipes funcionais ou usuários individuais.
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• Alocação de cotas–AWSas cotas são configuradas por conta. Separar cargas de trabalho em contas
diferentes dá a cada conta (como um projeto) uma cota individual bem definida.
Use várias unidades organizacionais
O AWS Control Tower e outras estruturas de orquestração de contas podem fazer alterações que
ultrapassam os limites da conta. Portanto, oAWSas práticas recomendadas tratam de alterações entre
contas, que potencialmente podem quebrar um ambiente ou prejudicar sua segurança. Em alguns casos,
as mudanças podem afetar o ambiente geral, além das políticas. Como resultado, recomendamos que
você configure pelo menos duas contas obrigatórias, Produção e Preparação.
Além disso,AWSas contas geralmente são agrupadas em unidades organizacionais (OUs), para fins de
governança e controle. As OUs são projetadas para lidar com a aplicação de políticas em várias contas.
Nossa recomendação é que, no mínimo, você crie um ambiente de pré-produção (ou preparação) diferente
do ambiente de produção, com grades de proteção e políticas distintas. Os ambientes de produção e
preparação podem ser criados e controlados como OUs separadas e cobrados como contas separadas.
Além disso, é recomendável configurar uma UO do. O. O. O. O. O. O. O. O.
Use uma estrutura bem planejada para OUs em sua landing zone
O AWS Control Tower configura algumas OUs para você automaticamente. Conforme suas cargas de
trabalho e requisitos se expandem com o tempo, você pode estender a configuração original da landing
zone para atender às suas necessidades.

Note
Os nomes dados nos exemplos seguem o sugeridoAWSconvenções de nomenclatura para
configurar uma conta múltiplaAWSambiente do. Você pode renomear suas OUs depois de
configurar sua landing zone, selecionandoEditena página de detalhes da UO.
Recomendações do
Depois que a AWS Control Tower configurar a primeira UO necessária para você — a OU de segurança —
recomendamos a criação de algumas OUs adicionais na sua landing zone.
Recomendamos que você permita que a AWS Control Tower crie pelo menos uma OU adicional, chamada
de OU Sandbox. Essa OU é para seus ambientes de desenvolvimento de software. A AWS Control Tower
pode configurar a OU Sandbox para você durante a criação landing zone, se você selecioná-la.
Duas outras OUs recomendadas que você pode configurar por conta própria: a OU de infraestrutura, para
conter seus serviços compartilhados e contas de rede, e uma OU para conter suas cargas de trabalho de
produção, chamada de UO de cargas de trabalho. Você pode adicionar outras UOs na por landing zone
UOs na AWS Control Tower UOs na páginaUnidades organizacionais.

OUs recomendadas além das configuradas automaticamente
• Infra-estrutura— Contém seus serviços compartilhados e contas de rede.

Note
O AWS Control Tower não configura a UO de infraestrutura para você.
• Sandbox— Uma UO de desenvolvimento de software. Por exemplo, ele pode ter um limite de gastos fixo
ou pode não estar conectado à rede de produção.

Note
A AWS Control Tower recomenda que você configure a OU Sandbox, mas ela é opcional. Ele
pode ser configurado automaticamente como parte da configuração da sua landing zone.
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• Cargas de trabalho— Contém contas que executam suas cargas de trabalho.

Note
O AWS Control Tower não configura a UO de cargas de trabalho para você.

Exemplo de AWS Control Tower com uma estrutura
completa de UO de várias contas
O AWS Control Tower oferece suporte a uma hierarquia de UO aninhada, o que significa que você pode
criar uma estrutura hierárquica de UO que atenda aos requisitos da sua organização. Você pode criar um
ambiente da AWS Control Tower para corresponder aoAWSorientação de estratégia de várias contas.
Você também pode criar uma estrutura de UO mais simples e plana que tenha um bom desempenho e se
alinhe com oAWSorientação de várias contas. Só porque você pode construir uma estrutura hierárquica de
UO, isso não significa que você deva fazer isso.
• Para visualizar um diagrama que mostra um exemplo de conjunto de OUs em um ambiente expandido
e plano da AWS Control Tower comAWSorientações de várias contas, consulteExemplo: Cargas de
trabalho em uma estrutura plana de UO.
• Para obter mais informações sobre como o AWS Control Tower funciona com estruturas
doUO (p. 188).
• Para obter mais informações sobre como o AWS Control Tower se alinha àAWSorientações, consulte
aAWSwhite paper,Organizamento doAWSAmbiente de uso de várias contas.
O diagrama na página vinculada mostra que mais OUs fundamentais e mais OUs adicionais foram criadas.
Essas OUs atendem às necessidades adicionais de uma implantação maior.
Na coluna OUs fundamentais, duas OUs foram adicionadas à estrutura básica:
• OU Security_Prod— fornece uma área somente leitura para políticas de segurança, bem como uma área
de auditoria de segurança quebrável.
• Infra-estrutura— você pode querer separar a OU de infraestrutura, recomendada anteriormente,
em duas OUs, Infrastructure_Test (para infraestrutura de pré-produção) e Infrastructure_Prod (para
infraestrutura de produção).
Na área OUs adicionais, várias outras OUs foram adicionadas à estrutura básica. Estas são as próximas
OUs recomendadas a serem criadas à medida que seu ambiente cresce:
• Cargas de trabalho— A OU de Cargas de Trabalho, recomendada anteriormente, mas opcional, foi
separada em duas OUs, Workloads_Test (para cargas de trabalho de pré-produção) e Workloads_Prod
(para cargas de trabalho de produção).
• PolicyStaging OU— permite que os administradores do sistema testem suas alterações em grades de
proteção e políticas antes de aplicá-las totalmente.
• Suspender o— Oferece um local para contas que podem ter sido desativadas temporariamente.

Sobre a raiz
A raiz não é uma OU. É um contêiner para a conta de gerenciamento e para todas as OUs e contas em
sua organização. Conceitualmente, a raiz contém todas as OUs. Ele não pode ser excluído. Você não
pode controlar as contas registradas no nível raiz dentro da AWS Control Tower. Em vez disso, controle as
contas inscritas em suas OUs. Para obter um diagrama útil, consulteaAWS Organizationsdocumentação.
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Dicas administrativas para a configuração da
landing zone
• OAWSA região onde você trabalha mais deve ser sua região de origem.
• Configure sua landing zone e implante suas contas do Account Factory na sua região de origem.
• Se você está investindo em váriosAWSRegiões, certifique-se de que seus recursos de nuvem estejam
na região em que você fará a maior parte do trabalho administrativo na nuvem e executará suas cargas
de trabalho.
• Mantendo suas cargas de trabalho e registros iguaisAWSRegião, você reduz o custo que estaria
associado à movimentação e recuperação de informações de registro entre regiões.
• A auditoria e outros buckets do Amazon S3 são criados no mesmoAWSRegião a partir da qual você
lança a AWS Control Tower. Recomendamos que você não mova esses buckets.
• Você pode criar seus próprios compartimentos de log na conta do Log Archive, mas isso não é
recomendado. Não se esqueça de deixar os buckets criados pelo AWS Control Tower.
• Seus logs de acesso do Amazon S3 devem ser os mesmosAWSRegião como compartimentos de
origem.
• Ao lançar,AWSOs endpoints do Security Token Service (STS) devem ser ativados na conta de
gerenciamento para todas as regiões suportadas pela AWS Control Tower. Caso contrário, a execução
pode falhar no meio do processo de configuração.
• Não adicione tagspara recursos em sua landing zone da AWS Control Tower, porque a configuração
falhará. O AWS Control Tower não oferece suporte à marcação.
• Recomendamos habilitar a autenticação multifator (MFA) para cada conta gerenciada pelo AWS Control
Tower.

Considerações sobre VPC
• A VPC criada pela AWS Control Tower é limitada àAWSRegiões nas quais a AWS Control Tower está
disponível. Alguns clientes cujas cargas de trabalho são executadas em regiões sem suporte podem
querer desativar a VPC criada com sua conta Account Factory. Talvez eles prefiram criar uma nova
VPC usando oAWS Service Catalogportfólio ou para criar uma VPC personalizada que seja executada
somente nas regiões necessárias.
• A VPC criada pela AWS Control Tower não é a mesma que a VPC padrão criada para todas as contas
da AWS. Nas regiões em que a AWS Control Tower é suportada, a AWS Control Tower exclui o
padrãoAWSVPC quando cria a VPC da AWS Control Tower.
• Se excluir a VPC padrão em sua casaAWSRegião, é melhor excluí-la em todas as outrasAWSregiões
da.

Recomendações para a configuração de grupos,
funções e políticas
Conforme você configura sua zona de destino, é recomendável decidir antecipadamente quais usuários
precisarão acessar determinadas contas e por quê. Por exemplo, uma conta de segurança deve ser
acessível somente para a equipe de segurança, a conta de gerenciamento deve estar acessível somente
para a equipe de administradores da nuvem e assim por diante.
Para obter mais informações sobre esse tópico, consulteIdentity and Access Management no AWS Control
Tower (p. 266).
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Restrições recomendada
Você pode restringir o escopo do acesso administrativo às suas organizações configurando uma função
ou política do IAM que permita aos administradores gerenciar somente as ações da AWS Control Tower.
A abordagem recomendada é usar a política do IAM arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSControlTowerServiceRolePolicy. Com aAWSControlTowerServiceRolePolicyfunção
habilitada, um administrador pode gerenciar somente a AWS Control Tower. Certifique-se de incluir o
acesso apropriado aoAWS Organizationspara gerenciar suas grades de proteção preventivas, SCPs e
acesso aAWS Config, para gerenciar grades de proteção de detetive, em cada conta.
Ao configurar a conta de auditoria compartilhada em sua zona de destino, recomendamos a atribuição
do grupo AWSSecurityAuditors a quaisquer auditores externos de suas contas. Esse grupo concede
permissão somente leitura a seus membros. Uma conta não deve ter permissões de gravação no ambiente
em que está realizando auditoria, pois pode violar a conformidade com os requisitos de separação de
funções para auditores.
Você pode impor condições em suas políticas de confiança de funções para restringir as contas e os
recursos que interagem com determinadas funções na AWS Control Tower. É altamente recomendável
restringir o acesso aoAWSControlTowerAdminfunção, pois permite amplas permissões de acesso. Para
obter mais informações, consulteCondições opcionais para sua função, relações de confiança (p. 90).

Orientação para criar e modificar os recursos da
AWS Control Tower
Recomendamos as seguintes práticas ao criar e modificar recursos na AWS Control Tower. Esta
orientação pode mudar à medida que o serviço é atualizado.

Orientação geral
• Não modifique nem exclua recursos criados pela AWS Control Tower na conta de gerenciamento ou nas
contas compartilhadas. A modificação desses recursos pode exigir que você atualize sua landing zone
ou registre novamente uma OU.
• Não modifique nem exclua oAWS Identity and Access ManagementFunções (IAM) criadas nas contas
compartilhadas na unidade organizacional (OU) de segurança. A modificação dessas funções pode
exigir uma atualização da sua zona de destino.
• Para obter mais informações sobre os recurso criados pelo AWS Control Tower, consulteO que são
contas compartilhadas? (p. 4)
• Não proíba o uso de nenhumAWSRegiões por meio de SCPs ouAWSSecurity Token Service (STS).
Isso fará com que a AWS Control Tower entre em um estado indefinido. Se você proibir regiões
comAWSSTS, sua funcionalidade falhará nessas regiões, porque a autenticação não estaria disponível
nessas regiões. Em vez disso, confie na capacidade de negar a região da AWS Control Tower, conforme
mostrado no guarda-corpo,Negar acessoAWScom base no solicitadoAWSRegião (p. 239).
• OAWS Organizations CompletoAWSAccessO SCP deve ser aplicado e não deve ser mesclado com
outros SCPs. A alteração nesse SCP não é relatada como desvio; no entanto, algumas mudanças
podem afetar a funcionalidade da AWS Control Tower de maneiras imprevisíveis, se o acesso a
determinados recursos for negado. Por exemplo, se o SCP for desanexado ou modificado, uma conta
poderá perder o acesso a umAWS Configgravador ou crie uma lacuna em CloudTrail extração de
madeira.
• Em geral, a AWS Control Tower executa uma única ação por vez, que deve ser concluída antes
que outra ação possa começar. Por exemplo, se você tentar provisionar uma conta enquanto o
processo de habilitação de um dispositivo de proteção já estiver em operação, ocorrerá uma falha no
provisionamento de contas.
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Exceção:
• A AWS Control Tower permite que ações simultâneas implantem grades de proteção preventivas e de
detetive opcionais. Consulte Implantação simultânea para grades de proteção opcionais (p. 201).
• Mantenha umAWS ConfigGravador de gravador. Se você excluir seu gravador Config, as grades de
proteção de detetive não poderão detectar e relatar desvios. Recursos não conformes podem ser
relatados comoCompatíveldevido a informações insuficientes.
• Não exclua oAWSControlTowerExecutionfunção de suas contas de membro, mesmo em contas não
cadastradas. Se fizer isso, você não poderá cadastrar essas contas na AWS Control Tower nem
registrar suas OUs primárias imediatas.
• Não use oAWS Organizations DisableAWSServiceAccessAPI para desativar o acesso do serviço
AWS Control Tower à organização onde você configurou sua landing zone. Se você fizer isso, alguns
recursos de detecção de desvios da AWS Control Tower podem não funcionar adequadamente sem
o suporte de mensagens doAWS Organizations. Esses recursos de detecção de desvios ajudam a
garantir que a AWS Control Tower possa relatar com precisão o status de conformidade das unidades
organizacionais, contas e controles em sua organização. Para obter mais informações, consulte
API_DisableAWSServiceAccess na AWS OrganizationsReferência da API do .

Dicas sobre contas e OUs
• Recomendamos que você mantenha cada UO registrada em um máximo de 300 contas, para que você
possa atualizar essas contas com oFazer login novamentecapacidade sempre que são necessárias
atualizações de conta, como quando você configura novas regiões para governança.
• Para reduzir o tempo necessário ao registrar uma OU, recomendamos que você mantenha o número de
contas por UO em cerca de 150, mesmo que o limite seja de 300 contas por UO. Como regra geral, o
tempo necessário para registrar uma OU aumenta de acordo com o número de regiões nas quais sua
UO está operando, multiplicado pelo número de contas na OU.
• Como estimativa, uma OU com 150 contas requer aproximadamente 2 horas para se registrar e ativar
as grades de proteção e cerca de 1 hora para se registrar novamente. Além disso, uma unidade
organizacional com muitas grades de proteção leva mais tempo para ser registrada do que uma OU com
poucas grades de proteção.
• Uma preocupação em permitir um prazo mais longo para registrar uma OU é que esse processo
bloqueia outras ações. Alguns clientes se sentem confortáveis em esperar mais tempo para registrar ou
registrar novamente uma OU, porque preferem permitir mais contas em cada UO.

Quando fazer login como usuário root
Determinadas tarefas administrativas exigem que você faça login como usuário raiz. Você pode fazer login
como usuário root em umAWSconta que foi criada pela fábrica de contas na AWS Control Tower.

É necessário fazer login como usuário raiz para executar as seguintes ações:
• Alterar determinadas configurações da conta, incluindo o nome da conta, a senha do usuário raiz ou o
endereço de e-mail. Para obter mais informações, consulteAtualize e mova contas de fábrica de contas
com a AWS Control Tower ou comAWS Service Catalog (p. 138)
• Para alterar ou ativar seuAWSPlano de Support.
• Parafechar umaAWSConta.
• Para obter mais informações sobre ações que exigem credenciais de login root, consulteAWSTarefas
que exigemAWSCredenciais de login root.
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Para fazer login como usuário raiz
1.

Open oAWSPágina de login da.
Se você não tiver o endereço de e-mail doAWSconta à qual você precisa acessar, você pode obtêla na AWS Control Tower. Abra o console da conta de gerenciamento, escolhaContase procure o
endereço de e-mail.

2.

Insira o endereço de e-mail doAWSconta à qual você precisa acessar e, em seguida, escolhaPróximo.

3.

Escolha Forgot password? (Esqueceu a senha?) para receber instruções de redefinição de senha no
endereço de e-mail do usuário raiz.

4.

Abra a mensagem do e-mail de redefinição de senha da caixa de e-mails do usuário raiz e siga as
instruções para redefinir a sua senha.

5.

Open oAWSpágina de login e, em seguida, faça login com sua senha de redefinição.

Orientação do AWS Organizations
• Você pode encontrar orientações sobre as melhores práticas para proteger a segurança da sua conta de
gerenciamento da AWS Control Tower e das contas dos membros noAWS Organizationsdocumentação.
• Práticas recomendadas para a conta de gerenciamento
• Práticas recomendadas para contas-membro
• Não useAWS Organizationspara atualizar as políticas de controle de serviços (SCPs) anexadas a uma
OU registrada na AWS Control Tower. Isso pode fazer com que as grades de proteção entrem em um
estado desconhecido, o que exigirá que você conserte sua landing zone ou registre novamente sua OU
na AWS Control Tower. Em vez disso, você pode criar novos SCPs e anexá-los às OUs em vez de editar
os SCPs criados pela AWS Control Tower.
• A transferência de contas individuais já inscritas para a AWS Control Tower, de fora de uma
OU registrada, causa desvios que devem ser reparados. Consulte Tipos de oscilação de
governança (p. 174).
• Se você usarAWS Organizationspara criar, convidar ou mover contas dentro de uma organização
registrada na AWS Control Tower, essas contas não estão cadastradas pela AWS Control Tower e
essas alterações não são registradas. Se for necessário acessar essas contas por meio de SSO,
consulte Acesso à conta-membro.
• Se você usarAWS Organizationspara mover uma OU para uma organização criada pela AWS Control
Tower, a OU externa não é registrada pela AWS Control Tower.
• A AWS Control Tower lida com a filtragem de permissões de forma diferenteAWS Organizationsfaz. Se
suas contas forem provisionadas com a fábrica de contas da AWS Control Tower, os usuários finais
poderão ver os nomes e os pais de todas as OUs no console da AWS Control Tower, mesmo que não
tenham permissão para recuperar esses nomes e pais doAWS Organizationsdiretamente.
• O AWS Control Tower não oferece suporte a permissões mistas em organizações, como permissão para
visualizar os pais de uma OU, mas não para visualizar os nomes da UO. Por esse motivo, espera-se que
os administradores da AWS Control Tower tenham permissões completas.
• OAWS Organizations CompletoAWSAccessO SCP deve ser aplicado e não deve ser mesclado com
outros SCPs. A alteração nesse SCP não é relatada como desvio; no entanto, algumas mudanças
podem afetar a funcionalidade da AWS Control Tower de maneiras imprevisíveis, se o acesso a
determinados recursos for negado. Por exemplo, se o SCP for desanexado ou modificado, uma conta
poderá perder o acesso a umAWS Configgravador ou crie uma lacuna em CloudTrail extração de
madeira.
• Não use oAWS Organizations DisableAWSServiceAccessAPI para desativar o acesso do serviço
AWS Control Tower à organização onde você configurou sua landing zone. Se você fizer isso, alguns
recursos de detecção de desvios da AWS Control Tower podem não funcionar adequadamente sem
o suporte de mensagens doAWS Organizations. Esses recursos de detecção de desvios ajudam a
garantir que a AWS Control Tower possa relatar com precisão o status de conformidade das unidades
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organizacionais, contas e controles em sua organização. Para obter mais informações, consulte
API_DisableAWSServiceAccess na AWS OrganizationsReferência da API do .

Orientação do AWS IAM Identity Center (successor
to AWS Single Sign-On)
• Para obter informações específicas sobre como a AWS Control Tower funciona com o IAM Identity
Center com base na sua fonte de identidade, consulteConsiderações para oAWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On)Clientes do (IAM Identity Center)naPré-requisitosSeção doConceitos
básicospágina deste Guia do usuário do.
• Para obter informações adicionais sobre como o comportamento da AWS Control Tower interage com o
IAM Identity Center e diferentes fontes de identidade, consulteConsiderações para alterar sua fonte de
identidadena documentação do IAM Identity Center.
• ConsulteGerenciamento de usuários e acesso por meio do AWS IAM Identity Center (successor to AWS
Single Sign-On) (p. 259)para obter mais informações sobre como trabalhar com a AWS Control Tower
e o IAM Identity Center.

Orientação da Account Factory
• Quando você usa o Account Factory para provisionar novas contas na AWS Control Tower, não
definaTagOptions, habilite notificações ou crie um plano de produto provisionado. Isso pode resultar
em uma falha de provisionamento de uma nova conta.
• Se você for autenticado como usuário do IAM ao provisionar contas no Account Factory ou ao usar
oInscrever contarecurso, certifique-se de que o usuário do IAM sejaadicionado aoAWS Service
Catalogportfóliopara que tenha as permissões corretas. Caso contrário, você pode receber uma
mensagem de erro do AWS Service Catalog que é difícil de entender. Causas comuns para esse tipo
de erro são fornecidas no guia de Solução de problemas. Especificamente, consulte a seção intitulada
Nenhum erro de caminhos de inicialização encontrado (p. 319).
• Lembre-se de que é possível provisionar somente uma conta por vez.

Orientação sobre como assinar tópicos do SNS
• Oaws-controltower-AllConfigNotificationsO tópico do SNS recebe todos os eventos
publicados porAWS Config, incluindo notificações de conformidade e Amazon CloudWatch notificações
de eventos. Por exemplo, este tópico informa se ocorreu uma violação da grade de proteção. Também
fornece informações sobre outros tipos de eventos. (Saiba mais sobre oAWS Configsobre o que eles
publicam quando esse tópico é configurado.)
• Eventos de dadosdoaws-controltower-BaselineCloudTrailas trilhas estão configuradas para
serem publicadas noaws-controltower-AllConfigNotificationsTópico do SNS também.
• Para receber notificações detalhadas de conformidade, recomendamos que você assine oawscontroltower-AllConfigNotificationsTópico do SNS. Este tópico agrega as notificações de
conformidade de todas as contas secundárias.
• Para receber notificações de desvio e outras notificações, bem como notificações de conformidade,
mas menos notificações em geral, recomendamos que você assine oaws-controltowerAggregateSecurityNotificationsTópico do SNS.
• Para receber notificações sobre erros do AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT),
você pode se inscrever em um tópico do SNS chamadoaft_failure_notifications, mostrado no
repositório AFT. Por exemplo:
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resource "aws_sns_topic" "aft_failure_notifications" {
name = "aft-failure-notifications"
kms_master_key_id = "alias/aws/sns"
}

Para obter mais informações sobre os tópicos do SNS e a conformidade, consultePrevenção e notificação
de deriva (p. 205).

Diretrizes para chaves do KMS
O AWS Control Tower funciona com oAWSKey Management Service (KMS). Opcionalmente, se você
quiser criptografar e descriptografar seus recursos da AWS Control Tower com uma chave de criptografia
que você gerencia, você pode gerar e configurarAWS KMS keys. Você pode adicionar ou alterar uma
chave KMS sempre que atualizar sua landing zone. Como prática recomendada, recomendamos usar suas
próprias chaves do KMS e alterá-las de tempos em tempos.
OAWSO Key Management Service (KMS) permite que você crie chaves KMS multirregionais e chaves
assimétricas; no entanto, a AWS Control Tower não oferece suporte a chaves multirregionais ou chaves
assimétricas. A AWS Control Tower realiza uma pré-verificação de suas chaves existentes. Você poderá
ver uma mensagem de erro se selecionar uma chave multirregional ou uma chave assimétrica. Nesse
caso, gere outra chave para uso com os recursos da AWS Control Tower.
Para clientes que operam umAWSCluster do CloudHSM: Crie um armazenamento de chaves
personalizado associado ao seu cluster CloudHSM. Em seguida, você pode criar uma chave KMS, que
reside no armazenamento de chaves personalizadas do CloudHSM que você criou. Você pode adicionar
essa chave KMS à AWS Control Tower.
Você deve fazer uma atualização específica na política de permissões de uma chave KMS para que ela
funcione com a AWS Control Tower. Para obter mais detalhes, consulte a seção chamadaPara fazer a
atualização da política da chave (p. 24).

Gerenciamento de atualizações de configuração na
AWS Control Tower
É responsabilidade dos membros da equipe central de administradores de nuvem manter sua landing
zone atualizada. A atualização da sua landing zone garante que a AWS Control Tower seja corrigida e
atualizada. Além disso, para proteger sua zona de aterrissagem de possíveis problemas de conformidade,
os membros da equipe central do administrador da nuvem devem resolver os problemas de desvio assim
que forem detectados e reportados.

Note
O console da AWS Control Tower indica quando sua landing zone precisa ser atualizada. Se você
não vê uma opção de atualização, sua landing zone já está atualizada.
A tabela a seguir contém uma lista das versões de atualização da landing zone AWS Control Tower, com
links para as descrições de cada versão.
Versão

Data de lançamento

Descrição

3.0

26-07-2022

Zona de pouso versão
3.0 (p. 328)
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Versão

Data de lançamento

Descrição

2.9

4-22-2022

Zona de pouso versão
2.9 (p. 333)

2,8

2-10-2022

Zona de pouso versão
2.8 (p. 333)

2.7

4-8-2021

Zona de pouso versão 2.7

2.6

12-29-2020

Zona de pouso versão 2.6

2,5

18-11-2020

Zona de pouso versão 2.5

2.4

Nenhum

Nenhum

2.3

3-5-2020

Zona de pouso versão 2.3

2.2

11-13-19

Zona de pouso versão 2.2

2.1

6-24-19

Zona de pouso versão 2.1

Cada vez que você atualiza sua landing zone, você tem a oportunidade de modificar as configurações da
sua landing zone.

Benefícios da atualização
• Você pode alterar suas regiões governadas
• Você pode alterar sua política de retenção de registros
• É possível adicionar ou remover o guarda-corpo de negação de região
• Você pode se cadastrarAWSChaves de criptografia KMS
• Você pode ativar ou desativar o nível da sua organização CloudTrail trilha.
• Você pode resolverdesvio da landing zone (p. 174)
Ao atualizar sua landing zone, você recebe automaticamente os recursos mais recentes da AWS Control
Tower.

Pré-requisito para atualização e reparo — desative o Requester Pays
Antes de atualizar ou reparar sua landing zone aterrissagem, certifique-se de que o bucket de
registro do Amazon S3 para a conta do Log Archive não tenha aBucação pelo solicitanterecurso
ativado. Você deve desativar esse recurso antes de iniciar oAtualizaçãoouReparoprocesso.
Quando a AWS Control Tower configura seu bucket de registro, esse recurso não está habilitado.
Portanto, somente os clientes que ativaram posteriormente o recurso Solicitante de Pagamento
devem desativá-lo. Para obter mais informações, consulte:Política de bucket do Amazon S3 para
o CloudTraileUso de buckets de Pagamento pelo solicitante.

Sobre atualizações
As atualizações são necessárias para corrigir desvios de governança ou para migrar para uma nova
versão da AWS Control Tower. Para realizar uma atualização completa da AWS Control Tower, você deve
primeiro atualizar sua landing zone e depois atualizar as contas cadastradas individualmente. Talvez seja
necessário executar três tipos de atualizações em momentos diferentes.
• Uma atualização da landing zone: Na maioria das vezes, esse tipo de atualização é executado
escolhendoAtualizaçãonaConfigurações da zona de pousopágina. Talvez seja necessário executar uma
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atualização da zona de destino para reparar determinados tipos de oscilação, e é possível escolher
Repair (Reparar) quando necessário.
• Atualização de uma ou mais contas individuais: Você deve atualizar as contas se as informações
associadas mudarem ou se certos tipos de desvio tiverem ocorrido. Se uma conta exigir uma
atualização, o status da conta será exibidoAtualização disponívelnaContaspágina.
Para atualizar uma única conta, navegue até a página de detalhes da conta e selecioneAtualizar
conta. As contas também podem ser atualizadas por um processo manual, escolhendoRegistrar UO
novamente, ou com uma abordagem de script automatizada, descrita em uma seção posterior desta
página.
• Uma atualização completa: Uma atualização completa inclui uma atualização da sua landing zone,
seguida por uma atualização de todas as contas cadastradas em sua UO registrada. As atualizações
completas são necessárias com uma nova versão da AWS Control Tower, como 2.9, 3.0 e assim por
diante.

Atualizar sua zona de destino
A maneira mais fácil de atualizar sua landing zone da AWS Control Tower é por meio doConfigurações da
zona de pousopágina, que você pode acessar escolhendoConfigurações da zona de pousona navegação
à esquerda do painel do AWS Control Tower.
OConfigurações da zona de pousomostra a versão atual da sua landing zone e lista todas as versões
atualizadas que possam estar disponíveis. É possível escolher o botão Update (Atualizar) se precisar
atualizar a versão.

Note
Como alternativa, é possível atualizar a zona de destino manualmente. A atualização leva
aproximadamente a mesma quantidade de tempo, se você usar o botão Update (Atualizar) ou o
processo manual. Para executar uma atualização manual somente da zona de destino, consulte
as etapas 1 e 2 a seguir.

Atualizações manuais
O procedimento a seguir percorre as etapas necessárias para fazer uma atualização completa para
o AWS Control Tower manualmente. Para atualizar uma conta individual, consulteAtualize a conta no
console (p. 138).

Para atualizar sua landing zone manualmente, com qualquer número de contas por UO
1.

Abra um navegador da Web e navegue até o console do AWS Control Tower nohttps://
console.aws.amazon.com/controltower/home/update.

2.

Examine as informações no assistente e escolha Update (Atualizar). Isso atualiza o back-end da
landing zone, bem como suas contas compartilhadas. Esse processo pode levar um pouco mais de
meia hora.

3.

Atualize suas contas de membro (esse procedimento deve ser seguido para uma OU que contenha
mais de 300 contas).

4.

No painel de navegação à esquerda, selecioneA empresa.

5.

Para atualizar cada conta, siga as etapas fornecidas emAtualize a conta no console (p. 138).

Opcionalmente, registre novamente a OU para atualizar as contas
Para OUs registradas da AWS Control Tower com menos de 300 contas, você pode acessar
oUOno painel e selecioneRegistrar UO novamentepara atualizar as contas nessa OU.
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Resolva o desvio com Reparar e registrar novamente
A deriva geralmente ocorre quando você e os membros da sua organização usam a landing zone.
A detecção de desvios é automática na AWS Control Tower. As verificações automatizadas de seus SCPs
ajudam você a identificar recursos que precisam de alterações ou atualizações de configuração que devem
ser feitas para resolver o desvio.
Para reparar a maioria dos tipos de desvio, escolhaReparonaConfigurações da zona de pousopágina.
Além disso, você pode reparar alguns tipos de desvio escolhendoRegistrar novamenteuma UO. Para
obter mais informações sobre os tipos de desvio e como resolvê-los, consulteTipos de oscilação de
governança (p. 174)eDetecte e resolva desvios na AWS Control Tower (p. 171).
Um caso especial de reparo ocorre paradesvio de papéis. Se uma função necessária não estiver
disponível, o console mostrará uma página de aviso e algumas instruções sobre como restaurar a função.
Sua landing zone não estará disponível até que o desvio de função seja reparado. Esse reparo de deriva
não é o mesmo que um reparo completo da landing zone. Para obter mais informações, consulte:Não
exclua as funções necessáriasna seção chamadaTipos de desvio para reparar imediatamente (p. 173).

Note
Quando você conserta totalmente sua landing zone, a landing zone é atualizada para a versão
mais recente da landing zone.

Provisione e atualize contas usando automação
Você pode provisionar ou atualizar contas individuais na AWS Control Tower por vários métodos:
• Você pode provisionar e personalizar contas comAccount Factory da AWS Control Tower para
Terra(POPA). Para obter mais informações, consulteVisão geral da Account Factory da AWS Control
Tower para Terraform (p. 148)
• É possível atualizá-la com oPersonalizações para o AWS Control Tower(CFCt). Para obter mais
informações, consulteVisão geral das personalizações para o AWS Control Tower (CFCt) (p. 59)
• Automação de scripts: Se preferir usar uma abordagem de API, você pode atualizar as contas usando
oEstrutura de APIdoAWS Service Cataloge oAWS CLIpara atualizar as contas em um processo em
lote. Você chamaria oUpdateProvisionedProductAPI deAWS Service Catalogpara cada conta.
Você pode escrever um script para atualizar as contas, uma por uma, com esta API. Mais informações
sobre essa abordagem, ao adicionar regiões para governança, estão disponíveis em uma postagem no
blog,Habilitando grades de proteção em novosAWSRegiões da.
Você deve aguardar o êxito de cada atualização antes de iniciar a próxima atualização de conta.
Portanto, o processo pode demorar bastante se você tiver muitas contas, mas não é complicado.
Para obter mais informações sobre essa abordagem, consulte Passo a passo do Automatize o
provisionamento de contas na AWS Control Tower aoAWS Service CatalogAPIs (p. 298).

Demonstração em vídeo
OPasso a passo em vídeo (p. 301)foi projetado para provisionamento automatizado de
contas com um script, mas as etapas também se aplicam à atualização da conta. Usar
oUpdateProvisionedProductAPI em vez doProvisionProductAPI.
Uma etapa adicional da automação por script é verificar seTenha sucessostatus da AWS Control
TowerUpdateLandingZoneevento do ciclo de vida. Use-o como um gatilho para começar a atualizar
contas individuais, conforme descrito no vídeo. Um evento do ciclo de vida marca a conclusão de uma
sequência de atividades, portanto, a ocorrência desse evento significa que uma atualização da landing
zone foi concluída. A atualização da zona de destino deve ser concluída antes que as atualizações da
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conta sejam iniciadas. Para obter mais informações sobre como trabalhar com eventos de ciclo de vida,
consulte Eventos de ciclo de vida.

Consulte também:
• O uso doAWS CloudShellpara trabalharAWS Control Tower (p. 47).
• Automatize tarefas no AWS Control Tower (p. 46).
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Automatize tarefas no AWS Control
Tower
Muitos clientes preferem automatizar tarefas na AWS Control Tower, como provisionamento de contas,
atribuição de guardrail e auditoria. Você pode configurar essas ações automatizadas com chamadas para:
• APIs de AWS Service Catalog
• APIs de AWS Organizations
• APIs do AWS Control Tower
• aAWSCLI
OInformações relacionadas (p. 323)A página contém links para muitas postagens técnicas excelentes do
blog que podem ajudar você a automatizar tarefas na AWS Control Tower. As seções a seguir fornecem
links para áreas destaAWS Control Towerque podem ajudar você a automatizar tarefas.
Automatizando tarefas de guardrail
Você pode automatizar tarefas relacionadas à aplicação e remoção de grades de proteção por meio da API
da AWS Control Tower. Para obter mais detalhes, consulteAWS Control Tower.
Para obter mais informações sobre como realizar operações com as APIs Control Tower da AWS Control
TowerA AWS Control Tower libera API e controles predefinidos para suas unidades organizacionais.
Fechamento automatizado da conta
Você pode automatizar o encerramento das contas dos membros da AWS Control Tower com umAWS
OrganizationsAPI. Para obter mais informações, consulteFeche uma conta de membro da AWS Control
Tower atravésAWS Organizations (p. 142)
Provisionamento e atualização automatizados de contas
Account Factory da AWS Control Tower para Terra(AFT) segue um GitOps modelo para automatizar
os processos de provisionamento e atualização de contas na AWS Control Tower. Para obter mais
informações, consulteProvisionar contas com o AWS Control Tower Account Factory para o (p. 144)
Personalizações para o AWS Control Tower(CfCT) ajuda você a personalizar sua landing zone da
AWS Control Tower e a se manter alinhado comAWSpráticas recomendadas. As personalizações são
implementadas comAWS CloudFormationmodelos e políticas de controle de serviços (SCPs). Para obter
mais informações, consulteVisão geral das personalizações para o AWS Control Tower (CFCt) (p. 59)
Para obter mais informações e um vídeo sobre o provisionamento automatizado de contas,
consulteDemonstrações do Provisionamento automático de contas na AWS Control
TowereProvisionamento automatizado com funções do IAM.
Consulte tambémAtualizar contas por script.
Auditoria programática de contas
Para obter mais informações sobre como auditar contas de forma programática, consulteFunções
programáticas e relações de confiança para a conta de auditoria da AWS Control Tower.
Automatizando outras tarefas
Para blogs técnicos que abordam casos de uso de automação e integração, consulteAutomação e
integração.
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Duas amostras de código aberto estão disponíveis em GitHub para ajudá-lo com determinadas tarefas de
automação relacionadas à segurança.
• A exemploaws-control-tower-org-amostra de configuraçãomostra como automatizar a configuração da
conta de auditoria como administrador delegado para serviços relacionados à segurança.
• A exemploaws-control-tower-account-setup-using-step-functionsmostra como automatizar as melhores
práticas de segurança usando o Step Functions, ao provisionar e configurar novas contas. Este exemplo
inclui a adição de diretores a organizações compartilhadasAWS Service Catalogportfólios e associações
em toda a organizaçãoAWSO IAM Identity Center agrupa automaticamente novas contas. Também
ilustra como excluir a VPC padrão em cada região.
OAWSArquitetura de referência doinclui exemplos de código para automatizar tarefas relacionadas à
AWS Control Tower. Para obter mais informações, consulte o .AWSPáginas de orientação prescritivae
oassociado GitHub repositório.
Para obter informações sobre como usar o AWS Control TowerAWS CloudShell, umAWSserviço que
facilita o trabalho noAWSCLI, consulteAWS CloudShell e oAWSCLI.
Porque a AWS Control Tower é uma camada de orquestração paraAWS Organizations, muitos
outrosAWSos serviços estão disponíveis por meio de APIs e doAWSCLI. Para obter mais informações,
consulteRelacionadoAWSserviços.

O uso doAWS CloudShellpara trabalharAWS
Control Tower
AWS CloudShellé umAWSserviço que facilita o trabalho noAWSILC — é um shell pré-autenticado baseado
em navegador que você pode iniciar diretamente doAWS Management Console. Não há necessidade
de baixar ou instalar ferramentas de linha de comando. Você pode executarAWS CLIComandos da para
oAWS Control Towere outrosAWSserviços do seu shell preferido (Bash, PowerShell ou Z shell).
Quando vocêlançamAWS CloudShelldoAWS Management Console, oAWSAs credenciais usadas para
fazer login no console estão disponíveis em uma nova sessão do shell. Você pode ignorar a inserção
de suas credenciais de configuração ao interagir comAWS Control Towere outrosAWSserviços, e você
estará usandoAWS CLIversão 2, que é pré-instalada no ambiente de computação do shell.Você está préautenticado comAWS CloudShell.

Obter permissões do IAMAWS CloudShell
AWS Identity and Access Managementfornece recursos de gerenciamento de acesso que permitem que os
administradores concedam permissões aos usuários do IAM para acesso aoAWS CloudShell.
A maneira mais rápida de um administrador conceder acesso aos usuários é por meio de umAWSpolítica
gerenciada. UmaAWSpolítica gerenciadaO é uma política independente que é criada e administrada
porAWS. Os seguintes exemplos deAWSpolítica gerenciada CloudShell pode ser anexado às identidades
do IAM:
• AWSCloudShellFullAccess: Concede permissão para usarAWS CloudShellcom acesso total a todos
os recursos.
Se você quiser limitar o escopo das ações que um usuário do IAM pode realizar comAWS CloudShell,
você pode criar uma política personalizada que usaAWSCloudShellFullAccesspolítica gerenciada
como um modelo. Para obter mais informações sobre como limitar as ações que estão disponíveis para os
usuários no CloudShell, consulteGerenciar oAWS CloudShellacesso e uso com políticas do IAMnoAWS
CloudShellGuia do usuário do.
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Note
Sua identidade do IAM também requer uma política que conceda permissão para fazer chamadas
paraAWS Control Tower. Para obter mais informações, consultePermissões necessárias para
usarAWS Control Towerconsole.

Interagindo com oAWS Control TowerusandoAWS
CloudShell
Após a inicializaçãoAWS CloudShelldoAWS Management Console, você pode começar a interagir
imediatamente comAWS Control Towerda interface de linha de comando.AWS CLIcomandos funcionam da
maneira padrão em CloudShell.

Note
Ao usarAWS CLIemAWS CloudShell, você não precisa baixar ou instalar nenhum recurso
adicional. Você já está autenticado no shell, portanto, você não precisa configurar credenciais
antes de fazer chamadas.

ExecutarAWS CloudShell
•

DoAWS Management Console, você pode lançar CloudShell escolhendo as seguintes opções
disponíveis na barra de navegação:
• Selecione o CloudShell Ícone .
• Comece a digitar “cloudshell” na caixa de pesquisa e escolha CloudShellopção.
Agora que você começou CloudShell, você pode inserirAWS CLIcomandos que você precisa para
trabalhar comAWS Control Tower. Por exemplo, é possível verificarAWS Configstatus.

O uso doAWS CloudShellpara ajudar a configurarAWS Control Tower
Antes de executar esses procedimentos, a menos que seja indicado de outra forma, você deve estar
conectado aoAWS Management Consolena região doméstica da zona de aterrissagem e você deve fazer
login como um usuário do IAM com permissões administrativas na conta de gerenciamento que contém a
landing zone.
1.

Veja como você pode usarAWS ConfigComandos da CLIAWS CloudShellpara determinar o status do
gravador de configuração e do canal de entrega antes de começarAWS Control Towerlanding zone.
VerificarAWS Configstatus

Comandos de exibição:
• aws configservice describe-delivery-channels
• aws configservice describe-delivery-channel-status
• aws configservice describe-configuration-recorders
• The normal response is something like "name": "default"
2.

Se você tiver umAWS Configgravador ou canal de entrega que você precisa excluir antes de
configurar seuAWS Control Towerlanding zone, aqui estão alguns comandos que você pode inserir:
Gerencie seu pré-existenteAWS Configrecursos
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Comandos de exclusão:
• aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recordername NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT
• aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAMEFROM-DESCRIBE-OUTPUT
• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recordername NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

Important
Não excluaAWS Control Towerrecursos para o AWS Config. A perda desses recursos pode
causarAWS Control Towerpara entrar em um estado inconsistente.

Para obter mais informações, consulte a documentação do AWS Config
• Gerenciar o gravador de configurações (CLI da AWS)
•
3.

Gerenciar o canal de entrega

Este exemplo mostra comoAWSComandos da CLI que você digitariaAWS CloudShellpara habilitar
ou desabilitar acesso confiávelAWS Organizations. para oAWS Control Towervocê não precisa
habilitar ou desabilitar acesso confiávelAWS Organizations, é apenas um exemplo. No entanto,
talvez você precise habilitar ou desabilitar acesso confiável para outrosAWSserviços se você estiver
automatizando ou personalizando ações noAWS Control Tower.

Habilitar ou desabilitar acesso confiável
• aws organizations enable-aws-service-access
• aws organizations disable-aws-service-access

Criar um bucket do Amazon S3 comAWS CloudShell
No exemplo a seguir, é possível usarAWS CloudShellpara criar um bucket do Amazon S3 e
usarPutObjectmétodo para adicionar um arquivo de código como um objeto nesse bucket.
1.

Para criar um bucket em umAWSRegião, insira o comando a seguir na CloudShell linha de comando:
aws s3api create-bucket --bucket insert-unique-bucket-name-here --region us-east-1

Se a chamada for bem-sucedida, a linha de comando exibirá uma resposta do serviço semelhante à
seguinte saída:
{
}

"Location": "/insert-unique-bucket-name-here"

Note
Se você não aderir aoregras para nomeação de buckets(usando apenas letras minúsculas,
por exemplo), o seguinte erro é exibido: Ocorreu um erro (InvalidBucketName) ao chamar
CreateBucket operação: O bucket especificado é inválido.
2.

Para fazer upload de um arquivo e adicioná-lo como um objeto ao intervalo que acabou de ser criado,
chame aPutObjectMétodo do :
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aws s3api put-object --bucket insert-unique-bucket-name-here --key add_prog --body
add_prog.py

Se o objeto for carregado com êxito no bucket do Amazon S3, a linha de comando exibirá uma
resposta do serviço semelhante à seguinte saída:
{

"ETag": "\"ab123c1:w:wad4a567d8bfd9a1234ebeea56\""}

OETagO hash do objeto que foi armazenado. Pode ser usado paraverificar a integridade do objeto
carregado no Amazon S3.

Criar recursos do AWS Control Tower com AWS
CloudFormation
O AWS Control Tower está integrado ao AWS CloudFormation, um serviço que ajuda você a modelar e
configurar seus recursos da AWS para que você possa gastar menos tempo criando e gerenciando seus
recursos e infraestrutura. Você cria um modelo que descreve todas asAWSrecursos que você deseja,
comoAWS::ControlTower::EnabledControl(grades de proteção).AWS CloudFormationprovisiona e
configura esses recursos para você.
Ao usar o AWS CloudFormation, você poderá reutilizar seu modelo para configurar seus recursos do AWS
Control Tower de forma repetida e consistente. Descreva seus recursos uma vez e depois provisione os
mesmos recursos repetidamente em várias regiões e Contas da AWS.

AWS Control TowerModelos do AWS CloudFormation
e
Para provisionar e configurar recursos para o AWS Control Tower e serviços relacionados, você deve
entender os modelos do AWS CloudFormation. Os modelos são arquivos de texto formatados em
JSON ou YAML. Esses modelos descrevem os recursos que você deseja provisionar nas suas pilhas
do AWS CloudFormation. Se você não estiver familiarizado com JSON ou YAML, poderá usar o AWS
CloudFormation Designer para ajudá-lo a começar a usar os modelos do AWS CloudFormation. Para obter
mais informações, consulte O que é o Designer? (O que é o AWS CloudFormation Designer) no Manual do
usuário do AWS CloudFormation.
AWS Control Towersuporta a criaçãoAWS::ControlTower::EnabledControl(recursos de guardrail)
emAWS CloudFormation. Para obter mais informações, incluindo exemplos de modelos JSON e
YAMLAWS::ControlTower::EnabledControl, consulteReferência do tipo de recurso do AWS
ControlnaAWS CloudFormationGuia do usuário do.

Note
O limite para oEnableControleDisableControlatualizações emAWS Control Towersão 10
operações simultâneas.
Para ver algunsAWS Control Towerexemplos da CLI e do console, consulteHabilite controles comAWS
CloudFormation (p. 55).

Saiba mais sobre o AWS CloudFormation
Para saber mais sobre o AWS CloudFormation, consulte os seguintes recursos:
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• AWS CloudFormation
• Manual do usuário do AWS CloudFormation
• AWS CloudFormation Referência da API
• Guia do usuário da interface de linha de comando do AWS CloudFormation

Identificadores de recursos para APIs e grades de
proteção
A lista a seguir contém oControlARNdesignações doAltamente recomendadoeEletivogrades de proteção
que fazem parte da AWS Control Tower, incluindo a eletivaResidência de dadosgrades de proteção.
Cada item na lista a seguir serve como um link, que fornece mais informações sobre essas grades de
proteção individuais, fornecidas naReferência do guardrail (p. 208).

Designações para grades de proteção eletivas
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_audit_bucket_encryption_enabled
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_audit_bucket_logging_enabled
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_audit_bucket_policy_changes_prohibited
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_audit_bucket_retention_policy
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_iam_user_mfa_enabled
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_mfa_enabled_for_iam_console_access
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_restrict_s3_cross_region_replication
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_restrict_s3_delete_without_MFA
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_s3_versioning_enabled

Designações para grades de proteção de residência de dados (eletivas)
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_subnet_auto_assign_public_ip_disabled
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_autoscaling_launch_config_public_ip_disabled
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_disallow_cross_region_networking
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_disallow_vpc_internet_access
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_disallow_vpn_connections
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_DMS_replication_not_public
• ARN: AWS: Torre de Controle: Região: :Control/AWSGR_EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_ec2_instance_no_public_ip
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_eks_endpoint_no_public_access
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_elasticsearch_in_vpc_only
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_emr_master_no_public_ip
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_lambda_function_public_access_prohibited
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_no_unrestricted_route_to_igw
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_redshift_cluster_public_access_check
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_s3_account_level_public_access_blocks_periodic
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_sagemaker_notebook_no_direct_internet_access
• ARN: AWS: Torre de Controle: Região: :Control/AWS-GR_SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC
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Designações para grades de proteção altamente recomendadas
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_encrypted_volumes
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_ebs_optimized_instance
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_ec2_volume_inuse_check
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_rds_instance_public_access_check
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_rds_snapshots_public_prohibited
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_rds_storage_encrypted
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_restricted_common_ports
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_restricted_ssh
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_restrict_root_user
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_restrict_root_user_access_keys
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_root_account_mfa_enabled
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_s3_bucket_public_read_prohibited
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_s3_bucket_public_write_prohibited
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_ensure_cloudtrail_enabled_on_member_accounts

Guardrails que não podem ser alterados com as APIs
de guardrail da AWS Control Tower
As grades de proteção a seguir não podem ser ativadas ou desativadas por meio das APIs de guardrail da
AWS Control Tower. Exceto pelo guarda-corpo negado pela Região, todos esses são grades de proteção
obrigatórios. Em geral, as grades de proteção obrigatórias não podem ser desativadas. O corrimão de
negação de região deve ser alterado no console.
• AWS-GR_REGION_DENY
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_DELETION_PROIBIDO
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROIBIDO
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROIBIDO
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_CHANGE_PROIBIDO
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_CLOUDWATCH_LOGS_ENABLED
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_ENABLED
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_VALIDATION_ENABLED
• AWS-GR_CLOUDWATCH_EVENTS_CHANGE_PROIBIDO
• AWS-GR_CONFIG_AGGREGATION_AUTHORIZATION_POLICY
• AWS-GR_CONFIG_AGGREGATION_CHANGE_PROIBIDO
• AWS-GR_CONFIG_CHANGE_PROIBIDO
• AWS-GR_CONFIG_ENABLED
• AWS-GR_CONFIG_RULE_CHANGE_PROBIBED
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_ENCRYPTION_CHANGES_PROIBIDO
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_LIFECYCLE_CONFIGURATION_CHANGES_PROFIED
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_LOGGING_CONFIGURATION_CHANGES_PROIBIDO
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_POLICY_CHANGES_PROIBIDO
• AWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROIBIDO
• AWS-GR_LAMBDA_CHANGE_PROIBIDO
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• AWS-GR_LOG_GROUP_POLICY
• AWS-GR_SNS_CHANGE_PROIBIDO
• AWS-GR_SNS_SUBSCRIPTION_CHANGE_PROIBIDO
• AWS-GR_ENSURE_CLOUDTRAIL_ENABLED_ON_SHARED_ACCOUNTS

Encontre identificadores para OUs
Para obter mais informações sobre como encontrar o identificador de recursos de uma OU e seus
recursos, consulteTipos de recursos definidos porAWS Organizations.
Para saber mais sobre como obter informações de uma OUaAWS OrganizationsReferência de API.

Exemplos de API do Guardrail
Exemplo de entrada para EnableControl:
Este exemplo mostra como especificar o controle do corrimão que você deseja ativar e ativar esse controle
para a UO de destino que você identifica.
{

controlIdentifier: "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWSGR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED",
targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlja5kXXXXX"
}

Exemplos de resultado para o EnableControl:
Como exemplo de como usar esse parâmetro de saída, você pode passar oIdentificador de
operaçãoparâmetro como uma entrada para oGetControlOperationAPI, para rastrear o status do
seuEnableControlTarefa.
{
}

"operationIdentifier":"e2bXXXXX-6cab-XXXX-bde7-XX0c6fXXXXXX"

Exemplo de comando da CLI:
aws controltower enable-control \
--control-identifier arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWSGR_AUDIT_BUCKET_POLICY_CHANGES_PROHIBITED \
--target-identifier arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-qnilXXXXXX/ou-vwxu-qqlXXXXX \
--region us-west-2

Exemplo de entrada para DisableControl:
{

controlIdentifier: "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWSGR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED",
targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlja5kXXXXX"
}

Exemplos de resultado para o DisableControl:
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{

"operationIdentifier":"e2bXXXXX-8xai-XXXX-bde7-XX0c6fXXXXXX"

}

Exemplo de entrada para GetControlOperation:
Quando você dá umIdentificador de operaçãocomo entrada, você recebe uma mensagem de status como
saída.
{

operationIdentifier: "e2bXXXXX-6cab-XXXX-bde7-XX0c6fXXXXXX"

}

Exemplos de resultado para o GetControlOperation:
{

}

"ControlOperationStatus":{
"OperationType": "ENABLE_CONTROL",
"StartTime": "2022-02-02T20:52:08.034Z",
"Status": "IN_PROGRESS"
}

Exemplos de resultado para o GetControlOperation:
{

}

"ControlOperationStatus": {
"EndTime": "2022-04-28T19:36:31Z",
"OperationType": "DISABLE_CONTROL",
"StartTime": "2022-04-28T19:35:00Z",
"Status": "SUCCEEDED"
}

{

"ControlOperationStatus": {
"EndTime": "2022-04-28T19:36:31Z",
"OperationType": "DISABLE_CONTROL",
"StartTime": "2022-04-28T19:35:00Z",
"Status": "FAILED",
"StatusMessage": "AWS Control Tower cannot add the SCP because the IAM user or
role does not have permission to perform the requested operation in AWS Organizations. To
continue, update your access permissions for AWS Organizations. For more information, see
Access Management in the IAM User Guide."
}

}

Exemplo de entrada para ListEnabledControls:
Este exemplo mostra como especificar a UO de destino como entrada, para que você possa receber uma
lista de controles como saída.
{

targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlja5kXXXXX",
nextToken: "bde7-XX0c6fXXXXXX",
maxResults: 2
}
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Exemplos de resultado para o ListEnabledControls:
{

"enabledControls": [
{
"controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWSGR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED"
},
{
"controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWSGR_RESTRICT_ROOT_USER"
}
],
"nextToken": "e2bXXXXX-6cab-XXXX"
}

Habilite controles comAWS CloudFormation
Você pode ativar os controles do corrimão comAWS CloudFormation, seja por meio doAWS
CloudFormationconsole, ou por meio doAWSCLI Esta seção fornece um exemplo de cada tipo.

Crie a stack por meio deAWS CloudFormation
Você pode usar:AWS CloudFormationpara ajudar você a ativar as grades de proteção da AWS Control
Tower. Veja a seguir um exemplo de modelo.
Resources:
TestControl:
Type: AWS::ControlTower::EnabledControl
Properties:
ControlIdentifier: arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWSGR_RESTRICT_ROOT_USER
TargetIdentifier: arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-ybfpt9XXXl/ou-XXXcnlqXXXXX

Para criar sua pilha por meio doAWS CloudFormationconsole, edite o modelo para conter o controle
e o alvo de sua escolha e salve o modelo com o nome do arquivotemplate.yaml. Siga osAWS
CloudFormationmago. Quando o assistente solicitar um arquivo de modelo, insira o arquivo que você
salvou comotemplate.yaml. Para obter mais informações, consulte:Criar uma pilha na Amazônia
CloudFormation console.

Note
O limite para oEnableControleDisableControlAs atualizações na AWS Control Tower são
10 operações simultâneas.

Crie a stack por meio deAWS CloudFormatione oAWSCLI
Veja a seguir um exemplo de como criar a stack com a CLI
aws cloudformation create-stack --region us-west-2 --stack-name testControlTower -template-body "$(cat << TEMPLATE
Resources:
TestControl:
Type: AWS::ControlTower::EnabledControl
Properties:
ControlIdentifier: arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-GR_RESTRICT_ROOT_USER
TargetIdentifier: arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-ybfpt9XXXl/ou-XXXcnlqXXXXX
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TEMPLATE)"

Você também pode salvar o modelo de exemplo comotemplate.yamle, em seguida, faça upload do
arquivo em um bucket do Amazon S3. Posteriormente, você pode fornecer a URL do bucket com o-template-urlsinalizador.
Quando você insere seu modelo no assistente ou por meio da CLI, se a pilha for criada, significa que o
controle foi ativado.
Veja o progresso de sua pilha por meio doAWSCLI
aws cloudformation describe-stack-events --region us-west-2 --stack-name testControlTower

ou
aws cloudformation describe-stacks --region us-west-2 --stack-name testControlTower

Exclua a stack por meio doAWSCLI
aws cloudformation delete-stack --region us-west-2 --stack-name testControlTower
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Personalize sua landing zone da
AWS Control Tower
Alguns aspectos da landing zone da sua AWS Control Tower são configuráveis no console, como a
seleção de regiões e grades de proteção opcionais. Outras mudanças podem ser feitas fora do console,
com automação.
Por exemplo, você pode criar personalizações mais extensas da sua zona de aterrissagem com
oPersonalizar o AWS Control Towerrecurso, uma GitOpsestrutura de personalização de estilo que funciona
comAWS CloudFormationmodelos e eventos do ciclo de vida da AWS Control Tower.

Personalize a partir do console da AWS Control
Tower
Para fazer essas personalizações em sua landing zone, siga as etapas fornecidas pelo console da AWS
Control Tower.

Selecione nomes personalizados durante a configuração
• Você pode selecionar seus nomes de UO de nível superior durante a configuração. Você pode renomear
suas OUs a qualquer momento usando oAWS Organizationsconsole, mas fazendo alterações em suas
OUs emAWS Organizationspode fazer com que seja reparávelderiva (p. 171).
• Você pode selecionar os nomes dos seus compartilhadosAuditoriaeArquivo de logcontas, mas você não
pode alterar os nomes após a configuração. (Esta é uma seleção única.)

Dica
Lembre-se de que renomear uma OU emAWS Organizationsnão atualiza o produto provisionado
correspondente no Account Factory. Para atualizar o produto provisionado automaticamente (e
evitar desvios), você deve realizar a operação da UO por meio da AWS Control Tower, incluindo
criar, excluir ou registrar novamente uma OU.

SelectAWSRegiões da
• Você pode personalizar sua landing zone selecionando uma área específicaAWSRegiões para
governança. Siga as etapas no console da AWS Control Tower.
• Você pode selecionar e desmarcarAWSRegiões para governança quando você atualiza sua landing
zone.
• Você pode definir o corrimão de negação de região comoHabilitadoouNão habilitadoe controle o acesso
do usuário à maioriaAWSServiços em desgovernadosAWSregiões da.

Personalize adicionando grades de proteção opcionais
• As grades de proteção altamente recomendadas e eletivas são opcionais, o que significa que você
pode personalizar o nível de fiscalização da sua landing zone escolhendo quais ativar.Corrimãos
opcionais (p. 202)não são habilitados por padrão.
• O opcionalGuardrails que aprimoram a proteção da residência de dados (p. 238)permitem que você
personalize as regiões nas quais você armazena e permita o acesso aos seus dados.
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Personalizar seuAWS CloudTrailtrilhas
• Ao atualizar sua landing zone para a versão 3.0 ou posterior, você pode optar por entrar ou sair do nível
da organização CloudTrail trilhas gerenciadas pelo AWS Control Tower. Você pode alterar essa seleção
sempre que atualizar sua landing zone. A AWS Control Tower cria uma trilha em nível de organização
em sua conta de gerenciamento, e essa trilha entra no status ativo ou inativo, com base na sua escolha.
Landing Zone CloudTrail trilhas; no entanto, se você precisar delas, poderá configurar e gerenciar suas
próprias trilhas. Você pode incorrer em custos adicionais por trilhas duplicadas.

Automatize as personalizações fora do console da
AWS Control Tower
Algumas personalizações não estão disponíveis por meio do console da AWS Control Tower, mas podem
ser implementadas de outras formas. Por exemplo:
• Você pode personalizar as contas durante o provisionamento, em um GitOpsfluxo de trabalho em estilo style, comAccount Factory para Terraform (AFT) (p. 144).
O AFT é implantado com um módulo Terraform, disponível noRepositório.
• Você pode personalizar sua landing zone da AWS Control Tower comPersonalizar o AWS Control
Tower (p. 59)(CfCT), um pacote de funcionalidades que é baseado emAWS CloudFormationmodelos
e políticas de controle de serviços (SCPs). Você pode implantar os modelos e políticas personalizados
em contas individuais e unidades organizacionais (OUs) em sua organização.
O código-fonte do CfCT está disponível emGitHub repositório.

Benefícios das personalizações para a AWS
Control Tower (CfCT)
O pacote de funcionalidades ao qual nos referimos comoPersonalizar o AWS Control Tower(CfCT) ajuda
você a criar personalizações mais abrangentes para sua landing zone do que você pode criar no console
da AWS Control Tower. Ele oferece um GitOps-estilo, processo automatizado. Você pode remodelar sua
landing zone para atender às suas necessidades comerciais.
Issoinfrastructure-as-codeo processo de personalização integraAWS CloudFormationModelos
comAWSpolíticas de controle de serviços (SCPs) e AWS Control Towereventos do ciclo de vida (p. 286),
para que suas implantações de recursos permaneçam sincronizadas com sua landing zone. Por exemplo,
quando você cria uma nova conta com o Account Factory, os recursos vinculados à conta e à UO podem
ser implantados automaticamente.

Note
Ao contrário do Account Factory e do AFT, o cFCT não se destina especificamente a criar novas
contas, mas a personalizar contas e OUs em sua landing zone implantando recursos que você
especificar.

Benefícios
• Expanda um ambiente personalizado e seguroAWSmeio Ambiente— Você pode expandir seu ambiente
de várias contas da AWS Control Tower mais rapidamente e incorporarAWSmelhores práticas em um
fluxo de trabalho de personalização repetível.
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• Instanciar suas necessidades— Você pode personalizar sua landing zone da AWS Control Tower para
suas necessidades comerciais, com oAWS CloudFormationmodelos e políticas de controle de serviços
que expressam suas intenções políticas.
• Automatize ainda mais com os eventos do ciclo de vida da AWS Control Tower— Os eventos do ciclo
de vida permitem que você implante recursos com base na conclusão de uma série anterior de eventos.
Você pode confiar em um evento do ciclo de vida para ajudá-lo a implantar recursos em contas e OUs,
automaticamente.
• Estender sua arquitetura de rede— Você pode implantar arquiteturas de rede personalizadas que
melhoram e protegem sua conectividade, como um gateway de trânsito.

Exemplos de CFCt
• Um exemplo de caso de uso de rede comPersonalizar o AWS Control Tower(CfCT) é dado
noAWSPostagem no blog de arquitetura,Implemente DNS consistente comAWS Service Cataloge
personalizações do AWS Control Tower.
• Um exemplo específicorelacionado ao CfCT e Amazon GuardDutyestá disponível em GitHub naawssamplesrepositório.
• Exemplos de código adicionais sobre o CfCT estão disponíveis como parte
doAWSArquitetura de referência de segurança, naaws-samplesrepositório. Muitos
desses exemplos contêm amostrasmanifest.yamlarquivos em um diretório
chamadocustomizations_for_aws_control_tower.
Para obter mais informações sobre oAWSArquitetura de referência de segurança, veja oAWSPáginas de
orientação prescritiva.

Visão geral das personalizações para o AWS
Control Tower (CFCt)
Personalizações para o AWS Control Tower(CFCt) ajuda você a personalizar sua landing zone da AWS
Control Tower e a permanecer alinhado comAWSPráticas recomendadas. As personalizações são
implementadas comAWS CloudFormationModelos e políticas de controle de serviço (SCPs).
Esse recurso de CFCt é integrado aos eventos do ciclo de vida da AWS Control Tower, para que suas
implantações de recursos permaneçam sincronizadas com sua landing zone. Por exemplo, quando uma
nova conta é criada por meio da fábrica de contas, todos os recursos anexados à conta são implantados
automaticamente. É possível implantar os modelos personalizados e políticas em contas individuais e
unidades organizacionais (OUs) dentro da sua organização.
A seção a seguir fornece considerações de arquitetura e etapas de configuração para implantar
personalizações para o AWS Control Tower (CFCt). Ele inclui um link para oAWS CloudFormationmodelo
do que inicia, configura e executa o necessárioAWSserviços, em alinhamento comAWSPráticas
recomendadas para segurança e disponibilidade do.
Este tópico é destinado a arquitetos e desenvolvedores de infraestrutura de TI que têm experiência prática
em arquitetura noAWSNuvem.
Para obter informações sobre as atualizações e alterações mais recentes em Customizations for AWS
Control Tower (CFCt), consulte oArquivo changelog.mdnoGitHubrepositório do.

Visão geral da arquitetura
A implantação do CFCT cria o seguinte ambiente noAWSNuvem.
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Figura 1: Personalizações para a arquitetura do AWS Control Tower
A CFCT inclui umAWS CloudFormationmodelo que você implanta em sua conta de gerenciamento da
AWS Control Tower. O modelo inicia todos os componentes necessários para criar os fluxos de trabalho,
para que você possa personalizar sua landing zone da AWS Control Tower.

Observação
O CFCt deve ser implantado na região inicial da AWS Control Tower e na conta de gerenciamento
da AWS Control Tower, porque é aí que a landing zone da AWS Control Tower é implantada.
Para obter informações sobre como configurar uma landing zone AWS Control Tower,
consulteComeçar a usar (p. 17).
À medida que você implanta o CFCt, ele empacota e carrega os recursos personalizados para a fonte
do pipeline de código, por meio deAmazon Simple Storage Service(Amazon S3). O processo de upload
invoca automaticamente a máquina de estado de políticas de controle de serviço (SCPs) do e doAWS
CloudFormation StackSetsmáquina de estado para implantar os SCPs no nível da UO ou para implantar
instâncias de pilha no nível da UO ou da conta.

Observação
Por padrão, o CFCt cria um bucket do Amazon S3 para armazenar a origem do pipeline, mas
você pode alterar o local para umAWS CodeCommitrepositório do. Para obter mais informações,
consulteConfigurar o Amazon S3 como a origem de configuração (p. 69) (p. 69).

O CFCt implanta dois fluxos de trabalho:
• umaAWS CodePipelinefluxo de trabalho
• e um fluxo de trabalho de eventos do ciclo de vida da AWS Control Tower.
OAWS CodePipelinefluxo de trabalho
OAWS CodePipelineconfigura o fluxo de trabalhoAWS CodePipeline,AWS CodeBuildProjetos do eAWS
Step Functionsque orquestra a gestão deAWS CloudFormation StackSetse SCPs em sua organização.
Quando você carrega o pacote de configuração, o CFCt invoca o pipeline de código para executar três
estágios.
• Fase de compilação— valida o conteúdo do pacote de configuração usando a AWSCodeBuild.
• Estágio SCP— invoca a máquina de estado da política de controle de serviço, que chama oAWS
OrganizationsAPI para criar SCPs.

60

AWS Control Tower Guia do usuário
Custos

• DA AWSCloudFormationEstágio— invoca a máquina de estado do conjunto de pilhas para implantar os
recursos especificados na lista de contas ou OUs, que você forneceu emo arquivo manifesto (p. 73).
Em cada estágio, o pipeline de código invoca o conjunto de pilhas e as funções de etapa SCP, que
implantam conjuntos de pilhas personalizados e SCPs nas contas individuais de destino ou em uma
unidade organizacional inteira.

Observação
Para obter informações detalhadas sobre como personalizar o pacote de configuração,
consulteGuia de personalização do CfCT (p. 71).
O fluxo de trabalho de eventos do ciclo de vida da AWS Control Tower
Quando uma nova conta é criada na AWS Control Tower, umevento do ciclo de vida (p. 286)pode
invocar oAWS CodePipelinefluxo de trabalho. Você pode personalizar o pacote de configuração por
meio desse fluxo de trabalho, que consiste em umAmazôniaEventBridgeregra de evento, umAmazon
Simple Queue Service(Amazon SQS) primeiro a sair (FIFO) fila de primeiro a sair (FIFO) e umaAWS
Lambdafunção.
Quando a AmazonEventBridgeregra de evento detecta um evento de ciclo de vida correspondente, ele
passa o evento para a fila FIFO do Amazon SQS, invoca oAWS Lambdae invoca o pipeline de código para
executar a implantação downstream de conjuntos de pilhas e SCPs.

Custos
O custo para executar o CFCt depende do número deAWS CodePipelinecorridas, a duração
deAWS CodeBuildcorridas, o número e a duração doAWS Lambdafunções e o número de
AmazonEventBridgeeventos publicados. Por exemplo, se você executar 100 compilações em um
mês usandobuild.general1.smallonde cada compilação é executada por cinco minutos, então o custo
aproximado para executar o CFCt éUS$3,00 por mês. Para obter detalhes completos, você pode revisar a
página da Web de preços para cadaAWSserviço que você está executando.
O bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e o AWSCodeCommitOs recursos do
repositório baseado em GIT são mantidos após você excluir o modelo, para proteger suas informações
de configuração. Dependendo da opção selecionada, você será cobrado com base na quantidade de
dados armazenados no bucket do Amazon S3 e no número de solicitações Git (não aplicável ao recurso do
Amazon S3). ConsulteAmazon S3eDA AWSCodeCommitpreços para detalhes.

Serviços de componentes
Os seguintes exemplos deAWSserviços são componentes doPersonalizações para o AWS Control
Tower(CFCt).

Amazon Simple Storage Service
Ao implantar o CFCT, ele cria um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) com um nome
exclusivo deste formulário:
custom-control-tower-configuration-accountID-region
O bucket contém um arquivo de configuração de exemplo chamado:
_custom-control-tower-configuration.zip
Observe o sublinhado principal no nome do arquivo.
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Esse arquivo zip fornece um manifesto de amostra e os modelos de amostra relacionados que descrevem
a estrutura de pastas necessária. Esses exemplos ajudam você a desenvolver um pacote de configuração
para personalizar sua landing zone da AWS Control Tower. O manifesto de exemplo identifica as
configurações necessárias para conjuntos de pilhas e políticas de controle de serviço (SCPs) que você
precisará quando implementar suas personalizações.
Você pode usar esse pacote de configuração de exemplo como um modelo, para desenvolver e carregar
seu pacote personalizado, que aciona o pipeline de configuração do CFCt automaticamente.
Para obter informações sobre como personalizar o arquivo de configuração, consulteGuia de
personalização do CfCT (p. 71).

AWS CodeCommit
Com base na sua entrada para oAWS CloudFormationmodelo, CFCt pode criar umAWS
CodeCommitrepositório com a mesma configuração de exemplo que é explicada na seção Amazon Simple
Storage Service.
Para clonar o CFCTAWS CodeCommitrepositório para o computador local, você deve criar credenciais
que lhe dão acesso temporário ao repositório, conforme explicado naAWS CodeCommitGuia do usuário
do. Para obter informações sobre a compatibilidade de versão, consulteConfiguração para oAWS
CodeCommit.

Amazon Simple Queue Service
O CFCT usa uma fila FIFO do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para capturar eventos
de ciclo de vida da AmazonEventBridge. Ele aciona umAWS Lambdafunção, que invocaAWS
CodePipelineImplantarAWS CloudFormation StackSetsou SCPs. Para obter mais informações sobre
SCPs, consulteAWS Organizations.

AWS CodePipeline
AWS CodePipelinevalida, testa e implementa alterações com base nas atualizações do pacote de
configuração, que você fará no bucket padrão do Amazon S3 ou noAWS CodeCommitrepositório do. Para
obter mais informações sobre como alterar o controle de origem de configuração paraAWS CodeCommit,
consulteUsar o Amazon S3 como a origem de configuração (p. 69). O pipeline inclui estágios para
validar e gerenciar os arquivos de configuração e modelos, contas principais,AWS OrganizationsPolíticas
de controle de serviço eAWS CloudFormation StackSets. Para obter mais informações sobre os estágios
do pipeline, consulteGuia de personalização do CfCT (p. 71)

AWS Key Management Service
CFCt cria umAWS Key Management Service(AWS KMS)CustomControlTowerKMSKeyChave de
criptografia. Essa chave é usada para criptografar objetos no bucket de configuração do Amazon
S3, na fila do Amazon SQS e nos parâmetros confidenciais naAWSSystems Manager Parameter
Store. Por padrão, somente as funções provisionadas pelo CFCt têm permissão para executar
operações de criptografia ou descriptografia com essa chave. Para acesso ao arquivo de configuração,
fila FIFO ou Parameter StoreSecureStringvalores, os administradores devem ser adicionados
aoCustomControlTowerKMSKeypolítica. Por padrão, a rotação automática de chaves está habilitada.

AWS Lambda
Usos do CFCTAWS Lambdafunções para invocar os componentes de instalação durante a instalação
inicial e implantação doAWS CloudFormation StackSetsouAWS OrganizationsSCPs durante um evento de
ciclo de vida da AWS Control Tower.
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AWSSystems Manager Parameter Store
Repositório de parâmetros do AWS Systems Managerarmazena os parâmetros de configuração do CFCt.
Esses parâmetros permitem integrar modelos de configuração relacionados. Por exemplo, você pode
configurar cada conta para registrarAWS CloudTrailDados para um bucket centralizado do Amazon S3.
Além disso, o Systems Manager Parameter Store fornece um local centralizado onde os administradores
podem exibir entradas e parâmetros CFCt.

Amazon Simple Notification Service
A CFCt pode publicar notificações, como aprovação de pipeline, paraAmazon Simple Notification
Service(Amazon SNS) tópicos durante o fluxo de trabalho. O Amazon SNS é iniciado somente quando
você opta por receber notificações de aprovação de pipeline.

Considerações de implantação
Certifique-se de lançarPersonalizações para o AWS Control Tower(CFCt) na mesma conta e região em
que sua landing zone da AWS Control Tower é implantada; ou seja, você deve implantá-la na conta de
gerenciamento da AWS Control Tower na sua região de origem da AWS Control Tower. Por padrão, o
CFCt cria e executa o pacote de configuração da landing zone aterrissagem configurando um pipeline de
configuração nessa conta e Região.

Preparar para implantação
Você tem algumas opções quando você prepara seuAWS CloudFormationmodelo para implantação inicial.
Você pode escolher a fonte de configuração e permitir a aprovação manual de implantações de pipeline.
As próximas duas seções explicam mais sobre essas opções.

Selecione sua origem de configuração
Por padrão, o modelo cria um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para armazenar
o pacote de configuração de exemplo como um.ziparquivo chamado_custom-control-towerconfiguration.zip. O bucket do Amazon S3 é controlado por versão e você pode atualizar o
pacote de configuração conforme necessário. Para obter informações sobre como atualizar o pacote de
configuração, consulteUsar o Amazon S3 como a origem de configuração (p. 69).

Observação
O nome do arquivo do pacote de configuração de amostra começa com um sublinhado (_) para
queAWS CodePipelinenão é iniciado automaticamente. Quando você terminar de personalizar
o pacote de configuração, certifique-se de fazer o upload docustom-control-towerconfiguration.zipsem o sublinhado (_) para iniciar a implantação emAWS CodePipeline.
Você pode alterar o local de armazenamento do pacote de configuração do bucket do S3 para umAWS
CodeCommitRepositório Git selecionando oAWS CodeCommitopção noAWS CloudFormationparâmetro .
Essa opção permite gerenciar o controle de versão facilmente.

Observação
Quando você estiver usando o bucket padrão do S3, certifique-se de que o pacote de
configuração esteja disponível como um.zipfile. Quando você estiver usando oAWS
CodeCommitrepositório, certifique-se de que o pacote de configuração seja colocado
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no repositório sem compactar os arquivos. Para obter informações sobre a criação e
o armazenamento do pacote de configuração noAWS CodeCommit, consulteGuia de
personalização do CfCT (p. 71).
Você pode usar o pacote de configuração de exemplo para criar sua própria origem de configuração
personalizada. Quando você estiver pronto para implantar suas configurações personalizadas,
carregue manualmente o pacote de configuração, seja para o bucket do Amazon S3 ou para oAWS
CodeCommitrepositório do. O pipeline começa automaticamente quando você carrega o arquivo de
configuração.

Observação
Quando você estiver usandoAWS CodeCommitpara armazenar o pacote de configuração, não
é necessário compactar o pacote. Para obter informações sobre a criação e o armazenamento
do pacote de configuração noAWS CodeCommit, consulteGuia de personalização do
CfCT (p. 71).

Selecione seus parâmetros de aprovação de configuração de
pipeline
OAWS CloudFormationtemplate fornece a opção de aprovar a implantação de alterações de configuração
manualmente. Por padrão, a aprovação manual não está ativada. Para obter mais informações,
consulteEtapa 1. Inicie a stack (p. 65).
Quando a aprovação manual é habilitada, o pipeline de configuração valida as personalizações feitas para
o manifesto e os modelos de arquivo da AWS Control Tower e, em seguida, ele pausa o processo até que
a aprovação manual seja concedida. Após a aprovação, a implantação continua a executar os estágios
restantes do pipeline, conforme necessário, para implementar oPersonalizações para o AWS Control
Towerfuncionalidade (CFCt).
Você pode usar o parâmetro de aprovação manual para evitar que as personalizações para a configuração
da AWS Control Tower sejam executadas, rejeitando a primeira tentativa de executar o pipeline. Esse
parâmetro também permite validar personalizações para as alterações de configuração da AWS Control
Tower manualmente, como um controle final antes da implementação.

Para atualizar personalizações para o AWS Control
Tower
Se você tiver implantado anteriormente o CFCt, deverá atualizar oAWS CloudFormationEmpilhar para
obter a versão mais recente da estrutura do CFCt. Para obter detalhes, consulteAtualizar a pilha (p. 68).

Modelo e código-fonte
Personalizações para o AWS Control Tower(CFCt) é implantado em sua conta de gerenciamento, por
umAWS CloudFormationModelo do. Faça download do modelo do GitHube, em seguida, inicie-o a
partirAWS CloudFormation.
Sobre opersonalizações-para-aws-control-tower.template:
Este modelo implanta umAWS CodePipeline,AWS CodeBuildProjetos do,AWS Step Functions,AWS
Lambdafunções, uma Amazon EventBridge regra de evento, uma fila do Amazon Simple Queue Service
e um bucket do Amazon Simple Storage Service com um pacote de configuração de exemplo. Você pode
personalizar o modelo com base em suas necessidades específicas.

64

AWS Control Tower Guia do usuário
Código-fonte

Repositório de código fonte
Você pode visitar nossoRepositório GitHubFaça download dos modelos e scripts do CFCt e para
compartilhar suas personalizações de landing zone com outras pessoas.

Implantação automatizada
Antes de iniciar a implantação automatizada, revise oconsiderações (p. 63). Siga os step-by-step
instruções nesta seção para configurar e implantar a solução em sua conta de gerenciamento da AWS
Control Tower.
Hora de implantar: Aproximadamente 15 minutos

Pré-requisitos
O cFCT deve ser implantado em sua conta de gerenciamento da AWS Control Tower e na sua região
de origem da AWS Control Tower. Se você não tiver uma landing zone configurada, consulteComeçar a
usar (p. 17).

Etapas da implantação
O procedimento para implantar o CfCT consiste em duas etapas principais. Para obter instruções
detalhadas, siga os links para cada etapa.
Etapa 1. Iniciar a pilha do (p. 65)
• Iniciar oAWS CloudFormationmodelo em sua conta de gerenciamento.
• Revise os parâmetros do modelo e ajuste, se necessário.
Etapa 2. Criar um pacote personalizado (p. 68)
• Crie um pacote de configuração personalizado.

Important
Para fazer download doAWS CloudFormationmodele e lance o CfCT, siga o GitHub link fornecido
nesta seção. Não siga links antigos para nenhum bucket do S3 especificado anteriormente.

Etapa 1. Iniciar a pilha do
OAWS CloudFormationo modelo nesta seção implantaPersonalizações para o AWS Control Tower(CfCT)
em sua conta.

Observação
Você é responsável pelo custo doAWSserviços usados enquanto você executa o cFCT. Para
obter mais detalhes, consulte Custos (p. 61).
1.
2.

Para iniciarPersonalizações para o AWS Control Tower,baixe o modelo do GitHube depois inicie-o a
partir deAWS CloudFormation.
O modelo é lançado na região Leste dos EUA (N. da Virgínia) por padrão. Para lançar o CfCT em uma
forma diferenteAWSRegião, use o Region selector (Seletor de regiões) na barra de navegação do
console.
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Note
O CfCT deve ser lançado na mesma região e conta em que você implantou sua landing zone
da AWS Control Tower, que é sua região de origem.
3.

NoCriar pilhapágina, verifique se o URL correto do modelo é exibido naURLcaixa de texto e
escolhaPróximo.

4.

NoEspecificar detalhes de pilhapágina, atribua um nome à sua pilha de CfCT.

5.

SobParâmetros, revise os parâmetros a seguir e modifique-os no modelo, se necessário.
Configuração de tubulação
Etapa de aprovação de
tubulação

No

Escolha se deseja alterar a
configuração da tubulação
do estágio de aprovação
automatizada padrão para um
estágio de aprovação manual.
Para obter mais informações,
consultethe section called
“Guia de personalização do
CfCT” (p. 71)

Endereço de e-mail para
aprovação de pipeline

<Optional Input>

O endereço de e-mail para
notificações de aprovação. Para
usar esse parâmetro, você deve
definir aEtapa de aprovação de
tubulaçãoparâmetro paraYes.

AWS CodePipelineOrigem

Amazon S3

A fonte da AWS CodePipeline
para ajudá-lo a selecionar onde
armazenar e configurar as
personalizações do cFCT.

Existente
CodeCommitRepository?

No

Criar se deseja usar um
existente CodeCommit
Repository Git. Se você
escolherYes, você deve
definir oCodePipeline
Origemparâmetro paraAWS
CodeCommit.

CodeCommit Repository nome

custom-control-towerconfiguration

O nome do repositório Git.
Para usar esse parâmetro,
você deve definir aAWS
CodePipelineOrigemparâmetro
paraAWS CodeCommit. Esse
nome é usado para criar um
novo repositório Git e deve ser
exclusivo. Se você fornecer
o nome de um repositório
Git existente, deverá definir
oExistente CodeCommit
Repository?parâmetro para Sim
e insira o nome exato desse
repositório.

AWS CodeCommit Configuração

66

AWS Control Tower Guia do usuário
Etapa 1. Iniciar a pilha do

AWS CodeCommit Configuração
CodeCommit Read Name

A ramificação do Git em que
o pacote de personalização
está armazenado. Os
repositórios Git podem ter
muitas ramificações. Esse
é o nome padrão dado à
ramificação no repositório Git.
Para usar esse parâmetro, você
deve definir aCodePipeline
Origemparâmetro paraAWS
CodeCommit.

main

AWS CloudFormation StackSets Configuração
Tipo de simultaneidade de
região

PARALLEL

Selecione o tipo de implantação
simultânea StackSetsoperações
em regiões. Essa configuração
é aplicável para criar,
atualizar e excluir fluxos de
trabalho. Outro valor permitido
éSEQUENTIAL.

Máximo de porcentagem
simultânea

100

A porcentagem máxima
de contas em que essa
operação pode ser executada
ao mesmo tempo. O valor
máximo permitido é 100.
Para obter mais informações,
consulteOpções de operação
do conjunto pilha.

Porcentagem de tolerância a
falhas

10

A porcentagem de contas,
por região, para as quais
essa operação de pilha
pode falhar antes da AWS
CloudFormation interrompe
a operação nessa região. O
valor mínimo permitido é 0 e o
valor máximo permitido é 100.
Para obter mais informações,
consulteOpções de operação
do conjunto pilha.

6.

Escolha Next (Próximo).

7.

Na página Configure stack options (Configurar opções de pilha), selecione Next (Próximo).

8.

Na página Revisar, verifique e confirme as configurações. Verifique a caixa confirmando que o modelo
será criadoAWS Identity and Access ManagementRecursos do (IAM).

9.

Selecione Create stack (Criar pilha) para implantar a pilha.
Você pode visualizar o status da pilha no console do AWS CloudFormation, na coluna Status. Você
deve ver um status deCREATE_COMPLETEem aproximadamente 15 minutos.
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Etapa 2. Criar um pacote personalizado
Com a pilha lançada, você pode adicionar personalizações à sua landing zone da AWS Control Tower e
às políticas de controle de serviços (SCPs) personalizando o pacote de configuração incluído. Para obter
instruções detalhadas sobre como criar um pacote personalizado, consulte oGuia de personalização do
CfCT (p. 71).

Observação
O pipeline não é executado sem o upload do pacote de configuração personalizado.

Atualize a pilha
Se você já implantouPersonalizações para o AWS Control Tower(CfCT), siga este procedimento para
atualizar oAWS CloudFormationpilha para a versão mais recente da estrutura cFCT.
1.

Faça login noAWS CloudFormationconsole, selecione seu existentePersonalizações para o AWS
Control Tower(CFCt) CloudFormation empilhe e selecioneAtualização.

2.

SelectSubstituir modelo atual.

3.

SobEspecifique o modelo:
a.
b.

Copie o link domodelo mais recente de GitHub.
Cole o link na caixaURLcaixa.

c.

Verifique se o URL correto do modelo é exibido naURLcaixa de texto e escolhaPróximo. Escolha
Next (Próximo) novamente.

4.

SobParâmetros, revise os parâmetros do modelo e modifique-os conforme necessário. Refere-se
aEtapa 1. Iniciar a pilha (p. 65)para obter detalhes sobre os parâmetros.

5.
6.

Escolha Next (Próximo).
Na página Configure stack options (Configurar opções de pilha), selecione Next (Próximo).

7.

Na página Revisar, verifique e confirme as configurações. Verifique a caixa confirmando que o modelo
pode criarAWS Identity and Access ManagementRecursos do (IAM).

8.
9.

EscolhaVer conjunto de alteraçõese verifique as alterações.
EscolhaAtualizar pilhaimplantar a pilha.
Você pode visualizar o status da pilha no console do AWS CloudFormation, na coluna Status. Você
deve ver um status deUPDATE_COMPLETEem aproximadamente 15 minutos.

Excluir um conjunto de pilhas
Você pode excluir um conjunto de pilhas se tiver habilitado a exclusão do conjunto de pilhas no arquivo
de manifesto. Por padrão, o parâmetro enable_stack_set_deletion é definido como false. Nessa
configuração, nenhuma ação é tomada para excluir o conjunto de pilhas associado quando um recurso é
removido do arquivo de manifesto cFCT.
Se você alterar o valor deenable_stack_set_deletionparatrueno arquivo de manifesto, o cFCT
exclui o conjunto de pilhas e todos os seus recursos quando você remove um recurso associado do
arquivo de manifesto.
Esse recurso é suportado nov2do arquivo manifesto.

Important
Quando você define inicialmente o valor deenable_stack_set_deletionparatrue,
na próxima vez que você invocar o CFCt,TUDORecursos que começam com o
prefixoCustomControlTower-, que têm a tag chave associadaKey:AWS_Solutions,
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Value: CustomControlTowerStackSet, e que não estão declarados no arquivo de
manifesto, são preparados para exclusão.
Veja a seguir um exemplo de como definir esse parâmetro em ummanifest.yamlarquivo:
version: 2021-03-15
region: us-east-1
enable_stack_set_deletion: true

#New opt-in functionality

resources:
- name: demo_resource_1
resource_file: s3://demo_bucket/resource.template
deployment_targets:
accounts:
- 012345678912
deploy_method: stack_set
...
regions:
- us-east-1
- us-west-2
- name: demo_resource_2
resource_file: s3://demo_bucket/resource.template
deployment_targets:
accounts:
- 012345678912
deploy_method: stack_set
...
regions:
- us-east-1
- eu-north-1

Configurar o Amazon S3 como a origem de
configuração
Quando você configuraPersonalizações para o AWS Control Tower, ele armazena um arquivo
de configuração inicial, chamado_custom-control-tower-configuration.zipArquivo
em um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)custom-control-towerconfiguration-account-ID-region.

Observação
Se você optar por baixar e modificar esse arquivo, lembre-se de compactar as alterações, salve
como um novo arquivo chamadocustom-control-tower-configuration.zipE, em
seguida, faça o upload de volta no mesmo bucket do Amazon S3.
O bucket do Amazon S3 é a origem padrão do pipeline. Quando as configurações padrão
estiverem em vigor, o upload de um arquivo zip de configuração sem o prefixo de sublinhado no
nome do arquivo para o bucket do S3 iniciará o pipeline automaticamente.
O arquivo zip está protegido porCriptografia do lado do servidor(SSE) comAWS Key Management
Service(AWS KMS), eNegação de usoda chave do KMS. Para acessar o arquivo zip, você deve atualizar a
Política de chaves do KMS para especificar as funções que devem receber acesso. A função pode ser uma
função de administrador, um usuário ou ambos. Siga este procedimento:
1. Navegue até o console do AWS Key Management Service.
2. DentroChaves gerenciadas pelo cliente, selecioneCustomControlTowerKMSKey.
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3. Selecione oPolítica de chavesGuia. Em seguida, selecioneEdite.
4. NoEditar política de chavesPágina, localize oPermitir o uso da chaveno código e adicione uma das
seguintes permissões:
• Para adicionar uma função de administração:
arn:aws:iam::<account-ID>:role/<administrator-role>
• Para adicionar um usuário#
arn:aws:iam::<account-ID>:user/<username>
5. Escolha Save Changes (Salvar alterações).
6. Navegue até o .Console do Amazon S3, encontre o bucket do S3 que contém o arquivo zip de
configuração e selecione download.
7. Faça as alterações de configuração necessárias no arquivo de manifesto e nos arquivos de modelo.
Para obter informações sobre como personalizar os arquivos de manifesto e modelo, consultethe
section called “Guia de personalização do CfCT” (p. 71).
8. Faça upload de suas alterações:
a. Compacte os arquivos de configuração modificados e nomeie o arquivo:custom-control-towerconfiguration.zip.
b. Faça upload do arquivo no Amazon S3 usando o SSE com oAWS KMSchave
mestre:CustomControlTowerKMSKey.

Coleção de métricas operacionais
Personalizações da AWS Control Tower(CFCt) inclui uma opção para enviar métricas operacionais
anônimas paraAWS. Usamos esses dados para entender como os clientes usam esse recurso, juntamente
com serviços e produtos relacionados. Quando a coleta de dados é ativada, as seguintes informações são
enviadas paraAWS:
• ID da solução: OAWSIdentificador da solução
• ID exclusivo (UUID): Identificador exclusivo gerado aleatoriamente para cada implantação
• Timestamp: Carimbo de data/hora da coleta de
• Contagem de execução da máquina de estado: Conta incrementalmente o número de vezes que esta
máquina de estado é executada
• Versão do manifesto: A versão do manifesto usada na configuração
Observe queAWSé dono dos dados coletados por meio desta pesquisa. A coleta de dados está sujeita
àAWSPolítica de privacidade. Para cancelar esse recurso, conclua uma das seguintes tarefas:
• Modifique oAWS CloudFormationseção de mapeamento de modelos da seguinte forma:
AnonymousData:
SendAnonymousData:
Data: Yes

to
AnonymousData:
SendAnonymousData:
Data: No

OU
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• Depois que o CFCt for implantado, encontre o/org/primary/metrics_flagChave de parâmetro
SSM no console do repositório de parâmetros e defina o valor comoNo.

Guia de personalização do CfCT
Este tópico é destinado a arquitetos de infraestrutura de TI, administradores DevOpsprofissionais,
integradores de sistemas ou fornecedores independentes de software que desejam personalizar e ampliar
o ambiente da AWS Control Tower para sua empresa ou seus clientes.
Este guia fornece detalhes, step-by-step informações para ajudá-lo a personalizar e ampliar o ambiente
da AWS Control Tower com o pacote de personalização cFCT. Você encontrará informações sobre a
estrutura do pacote de configuração personalizada, o esquema do manifesto, os modelos de configuração
e os estágios de implantação do pipeline.
Para implantar e configurarPersonalizações para o AWS Control Tower(CfCT), você implantará e
processará um pacote de configuração por meio deAWS CodePipeline. As seções a seguir descrevem
este processo em detalhes.

Visão geral do pipeline de código
O pacote de configuração exige o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) eAWS CodePipeline. O
pacote de configuração contém os seguintes itens:
• Um arquivo de manifesto
• Um conjunto de modelos que acompanha
• Outros arquivos JSON para descrever e implementar suas personalizações do ambiente da AWS
Control Tower
Por padrão, o_custom-control-tower-configuration.zipO pacote de configuração é carregado
em um bucket do Amazon S3 com a seguinte convenção de nomenclatura:
custom-control-tower-configuration-accountID-region.

Note
Por padrão, o cFCT cria um bucket do Amazon S3 para armazenar a origem do pipeline, mas
você pode alterar o local de origem para umAWS CodeCommitrepositório. Para obter mais
informações, consulteEdite um pipeline no CodePipelinenaAWS CodePipelineGuia do usuário do.
Oarquivo de manifestoé um arquivo de texto que descreve aAWSrecursos que você pode implantar para
personalizar sua landing zone. CodePipeline executa as seguintes tarefas:
• extrai o arquivo de manifesto, o conjunto de modelos que o acompanha e outros arquivos JSON
• executa validações de manifestos e modelos
• invoca seções no arquivo de manifesto para executar seções específicasestágios de pipeline (p. 72).
Quando você atualiza o pacote de configuração personalizando o arquivo de manifesto e removendo
o sublinhado (_) do nome do arquivo do pacote de configuração, ele inicia automaticamenteAWS
CodePipeline.

Note
O nome do arquivo do pacote de configuração de exemplo começa com um sublinhado (_)
para queAWS CodePipelinenão é acionado automaticamente. Quando você tiver concluído a
personalização do pacote de configuração, faça o upload do arquivocustom-control-towerconfiguration.zipsem o sublinhado (_) para acionar a implantação emAWS CodePipeline.
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AWS CodePipelineestágios
O gasoduto CfCT requer váriosAWS CodePipelineetapas para implementar e atualizar seu ambiente de
AWS Control Tower.
1. Estágio de
O estágio de origem é o estágio inicial. Seu pacote de configuração personalizado inicia esse
estágio de pipeline. A fonte doAWS CodePipelinepode ser um bucket do Amazon S3 ou umAWS
CodeCommitrepositório, no qual o pacote de configuração pode ser hospedado.
2. Estágio
A fase de construção requerAWS CodeBuildpara validar o conteúdo do pacote de configuração.
Essas verificações incluem o teste domanifest.yamlsintaxe e esquema do arquivo, junto com
todosAWS CloudFormationmodelos incluídos no pacote ou hospedados remotamente, usandoAWS
CloudFormation validate-templateecfn_nag. Se o arquivo de manifesto eAWS CloudFormationOs
modelos passam nos testes, o pipeline continua para a próxima etapa. Se os testes falharem, você pode
revisar o CodeBuild registros para identificar o problema e editar o arquivo de origem da configuração
conforme necessário.
3. Etapa de aprovação manual (opcional)
O estágio de aprovação manual é opcional. Se você ativar esse estágio, ele fornecerá controle adicional
sobre o pipeline de configuração. Ele pausa o pipeline durante a implantação, até que uma aprovação
seja dada. Você pode optar pela aprovação manual editando oEstágio de aprovaçãoparâmetro
parasimquando você lança a pilha.
4. Etapa da política de controle de serviço
O estágio da política de controle de serviço invoca a máquina de estado da política de controle de
serviço para chamarAWS OrganizationsAPIs que criam políticas de controle de serviço (SCPs).
5. AWS CloudFormation estágio de recurso
OAWS CloudFormationO estágio de recursos invoca a máquina de estado do conjunto de pilhas para
implantar os recursos especificados na lista de contas ou unidades organizacionais (OUs), que você
forneceu no arquivo de manifesto. A máquina de estado cria oAWS CloudFormationrecursos na ordem
em que são especificados no arquivo de manifesto, a menos que uma dependência de recursos seja
especificada.

Definir uma configuração personalizada
Você definirá sua configuração personalizada da AWS Control Tower com o arquivo de manifesto, o
conjunto de modelos que o acompanha e outros arquivos JSON. Você empacotará esses arquivos em
uma estrutura de pastas e os colocará no bucket do Amazon S3 como.ziparquivo, conforme mostrado no
exemplo de código a seguir.
Estrutura de pasta de configuração personalizada
- manifest.yaml
- policies/
[optional]
- service control policies files (*.json)
- templates/
[optional]
- template files for AWS CloudFormation Resources (*.template)

O exemplo anterior mostra a estrutura de uma pasta de configuração personalizada. A estrutura
da pasta permanece a mesma, independentemente de você escolher o Amazon S3 ou umAWS
CodeCommitrepositório como seu local de armazenamento de origem. Se você escolher o Amazon S3
como armazenamento de origem, compacte todas as pastas e arquivos em umcustom-control-
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tower-configuration.ziparquivo e faça upload somente do.ziparquivo para o bucket designado
pelo Amazon S3.

Note
Se você estiver usandoAWS CodeCommit, coloque os arquivos no repositório sem compactar os
arquivos.

O arquivo de manifesto
Omanifest.yamlarquivo é um arquivo de texto que descreve suaAWSRecursos. O exemplo a seguir
mostra a estrutura do arquivo de manifesto.
--region: String
version: 2021-03-15
resources:
#set of CloudFormation resources or SCP policies
...

Conforme mostrado no exemplo de código anterior, as duas primeiras linhas do arquivo de manifesto
especificam os valores doregiãoe oversãopalavras-chave. Aqui estão as definições dessas palavraschave.
região— Uma string de texto para a região padrão da AWS Control Tower. Esse valor deve ser
válidoAWSNome da região (comous-east-1,eu-west-1, ouap-southeast-1). A região de origem da
AWS Control Tower é o padrão quando você cria recursos personalizados da AWS Control Tower (como a
AWS). CloudFormation StackSets), a menos que uma região mais específica do recurso seja especificada.
region:your-home-region

versão— O número da versão do esquema do manifesto. A última versão suportada é 2021-03-15.
version: 2021-03-15

Note
Recomendamos que você use a versão mais recente do. Para atualizar as propriedades do
manifesto na versão mais recente, consulteAtualizações de versão manifesto (p. 83).
A próxima palavra-chave mostrada no exemplo anterior é arecursospalavra-chave. Orecursosa seção
do arquivo de manifesto é altamente estruturada. Ele contém uma lista detalhada deAWSrecursos, que
serão implantados automaticamente pelo pipeline CfCT. Essas descrições dos recursos e seus parâmetros
disponíveis são fornecidas na próxima seção.

A seção de recursos do arquivo de manifesto
Este tópico descreve as entradas para orecursosseção do arquivo de manifesto em detalhes, onde você
definirá os recursos necessários para suas personalizações.
Essa seção do arquivo de manifesto começa com a palavra-chaverecursose continua até o final do
arquivo.
Orecursosseção do arquivo de manifesto especifica aAWS CloudFormation StackSets ouAWS
OrganizationsSCPs que o CFCT implanta automaticamente, por meio do pipeline de código. Você pode
listar as OUs e as contas e, opcionalmente, as regiões nas quais implantar instâncias de pilha.
As instâncias de pilha são implantadas no nível da conta e não no nível da UO. Os SCPs são implantados
no nível da UO. Consulte aCrie suas próprias personalizações (p. 78)para obter mais detalhes.
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O exemplo de código a seguir é um pseudo modelo, que resume as possíveis entradas disponíveis para
orecursosseção no arquivo de manifesto.
resources: # List of resources
- name: [String]
resource_file: [String] [Local File Path, S3 URL]
deployment_targets: # account and/or organizational unit names
accounts: # array of strings, [0-9]{12}
- 012345678912
- AccountName1
organizational_units: #array of strings
- OuName1
- OuName2
deploy_method: scp | stack_set
parameters: # List of parameters [SSM, Alfred, Values]
- parameter_key: [String]
parameter_value: [String]
export_outputs: # list of ssm parameters to store output values
- name: /org/member/test-ssm/app-id
value: $[output_ApplicationId]
regions: #list of strings
- [String]

O restante deste tópico fornece definições detalhadas para as palavras-chave mostradas no exemplo de
código anterior.
nome— O nome associado aoAWS CloudFormation StackSets. A string que você fornece atribui um nome
mais fácil de usar para um conjunto de pilhas.
• Type: String
• Obrigatório: Sim
• Valores válidos:a-z, A-Z, 0-9 e um sublinhado (_). Qualquer outro caractere é automaticamente
substituído por um sublinhado (_).
descrição— A descrição do recurso.
• Type: String
• Obrigatório: Não
arquivo resource_— Esse arquivo pode ser especificado como: (1) a localização relativa ao arquivo
de manifesto, (2) uma URL do Amazon S3 que aponta para umAWS CloudFormationmodelo ouAWS
Organizationspolítica de controle de serviços em JSON para criarAWS CloudFormationrecursos ou SCPs,
respectivamente.
• Type: String
• Obrigatório: Sim
1. O exemplo a seguir mostra oresource_file, fornecido como um local relativo ao arquivo de recursos
dentro do pacote de configuração.
resources:
- name: SecurityRoles
resource_file: templates/custom-security.template

2. O exemplo a seguir mostra o arquivo de recurso fornecido como uma URL do Amazon S3
resources:
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- name: SecurityRoles
resource_file: s3://my-bucket/[key-name]

3. O exemplo a seguir mostra o arquivo de recursos fornecido como um URL HTTPS do Amazon S3
resources:
- name: SecurityRoles
resource_file: https://bucket-name.s3.Region.amazonaws.com/key-name

Note
Se você fornecer uma URL do Amazon S3, verifique se a política de bucket permite acesso
de leitura para a conta de gerenciamento da AWS Control Tower a partir da qual você está
implantando o cFCT. Se você fornecer uma URL HTTPS do Amazon S3, verifique se o
caminho usa notação de pontos. Por exemplo, S3.us-west-1. O CfCT não oferece suporte a
endpoints que contêm um traço entre o S3 e a região, comoS3‐us-west-2.
4. O exemplo a seguir mostra uma política de bucket do Amazon S3 e um ARN onde os recursos são
armazenados.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::AccountId:root"},
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*”
}
]

Você substituirá oAccountIdvariável mostrada no exemplo com oAWSID da conta de gerenciamento
que está implantando o cFCT. Para obter mais exemplos, consulteExemplos de políticas de bucketno
Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.
parâmetros— Especifica o nome e o valor paraAWS CloudFormationparâmetros.
• Digite: MapList
• Obrigatório: Não
A seção de parâmetros contém pares de parâmetros chave/valor. O pseudomodelo a seguir descreve
oparâmetrosSeção.
parameters:
- parameter_key: [String]
parameter_value: [String]

• parameter_key— A chave associada ao parâmetro.
• Type: String
• Obrigatório: Sim (na propriedade de parâmetros)
• Valores válidos:, e hífen, e hífen
• parameter_value— O valor de entrada associado ao parâmetro.
• Type: String
• Obrigatório: Sim (na propriedade de parâmetros)
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método deploy_— O método de implantação para implantar recursos na conta. No momento,método
deploy_oferece suporte à implantação de recursos usando ostack_setopção para implantação de
recursos por meio deAWS CloudFormation StackSets, ou oscpopção se você estiver implantando SCPs.
• Type: String
• Valores válidos: stack_set | scp
• Obrigatório: Sim
deployment_targets— Lista de contas ou Unidades Organizacionais (OUs), nas quais o CfCT implantará
oAWS CloudFormationrecursos, especificados comocontasouunidades_organizacionais.
• Type: lista de stringsaccount nameouaccount numberpara indicar que esse recurso será implantado
na lista de contas fornecida, ouOU namespara indicar que esse recurso será implantado na lista de UO
fornecida.
• Obrigatório: Pelo menos um doscontasouunidades_organizacionais
• contas:
Type: lista de stringsaccount nameouaccount numberpara indicar que esse recurso será
implantado na lista de contas fornecida.
• unidades organizacionais:
Type: lista de stringsOU namespara indicar que esse recurso será implantado em uma determinada
lista de UO. Se você fornecer uma OU que não contenha contas e ocontasa propriedade não é
adicionada, o CfCT cria apenas o conjunto de pilhas.

Note
O ID da conta de gerenciamento da organização não é um valor permitido. O CFCT não
suporta a implantação de instâncias de pilha na conta de gerenciamento da organização.
export_outputs— Lista de pares de nome/valor que denotam chaves de parâmetros do SSM. Essas chaves
de parâmetro SSM permitem que você armazene as saídas do modelo no armazenamento de parâmetros
do SSM. A saída é destinada à referência de outros recursos, definidos anteriormente no arquivo de
manifesto.
export_outputs: # List of SSM parameters
- name: [String]
value: [String]

• Type: Lista denomeevalorpares de chaves. Onomecontém onamecadeia de caracteres de uma chave de
armazenamento de parâmetros do SSM evalorcontém os parâmetrosvalueString.
• Valores válidos: Qualquer string ou o$[output_CfnOutput-Logical-ID]Variável
ondeCfnOutput-Identificação lógicacorresponde à variável de saída do modelo. Para obter
mais informações sobre a seção Saídas em umAWS CloudFormationmodelo, consulteOutputsnaAWS
CloudFormationGuia do usuário do.
• Obrigatório: Não
Por exemplo, o seguinte trecho de código armazena o modeloVPCIDvariável de saída na chave de
parâmetro SSM chamada/org/member/audit/vpc_id.
export_outputs: # List of SSM parameters
- name: /org/member/audit/VPC-ID
value: $[output_VPCID]
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Note
Oexport_outputso nome da chave pode conter um valor diferente deoutput. Por exemplo, se
onomeé/org/environment-name, ovalorpode serproduction.
regiões— Lista de regiões nas quais o CfCT implantará oAWS CloudFormationInstâncias da pilha.
• Type: Qualquer lista deAWSnomes de regiões comerciais, para indicar que esse recurso será
implantado na lista de regiões fornecida. Se essa palavra-chave não existir no arquivo de manifesto, os
recursos serão implantados somente na região de origem.
• Obrigatório: Não

UO raiz
Suportes de CfCTRaizcomo um valor de UO emorganizational_unitsna versão V2 do manifesto
(2021-03-15).
• Se você escolher o método de implantação doscp, quando você adiciona Root
emorganizational_units, a AWS Control Tower aplica as políticas a todas as OUs sob
a raiz. Se você escolher o método de implantação dostack_set, quando você adiciona Root
emorganizational_units, o CfCT implanta os conjuntos de pilhas em todas as contas sob o Root
que estão inscritas na AWS Control Tower, exceto na conta de gerenciamento.
• De acordo com as melhores práticas da AWS Control Tower, a conta de gerenciamento é destinada
apenas para gerenciar contas de membros e para fins de cobrança. Não execute cargas de trabalho de
produção na conta de gerenciamento da AWS Control Tower.
De acordo com a orientação de melhores práticas, a implantação da AWS Control Tower coloca a conta
de gerenciamento sob a OU raiz, para que ela tenha acesso total e não execute recursos adicionais. Por
esse motivo, oAWSControlTowerExecutiona função não está implantada na conta de gerenciamento.
• Recomendamos que você siga estas práticas recomendadas para a conta de gerenciamento. Se
você tiver um caso de uso específico que exija a implantação de conjuntos de pilhas na conta de
gerenciamento, incluacontascomo um alvo de implantação e especifique a conta de gerenciamento.
Caso contrário, não incluacontascomo um destino de implantação. Você deve criar os recursos que
faltam, incluindo as funções obrigatórias do IAM, na conta de gerenciamento.
Para implantar conjuntos de pilhas na conta de gerenciamento, incluaaccountscomo um alvo de
implantação e especifique a conta de gerenciamento. Caso contrário, não inclua contas como destino de
implantação.
--region: your-home-region
version: 2021-03-15
resources:
…truncated…
deployment_targets:
organizational_units:
- Root

Note
O recurso Root OU é suportado somente na versão V2 do arquivo de manifesto (2021-03-15). Se
você adicionarRaizcomo UO noorganizational_units, não adicione nenhuma outra OUs.
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UO aninhada
O CfCT suporta a listagem de uma ou mais OUs aninhadas sob oorganizational_unitspalavra-chave
na versão V2 do manifesto (2021-03-15).
É necessário um caminho completo (excluindo Root) para a UO aninhada, usando dois pontos como
separador entre OUs. Para o método de implantaçãoscp, a AWS Control Tower implanta os SCPs na
última UO no caminho da UO aninhada. Para o método de implantaçãostack_set, a AWS Control Tower
implanta os conjuntos de pilhas em todas as contas sob a última OU no caminho de UO aninhado.
Por exemplo, considere o caminhoOUName1:OUName2:OUName3. A última UO no caminho éOUName3.
O CFCT implanta os SCPs emOUName3e empilhe conjuntos para todas as contas diretamente
abaixoOUName3, apenas.
--region: your-home-region
version: 2021-03-15
resources:
…truncated…
deployment_targets:
organizational_units:
- OuName1:OUName2:OUName3

Note
O recurso de UO aninhado é suportado somente na versão V2 do arquivo de manifesto
(15/03/2021).

Crie suas próprias personalizações
Para criar suas próprias personalizações, você pode modificar omanifest.yamlarquivo adicionando
ou atualizando políticas de controle de serviço (SCPs) eAWS CloudFormationRecursos. Para recursos
que devem ser implantados, você pode adicionar ou remover contas e OUs. Você pode adicionar ou
modificar os modelos nas pastas do pacote, criar suas próprias pastas e referenciar os modelos ou pastas
namanifest.yamlarquivo.
Esta seção explica as duas partes principais da criação de suas próprias personalizações:
• como configurar seu próprio pacote de configuração para políticas de controle de serviço
• como configurar seu próprio pacote de configuração paraAWS CloudFormationconjuntos de pilhas

Configurar um pacote de configuração para políticas de controle
de serviços
Esta seção explica como criar um pacote de configuração para políticas de controle de serviço (SCPs). As
duas partes principais desse processo são (1) preparar o arquivo de manifesto e (2) preparar sua estrutura
de pastas.

Etapa 1: Edite o arquivo manifest.yaml
Use a amostramanifest.yamlarquivo como seu ponto de partida. Insira todas as configurações
necessárias. Adicionar oresource_fileedeployment_targetsdetalhes.
O trecho a seguir mostra o arquivo de manifesto padrão.
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--region: us-east-1
version: 2021-03-15
resources: []

O valor pararegioné adicionado automaticamente durante a implantação. Ele deve corresponder à região
onde você implantou o CfCT. Essa região deve ser a mesma que a região AWS Control Tower.
Para adicionar um SCP personalizado noexample-configurationpasta no pacote zip armazenado no
bucket do Amazon S3, abra oexample-manifest.yamlarquivo e comece a editar.
--region: your-home-region
version: 2021-03-15
resources:
- name: test-preventive-guardrails
description: To prevent from deleting or disabling resources in member accounts
resource_file: policies/preventive-guardrails.json
deploy_method: scp
#Apply to the following OU(s)
deployment_targets:
organizational_units: #array of strings
- OUName1
- OUName2
…truncated…

O seguinte snippet mostra o exemplo de um arquivo de manifesto personalizado. Você pode adicionar
mais de uma política em uma única alteração.
--region: us-east-1
version: 2021-03-15
resources:
- name: block-s3-public-access
description: To S3 buckets to have public access
resource_file: policies/block-s3-public.json
deploy_method: scp
#Apply to the following OU(s)
deployment_targets:
organizational_units: #array of strings
- OUName1
- OUName2

Etapa 2: Criar uma estrutura de pasta
Você pode ignorar esta etapa se estiver usando uma URL do Amazon S3 para o arquivo de recurso e
usandoparâmetroscom pares de chave-valor.
Você deve incluir uma política SCP no formato JSON para dar suporte ao manifesto, porque o arquivo do
manifesto faz referência ao arquivo JSON. Certifique-se de que os caminhos do arquivo correspondam às
informações do caminho fornecidas no arquivo de manifesto.
• UMAregraO arquivo JSON contém os SCPs a serem implantados nas OUs.
O trecho a seguir mostra a estrutura de pastas do arquivo de manifesto de amostra.
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- manifest.yaml
- policies/
- block-s3-public.json

O seguinte snippet é um exemplo deblock-s3-public.jsonarquivo de política.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GuardPutAccountPublicAccessBlock",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:PutAccountPublicAccessBlock",
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
]

Configurar um pacote de configuração paraAWS CloudFormation
StackSets
Esta seção explica como configurar um pacote de configuração paraAWS CloudFormation StackSets. As
duas partes principais desse processo são: (1) preparar o arquivo de manifesto e (2) atualizar a estrutura
da pasta.

Etapa 1: Edite o arquivo de manifesto existente
Adicione o novoAWS CloudFormation StackSets informações para o arquivo de manifesto que você editou
anteriormente.
Apenas para análise, o trecho a seguir contém o mesmo arquivo de manifesto personalizado que foi
mostrado anteriormente para configurar um pacote de configuração para SCPs. Agora você pode editar
ainda mais esse arquivo, para incluir os detalhes sobre seus recursos.
--region: us-east-1
version: 2021-03-15
resources:
- name: block-s3-public-access
description: To S3 buckets to have public access
resource_file: policies/block-s3-public.json
deploy_method: scp
#Apply to the following OU(s)
deployment_targets:
organizational_units: #array of strings
- OUName1
- OUName2

O trecho a seguir mostra um arquivo de manifesto de amostra editado que contém oresourcesdetalhes.
A ordem deresourcesdetermina a ordem de execução para criarresourcesdependências. Você pode
editar o seguinte exemplo de arquivo de manifesto de acordo com seus requisitos comerciais.
--region: your-home-region
version: 2021-03-15
…truncated…
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resources:
- name: stackset-1
resource_file: templates/create-ssm-parameter-keys-1.template
parameters:
- parameter_key: parameter-1
parameter_value: value-1
deploy_method: stack_set
deployment_targets:
accounts: # array of strings, [0-9]{12}
- account number or account name
- 123456789123
organizational_units: #array of strings, ou ids, ou-xxxx
- OuName1
- OUName2
export_outputs:
- name: /org/member/test-ssm/app-id
value: $[output_ApplicationId]
regions:
- region-name
- name: stackset-2
resource_file: s3://bucket-name/key-name
parameters:
- parameter_key: parameter-1
parameter_value: value-1
deploy_method: stack_set
deployment_targets:
accounts: # array of strings, [0-9]{12}
- account number or account name
- 123456789123
organizational_units: #array of strings
- OuName1
- OUName2
regions:
- region-name

O exemplo a seguir mostra que você pode adicionar mais de umAWS CloudFormationrecurso no arquivo
de manifesto.
--region: us-east-1
version: 2021-03-15
resources:
- name: block-s3-public-access
description: To S3 buckets to have public access
resource_file: policies/block-s3-public.json
deploy_method: scp
#Apply to the following OU(s)
deployment_targets:
organizational_units: #array of strings
- Custom
- Sandbox
- name: transit-network
resource_file: templates/transit-gateway.template
parameter_file: parameters/transit-gateway.json
deploy_method: stack_set
deployment_targets:
accounts: # array of strings, [0-9]{12}
- Prod
- 123456789123 #Network
organizational_units: #array of strings
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- Custom
export_outputs:
- name: /org/network/transit-gateway-id
value: $[output_TransitGatewayID]
regions:
- us-east-1

Etapa 2: Atualizar a estrutura da pasta
Ao atualizar a estrutura da pasta, você pode incluir todo o suporteAWS CloudFormationarquivos de modelo
e arquivos de política SCP que estão no arquivo de manifesto. Verifique se os caminhos do arquivo
correspondem ao fornecido no arquivo de manifesto.
• UMAmodeloo arquivo contém oAWSrecursos a serem implantados em OUs e contas.
• UMAparâmetroarquivo contém os parâmetros de entrada usados no arquivo de modelo.
O exemplo a seguir mostra a estrutura de pastas do arquivo de manifesto de amostra criado noEtapa
1 (p. 80).
- manifest.yaml
- policies/
- block-s3-public.json
- templates/
- transit-gateway.template

O ajudante 'alfred' e oAWS CloudFormationarquivos de
parâmetros
O CfCT fornece um mecanismo conhecido comoalfredauxiliar para obter o valor de umParameter
Storechave que é definida naAWS CloudFormationmodelo. Usar oalfredauxiliar, você pode usar valores
que estão armazenados no parâmetro e sem atualizar oAWS CloudFormationmodelo. Para obter mais
informações, consulteO que é umAWS CloudFormationmodelo?naAWS CloudFormationGuia do usuário
do.

Important
OalfredO ajudante tem duas limitações. Os parâmetros estão disponíveis somente na região
de origem da conta de gerenciamento do AWS Control Tower. Como melhor prática, considere
trabalhar com valores que não mudem de instância de pilha para instância de pilha. Quando o
auxiliar 'alfred' recupera parâmetros, ele escolhe uma instância de pilha aleatória do conjunto de
pilhas que exporta a variável.

Exemplo
Suponha que você tenha doisAWS CloudFormationConjuntos de pilhas. Conjunto de pilhas 1tem uma
instância de pilha e é implantado em uma conta em uma região. Ele cria uma Amazon VPC e sub-redes
em uma zona de disponibilidade, e oVPC IDesubnet IDdeve ser passado paraconjunto de pilhas ()como
valores de parâmetro. Antes doVPC IDesubnet IDpode ser passado paraconjunto de pilhas (), oVPC
IDesubnet IDdeve ser armazenado emconjunto de pilhas 1usandoAWS:::SSM::Parameter. Para
obter mais informações, consulte AWS:::SSM::Parameter no Guia do usuário do AWS CloudFormation.
AWS CloudFormationconjunto de pilhas 1:
No trecho a seguir, oalfredo ajudante pode obter valor para oVPC IDesubnet IDdo armazenamento de
parâmetros e passe-os como entrada para o StackSet máquina de estado.
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VpcIdParameter:
Type: AWS::SSM::Parameter
Properties:
Name: '/stack_1/vpc/id'
Description: Contains the VPC id
Type: String
Value: !Ref MyVpc
SubnetIdParameter:
Type: AWS::SSM::Parameter
Properties:
Name: '/stack_1/subnet/id'
Description: Contains the subnet id
Type: String
Value: !Ref MySubnet

AWS CloudFormationconjunto de pilhas 2:
O trecho mostra os parâmetros especificados naAWS CloudFormationpilha 2manifest.yamlarquivo.
parameters:
- parameter_key: VpcId
parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id]
- parameter_key: SubnetId
parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/subnet/id]

AWS CloudFormationconjunto de pilhas 2.1:
O trecho mostra que você pode listaralfred_ssmpropriedades para suportar parâmetros do
tipoCommaDelimitedList. Para obter mais informações, consulte Parameters no Guia do usuário do
AWS CloudFormation.
parameters:
- parameter_key: VpcId # Type: String
parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id']
- parameter_key: SubnetId # Type: String
parameter_value: $[ alfred_ssm_/stack_1/subnet/id']
- parameter_key: AvailablityZones # Type: CommaDelimitedList
parameter_value:
- "$[alfred_ssm_/availability_zone_1]"
- "$[alfred_ssm_/availability_zone_2]"

Esquema JSON para o pacote de personalização
O esquema JSON para o pacote de personalização do cFCT está localizado narepositório
de código-fonte em GitHub. Você pode usar o esquema com muitas de suas ferramentas
de desenvolvimento favoritas e pode achá-lo útil para reduzir erros ao criar sua
própriamanifest.yamlarquivo.

Atualizações de versão manifesto
Para obter informações sobre a versão mais recente doPersonalizações para o AWS Control Tower(())),
((()).Arquivo ChangeLog.mdna GitHub repositório.
A versão anterior, versão 2.2.0, doPersonalizações para o AWS Control Tower(CfCT) introduziu uma
versão do esquema de manifesto,25/03/2021, para simplificar e alinhar com os relacionadosAWSAPIs
de serviço. Ele permite um único arquivo (manifest.yaml) que gerencia os recursos suportados (AWS
CloudFormationmodelos e SCPs) por meio de dissociação DevOps Fluxos de trabalho.
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É altamente recomendável atualizar a versão do esquema de manifesto01/01/01/para a versão do
esquema25/03/2021ou mais tarde.
CfCT continua a suportar a versão25/03/2021e01/01/01/domanifest.yamlarquivo. Nenhuma alteração
em sua configuração existente é necessária. No entanto, a versão01/01/01/está emFim do suporte. Não
forneceremos mais atualizações nem adicionaremos aprimoramentos à versão01/01/01/. Os recursos de
UO raiz e UO aninhada não são suportados na versão01/01/01/.
Propriedades obsoletas na versão de manifesto15/03/2021:
organization_policies
policy_file
apply_to_accounts_in_ou
cloudformation_resources
template_file
deploy_to_account
deploy_to_ou
ssm_parameters

Etapas de atualização constru
Quando você atualiza para a versão do esquema de manifesto25/03/2021versão, aqui estão as alterações
que você deve fazer para atualizar seus arquivos. As próximas seções descrevem as mudanças
obrigatórias e recomendadas para a transição.

Políticas da Organizations
1. Mova os SCPs para baixoorganization_policiessob nova propriedaderecursos.
2. Alterar oarquivo de políticapropriedade para nova propriedadearquivo resource_.
3. Alterar oapply_to_accounts_in_oupara nova propriedadedeployment_targets. A lista de UO deve ser
definida na subpropriedadeunidades_organizacionais. Ocontasa subpropriedade não é suportada pelas
políticas da organização.
4. Adicionar uma nova propriedademétodo deploy_com o valorscp.

Recursos do AWS CloudFormation
1. Mover o CloudFormation recursos nocloudformation_resourcessob nova propriedaderecursos.
2. Alterar oarquivo_modelopropriedade para nova propriedadearquivo resource_.
3. Alterar odeploy_to_oupara nova propriedadedeployment_targets. A lista de UO deve ser definida na
subpropriedadeunidades_organizacionais.
4. Alterar odeploy_to_accountspara nova propriedadedeployment_targets. A lista de contas deve ser
definida na subpropriedadecontas.
5. Alterar ossm_parameterspropriedade para nova propriedadeexport_outputs.

Passos de atualização altamente recomendados
AWS CloudFormation parameters
1. Alterar oarquivo_parâmetropropriedade para nova propriedadeparâmetros.
2. Remova o caminho do arquivo no valor doarquivo_parâmetropropriedade.
3. Copie a chave do parâmetro e o valor do parâmetro do arquivo JSON do parâmetro existente para o
novo formato doparâmetrospropriedade. Isso ajudaria você a gerenciá-los no arquivo de manifesto.
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Note
Oarquivo_parâmetroa propriedade é suportada na versão de manifesto25/03/2021.
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Rede na AWS Control Tower Tower
A AWS Control Tower fornece suporte básico para redes por meio de VPCs.
Se a configuração ou os recursos padrão do AWS Control Tower VPC não atenderem às suas
necessidades, use outrasAWSserviços para configurar a VPC. Para obter mais informações sobre como
trabalhar com VPCs e o AWS Control Tower, consulte oConstrução de uma Multi-VPC escalável e
seguraAWSInfraestrutura de rede.

Tópicos relacionados
• Para obter informações sobre como a AWS Control Tower funciona quando você registra contas que têm
VPCs existentes, consulteRegistrando contas existentes com VPCs (p. 124).
• Com o Account Factory, você pode provisionar contas que incluem uma VPC da AWS Control Tower
ou pode provisionar contas sem uma VPC. Para obter informações sobre como excluir a VPC da AWS
Control Tower ou configurar contas da AWS Control Tower sem uma VPC, consultePasso do a passo
Configurar a AWS Control Tower sem uma VPC (p. 301).
• Para obter informações sobre como alterar configurações de contas para VPCs, consulte
oDocumentação da Account Factoryao atualizar uma conta.
• Para obter mais informações sobre como trabalhar com redes e VPCs no AWS Control Tower, consulte
a seção sobre redes e VPCs no AWS Control TowerRedesnoInformações relacionadasdestaGuia do
usuário do.

VPCs da e doAWSAWS Control Tower AWS
Control Tower
Como parte padrão da criação da conta,AWScria umAWS- VPC padrão em todas as regiões, mesmo nas
regiões que você não está governando com a AWS Control Tower. Essa VPC padrão não é a mesma que
uma VPC criada pela AWS Control Tower para uma conta provisionada, mas aAWSA VPC padrão em uma
região não governada pode ser acessada por usuários do IAM.
Os administradores podem habilitar o guardrail de negação de região para que seus usuários finais não
tenham permissão para se conectar a uma VPC nouma região que é compatível com o AWS Control
Tower Towermas fora de suas regiões governadas. Para configurar o guarda-corpo de negação de região,
vá para oConfigurações da zona de pousoe selecioneModificar configurações.
O guardrail de negação de região bloqueia chamadas de API para a maioria dos serviços em
regiões não governadas. Para obter mais informações, consulte Negar acessoAWScom base no
solicitadoAWSRegião (p. 239).

Note
O guardrail de negação da região pode não impedir que os usuários do IAM se conectem a
umAWSVPC padrão em uma região em que a AWS Control Tower não é compatível.
Opcionalmente, você pode remover oAWSVPCs padrão em regiões não governadas. Para listar a VPC
padrão em uma região, use um comando CLI semelhante a este exemplo:
aws ec2 --region us-west-1 describe-vpcs --filter Name=isDefault,Values=true
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Visão geral da AWS Control Tower e VPCs
Aqui estão alguns fatos essenciais sobre as VPCs da AWS Control Tower:
• A VPC criada pela AWS Control Tower quando você provisiona uma conta na Account Factory não é a
mesma que aAWSa VPC padrão.
• Quando a AWS Control Tower configura uma nova conta em umAWSRegião, a AWS Control Tower
exclui automaticamente o padrãoAWSA VPC e configurará uma nova VPC configurada pela AWS
Control Tower.
• Cada conta da AWS Control Tower tem permissão para uma VPC criada pela AWS Control Tower. Uma
conta da pode terAWSVPCs dentro do limite da conta.
• Cada VPC da AWS Control Tower tem três zonas de disponibilidade. Por padrão, a cada zona de
disponibilidade são atribuídas uma sub-rede pública e duas sub-redes privadas. Portanto, cada VPC da
AWS Control Tower contém nove sub-redes por padrão, divididas em três zonas de disponibilidade.
• A cada uma das nove sub-redes na VPC da AWS Control Tower recebe um intervalo exclusivo, de
mesmo tamanho.
• O número de sub-redes em uma VPC é configurável. Para obter mais informações sobre como alterar a
configuração da sub-rede da VPC, consulte o tópico Fábrica de contas.
• Como os endereços IP não se sobrepõem, as nove sub-redes dentro da VPC da AWS Control Tower
podem se comunicar entre si de forma irrestrita.
Ao trabalhar com VPCs, a AWS Control Tower não faz distinção no nível da região. Cada sub-rede é
alocada do intervalo CIDR exato que você especificar. As sub-redes da VPC podem existir em qualquer
região.
Observações

Gerenciar os custos da VPC
Se você definir a configuração da VPC da Account Factory para que as sub-redes públicas sejam
habilitadas ao provisionar uma nova conta, a Account Factory configurará a VPC para criar um
gateway NAT. Você será cobrado pelo uso da Amazon VPC.

Configurações de VPC e guardrail
Se você provisionar contas do Account Factory com as configurações de acesso à Internet da
VPC ativadas, essa configuração do Account Factory substituirá o guarda-corpo.Proibir o acesso
à Internet para uma instância Amazon VPC gerenciada por um cliente (p. 240). Para evitar a
ativação do acesso à Internet para contas recém-provisionadas, você deve alterar a configuração
no Account Factory. Para obter mais informações, consulte Passo do a passo Configurar a AWS
Control Tower sem uma VPC (p. 301).

CIDR e emparelhamento para VPC e AWS Control
Tower
Esta seção destina-se principalmente a administradores de rede. O administrador de rede da sua empresa
geralmente é a pessoa que seleciona o intervalo CIDR geral para a sua organização da AWS Control
Tower. Depois, o administrador da rede aloca sub-redes dentro desse intervalo para fins específicos.
Quando você escolhe um intervalo CIDR para sua VPC, a AWS Control Tower a valida os intervalos de
endereços IP de acordo com a especificação RFC 1918. O Account Factory permite um bloco CIDR de
até/16nas faixas de:
• 10.0.0.0/8
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• 172.16.0.0/12
• 192.168.0.0/16
• 100.64.0.0/10(somente se o seu provedor de internet permitir o uso desse intervalo)
O delimitador /16 permite até 65.536 endereços IP distintos.
É possível atribuir qualquer endereço IP válido dos seguintes intervalos:
• 10.0.x.x to 10.255.x.x
• 172.16.x.x – 172.31.x.x
• 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (sem IPs fora do intervalo 192.168)
Se o intervalo especificado estiver fora desses, a AWS Control Tower exibirá uma mensagem de erro.
O intervalo CIDR padrão é 172.31.0.0/16.
Quando a AWS Control Tower cria uma VPC usando o intervalo CIDR selecionado, ele atribui o intervalo
CIDR idêntico aocada VPCpara cada conta criada dentro da unidade organizacional (UO). Devido à
sobreposição padrão de endereços IP, essa implementação inicialmente não permite emparelhamento
entre qualquer uma das VPCs da AWS Control Tower na OU.
Sub-redes
Dentro de cada VPC, a AWS Control Tower divide o intervalo CIDR especificado uniformemente em
nove sub-redes. Nenhuma das sub-redes se sobrepõe dentro de uma VPC. Portanto, todas podem se
comunicar entre si, dentro da VPC.
Resumindo, por padrão, a comunicação de sub-rede dentro da VPC é irrestrita. A melhor prática para
controlar a comunicação entre as sub-redes da VPC, se necessário, é configurar listas de controle de
acesso com regras que definem o fluxo de tráfego permitido. Use grupos de segurança para controlar
o tráfego entre instâncias específicas. Para obter mais informações sobre como configurar um grupo
de segurança e um firewall na AWS Control Tower, consultePasso a passo do: Configurar grupos de
segurança no AWS Control Tower com o AWS Firewall Manager (p. 303).
Emparelhamento
A AWS Control Tower não restringe o emparelhamento de VPC para VPC para comunicação entre várias
VPCs. No entanto, por padrão, todas as VPCs da AWS Control Tower têm o mesmo intervalo CIDR
padrão. Para oferecer suporte a peering, você pode modificar o intervalo CIDR nas configurações de
Account Factory para que os endereços IP não se sobreponham.
Se você alterar o intervalo CIDR nas configurações da Account Factory, todas as novas contas que forem
criadas posteriormente pela AWS Control Tower (usando a Account Factory) receberão o novo intervalo
CIDR. As contas antigas não são atualizadas. Por exemplo, você pode criar uma conta, alterar o intervalo
CIDR e criar uma nova conta, e as VPCs alocadas para essas duas contas podem ser emparelhadas. O
emparelhamento é possível porque os intervalos de endereços IP não são idênticos.
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Como a AWS Control Tower trabalha
com funções para criar e gerenciar
contas
Em geral, as funções fazem parte do identity and access management (IAM) noAWS. Para obter
informações gerais sobre o IAM e funções noAWS, consulteo tópico de funções do IAM naAWSManual do
usuário do IAM.
Para obter informações específicas sobre as funções necessárias para usar o console da AWS Control
Tower, consultePermissões necessárias para usar o console do AWS Control Tower (p. 271).

Funções e criação de contas
A AWS Control Tower cria uma conta de cliente ligando para oCreateAccountAPI deAWS Organizations.
QuandoAWS Organizationscria essa conta, cria uma função dentro dessa conta, que a AWS Control Tower
nomeia ao passar um parâmetro para a API. O nome da função é AWSControlTowerExecution.
O AWS Control TowerAWSControlTowerExecutionfunção para todas as contas criadas pela Account
Factory. Usando essa função, a AWS Control Towerlinhas de basea conta e aplica grades de proteção
obrigatórias (e quaisquer outras habilitadas), o que resulta na criação de outras funções. Essas funções,
por sua vez, são usadas por outros serviços, comoAWS Config.

Note
Paralinha de baseuma conta deve configurar seus recursos, que incluemModelos de Account
Factory, às vezes referido comoplantase grades de proteção. O processo de definição de base
também configura as funções centralizadas de registro e auditoria de segurança na conta, como
parte da implantação dos modelos. As linhas de base da AWS Control Tower estão contidas nas
funções que você aplica a cada conta cadastrada.
Para obter mais informações sobre contas e recursos, consulteSobreAWScontas-no AWS Control
Tower (p. 119).
O AWSControlTowerExecution papel, explicado
A função AWSControlTowerExecution deve estar presente em todas as contas cadastradas. Ela
permite que a AWS Control Tower gerencie suas contas individuais e relate informações sobre elas para
suas contas de auditoria e registro em log.
OAWSControlTowerExecutiona função pode ser adicionada a uma conta de várias maneiras, da
seguinte forma:
• Para contas na OU de segurança (às vezes chamadas decontas principais), a AWS Control Tower cria a
função no momento da configuração inicial da AWS Control Tower.
• Para uma conta Account Factory criada por meio do console da AWS Control Tower, a AWS Control
Tower cria essa função no momento da criação da conta.
• Para o cadastro de uma única conta, pedimos aos clientes que criem manualmente a função e, em
seguida, inscrevam a conta na AWS Control Tower.
• Ao estender a governança para uma OU, a AWS Control Tower usa oStackSetAWSControlTowerExecutionRolepara criar a função em todas as contas dessa OU.
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Propósito daAWSControlTowerExecutionfunção do:
• AWSControlTowerExecutionpermite que você crie e registre contas, automaticamente, com scripts e
funções do Lambda.
• A função AWSControlTowerExecution ajuda você a configurar o registro em log de suas
organizações, para que todos os logs de cada conta sejam enviados à conta de registro em log.
• AWSControlTowerExecutionpermite que você cadastre uma conta individual na AWS Control Tower.
Primeiro, você deve adicionar oAWSControlTowerExecutionfunção dessa conta. Para obter as
etapas sobre como adicionar a função, consulteAdicionar manualmente a função de IAM necessária a
uma função existenteAWSconta e inscreva-a (p. 129).
Como oAWSControlTowerExecutiona função funciona com OUs:
OAWSControlTowerExecutionA função garante que as grades de proteção selecionadas da AWS
Control Tower se apliquem automaticamente a cada conta individual, em cada OU, em sua organização,
bem como a cada nova conta criada na AWS Control Tower. Como resultado:
• Você pode fornecer relatórios de conformidade e segurança com mais facilidade, com base nos recursos
de auditoria e registro incorporados pela AWS Control Towergrades de proteção.
• Suas equipes de segurança e conformidade podem verificar se todos os requisitos foram atendidos e se
houve algum desvio organizacional.
Para obter mais informações sobre a deriva, consulteDetecte e resolva desvios na AWS Control Tower.
Para resumir, a função AWSControlTowerExecution e sua política associada fornecem controle flexível
de segurança e conformidade em toda a organização. Portanto, é menos provável que ocorram violações
de segurança ou protocolo.

Condições opcionais para sua função, relações de
confiança
Você pode impor condições em suas políticas de confiança de funções para restringir as contas e os
recursos que interagem com determinadas funções na AWS Control Tower. É altamente recomendável
restringir o acesso àAWSControlTowerAdminfunção, porque permite amplas permissões de acesso.
Para ajudar a impedir que um invasor tenha acesso aos seus recursos, edite
manualmente sua política de confiança da AWS Control Tower para adicionar pelo menos
umaaws:SourceArnouaws:SourceAccountcondicionais à declaração de política. Como uma
prática recomendada de segurança, adicione oaws:SourceArncondição, porque é mais específica do
queaws:SourceAccount, limitando o acesso a uma conta específica e a um recurso específico.
Se não souber o ARN completo do recurso ou se estiver especificando vários recursos, você pode
usar oaws:SourceArncondição com curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN. Por
exemplo,arn:aws:controltower:*:123456789012:*funciona se você não quiser especificar uma
região.
O exemplo a seguir demonstra o uso doaws:SourceArnCondição do IAM com sua função
do IAM: políticas de confiança. Adicione a condição em sua relação de confiança para
oAWSControlTowerAdminfunção, porque o responsável pelo serviço da AWS Control Tower interage com
ela.
Conforme mostrado no exemplo, o ARN de origem tem o
formato:arn:aws:controltower:${HOME_REGION}:${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id}:*
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Substitua as cordas${HOME_REGION}e${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id}com sua própria região de
origem e ID de conta da conta de chamada.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"controltower.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*"
}
}
}
]

No exemplo, o ARN de origem designado comoarn:aws:controltower:uswest-2:012345678901:*é o único ARN autorizado a realizar osts:AssumeRoleação. Em outras
palavras, somente usuários que podem entrar no ID da conta012345678901, naus-west-2Região, estão
autorizados a realizar ações que exijam essa função específica e relação de confiança para o serviço da
AWS Control Tower, designado comocontroltower.amazonaws.com.
O próximo exemplo mostra oaws:SourceAccounteaws:SourceArncondições aplicadas à política de
confiança de funções.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"controltower.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "012345678901"
},
"StringLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*"
}
}
}
]

O exemplo ilustra oaws:SourceArndeclaração de condição, com um
acréscimoaws:SourceAccountdeclaração de condição. Para obter mais informações, consulteEvite a
personificação entre serviços (p. 270)
Para obter informações gerais sobre políticas de permissão na AWS Control Tower,
consulteGerenciamento do acesso aos recursos (p. 268).
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Recomendações:
Recomendamos que você adicione condições às funções que a AWS Control Tower cria, porque essas
funções são assumidas diretamente por outros serviços da AWS. Para obter mais informações, consulte o
exemplo deAWSControlTowerAdmin, mostrado anteriormente nesta seção. Para oAWS Configfunção de
gravador, recomendamos adicionar oaws:SourceArncondição, especificando o ARN do gravador Config
como o ARN de origem permitido.
Para funções comoAWSControlTowerExecutionou ofunções que podem ser assumidas pela conta de
auditoria da AWS Control Tower em todas as contas gerenciadas (p. 111), recomendamos que você
adicione oaws:SourceArncondição para essas funções comaws:PrincipalOrgID, que valida que o
principal que está acessando o recurso pertence a uma conta corretaAWSorganização.

Note
Em caso de desvio, é possível que uma função da AWS Control Tower possa ser redefinida
sob determinadas circunstâncias. É recomendável que você verifique novamente as funções
periodicamente, caso as tenha personalizado.

AWS Control Tower ConfigRecorderRole
A AWS Control Tower implanta essa função como um recurso na conta de arquivamento de logs, na conta
de auditoria e em cada conta criada pela Account Factory. O papel pode ser assumido porAWS Config,
conforme mostrado na função artefato de relação de confiança, dada posteriormente nesta seção. Essa
função tem mais de 1000 linhas, pois permite várias ações de muitosAWSServiços da . A função concede
permissão paraAWS Configpara gravar configurações e entregá-las aos canais de entrega.

Note
Ao criar essa função do IAM, você concede permissão à AWS Control Tower para gerenciar
oAWS Configrecursos conforme definido na política de permissões para essa função. A
primeira vez que a AWS Control Tower usa essa função,AWS Configpode criar um novofunção
vinculada ao serviçoem sua conta. Esse papel concedeAWS Configacesso a outrosAWSrecursos
necessários para concluir sua solicitação original da AWS Control Tower.
Para saber mais a respeitoAWS Configou outros serviços, crie e use funções vinculadas
ao serviço, consulteAWSServiços que funcionam com o IAM. Procure os serviços que
têmsimnaFunção vinculada ao serviçocoluna para indicar que eles oferecem suporte ao uso de
funções vinculadas ao serviço. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação da
função vinculada a serviço desse serviço.
Para uma definição deAWSfunção vinculada a serviços, consulteAWSfunção vinculada ao
serviço.
Nome da função:aws-controltower-ConfigRecorderRole
Implantado nessas contas: Arquivo de registros, auditoria, contas de fábrica de contas
Assumido por:AWS Config
Políticas gerenciadas pela AWS:
• ReadOnlyAccess
• AWS_ConfigRole
O artefato JSON a seguir mostra a função.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"a4b:Get*",
"a4b:List*",
"a4b:Search*",
"access-analyzer:GetAccessPreview",
"access-analyzer:GetAnalyzedResource",
"access-analyzer:GetAnalyzer",
"access-analyzer:GetArchiveRule",
"access-analyzer:GetFinding",
"access-analyzer:GetGeneratedPolicy",
"access-analyzer:ListAccessPreviewFindings",
"access-analyzer:ListAccessPreviews",
"access-analyzer:ListAnalyzedResources",
"access-analyzer:ListAnalyzers",
"access-analyzer:ListArchiveRules",
"access-analyzer:ListFindings",
"access-analyzer:ListPolicyGenerations",
"access-analyzer:ListTagsForResource",
"access-analyzer:ValidatePolicy",
"acm-pca:Describe*",
"acm-pca:Get*",
"acm-pca:List*",
"acm:Describe*",
"acm:Get*",
"acm:List*",
"airflow:ListEnvironments",
"airflow:ListTagsForResource",
"amplify:GetApp",
"amplify:GetBranch",
"amplify:GetDomainAssociation",
"amplify:GetJob",
"amplify:ListApps",
"amplify:ListBranches",
"amplify:ListDomainAssociations",
"amplify:ListJobs",
"apigateway:GET",
"appconfig:GetApplication",
"appconfig:GetConfiguration",
"appconfig:GetConfigurationProfile",
"appconfig:GetDeployment",
"appconfig:GetDeploymentStrategy",
"appconfig:GetEnvironment",
"appconfig:GetHostedConfigurationVersion",
"appconfig:ListApplications",
"appconfig:ListConfigurationProfiles",
"appconfig:ListDeployments",
"appconfig:ListDeploymentStrategies",
"appconfig:ListEnvironments",
"appconfig:ListHostedConfigurationVersions",
"appconfig:ListTagsForResource",
"application-autoscaling:Describe*",
"applicationinsights:Describe*",
"applicationinsights:List*",
"appmesh:Describe*",
"appmesh:List*",
"appstream:Describe*",
"appstream:List*",
"appsync:Get*",
"appsync:List*",
"aps:DescribeAlertManagerDefinition",
"aps:DescribeRuleGroupsNamespace",
"aps:DescribeWorkspace",
"aps:GetAlertManagerSilence",
"aps:GetAlertManagerStatus",
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"aps:GetLabels",
"aps:GetMetricMetadata",
"aps:GetSeries",
"aps:ListAlerts",
"aps:ListAlertManagerAlerts",
"aps:ListAlertManagerAlertGroups",
"aps:ListAlertManagerReceivers",
"aps:ListAlertManagerSilences",
"aps:ListRules",
"aps:ListRuleGroupsNamespaces",
"aps:ListTagsForResource",
"aps:ListWorkspaces",
"aps:QueryMetrics",
"athena:Batch*",
"athena:Get*",
"athena:List*",
"auditmanager:GetAccountStatus",
"auditmanager:GetAssessment",
"auditmanager:GetAssessmentFramework",
"auditmanager:GetAssessmentReportUrl",
"auditmanager:GetChangeLogs",
"auditmanager:GetControl",
"auditmanager:GetDelegations",
"auditmanager:GetEvidence",
"auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder",
"auditmanager:GetEvidenceFolder",
"auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment",
"auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl",
"auditmanager:GetOrganizationAdminAccount",
"auditmanager:GetServicesInScope",
"auditmanager:GetSettings",
"auditmanager:ListAssessmentFrameworks",
"auditmanager:ListAssessmentReports",
"auditmanager:ListAssessments",
"auditmanager:ListControls",
"auditmanager:ListKeywordsForDataSource",
"auditmanager:ListNotifications",
"auditmanager:ListTagsForResource",
"auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity",
"autoscaling-plans:Describe*",
"autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData",
"autoscaling:Describe*",
"aws-portal:View*",
"backup:Describe*",
"backup:Get*",
"backup:List*",
"batch:Describe*",
"batch:List*",
"braket:GetDevice",
"braket:GetQuantumTask",
"braket:SearchDevices",
"braket:SearchQuantumTasks",
"budgets:Describe*",
"budgets:View*",
"cassandra:Select",
"ce:DescribeCostCategoryDefinition",
"ce:DescribeNotificationSubscription",
"ce:DescribeReport",
"ce:GetAnomalies",
"ce:GetAnomalyMonitors",
"ce:GetAnomalySubscriptions",
"ce:GetCostAndUsage",
"ce:GetCostAndUsageWithResources",
"ce:GetCostCategories",
"ce:GetCostForecast",
"ce:GetDimensionValues",
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"ce:GetPreferences",
"ce:GetReservationCoverage",
"ce:GetReservationPurchaseRecommendation",
"ce:GetReservationUtilization",
"ce:GetRightsizingRecommendation",
"ce:GetSavingsPlansCoverage",
"ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation",
"ce:GetSavingsPlansUtilization",
"ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails",
"ce:GetTags",
"ce:GetUsageForecast",
"ce:ListCostCategoryDefinitions",
"chatbot:Describe*",
"chatbot:Get*",
"chime:Get*",
"chime:List*",
"chime:Retrieve*",
"chime:Search*",
"chime:Validate*",
"cloud9:Describe*",
"cloud9:List*",
"clouddirectory:BatchRead",
"clouddirectory:Get*",
"clouddirectory:List*",
"clouddirectory:LookupPolicy",
"cloudformation:Describe*",
"cloudformation:Detect*",
"cloudformation:Estimate*",
"cloudformation:Get*",
"cloudformation:List*",
"cloudfront:DescribeFunction",
"cloudfront:Get*",
"cloudfront:List*",
"cloudhsm:Describe*",
"cloudhsm:Get*",
"cloudhsm:List*",
"cloudsearch:Describe*",
"cloudsearch:List*",
"cloudtrail:Describe*",
"cloudtrail:Get*",
"cloudtrail:List*",
"cloudtrail:LookupEvents",
"cloudwatch:Describe*",
"cloudwatch:Get*",
"cloudwatch:List*",
"codeartifact:DescribeDomain",
"codeartifact:DescribePackageVersion",
"codeartifact:DescribeRepository",
"codeartifact:GetAuthorizationToken",
"codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
"codeartifact:GetPackageVersionAsset",
"codeartifact:GetPackageVersionReadme",
"codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
"codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy",
"codeartifact:ListDomains",
"codeartifact:ListPackages",
"codeartifact:ListPackageVersionAssets",
"codeartifact:ListPackageVersionDependencies",
"codeartifact:ListPackageVersions",
"codeartifact:ListRepositories",
"codeartifact:ListRepositoriesInDomain",
"codeartifact:ListTagsForResource",
"codeartifact:ReadFromRepository",
"codebuild:BatchGet*",
"codebuild:DescribeCodeCoverages",
"codebuild:DescribeTestCases",
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"codebuild:List*",
"codecommit:BatchGet*",
"codecommit:Describe*",
"codecommit:Get*",
"codecommit:GitPull",
"codecommit:List*",
"codedeploy:BatchGet*",
"codedeploy:Get*",
"codedeploy:List*",
"codeguru-profiler:Describe*",
"codeguru-profiler:Get*",
"codeguru-profiler:List*",
"codeguru-reviewer:Describe*",
"codeguru-reviewer:Get*",
"codeguru-reviewer:List*",
"codepipeline:Get*",
"codepipeline:List*",
"codestar-connections:GetConnection",
"codestar-connections:GetHost",
"codestar-connections:ListConnections",
"codestar-connections:ListHosts",
"codestar-connections:ListTagsForResource",
"codestar-notifications:describeNotificationRule",
"codestar-notifications:listEventTypes",
"codestar-notifications:listNotificationRules",
"codestar-notifications:listTagsForResource",
"codestar-notifications:ListTargets",
"codestar:Describe*",
"codestar:Get*",
"codestar:List*",
"codestar:Verify*",
"cognito-identity:Describe*",
"cognito-identity:GetCredentialsForIdentity",
"cognito-identity:GetIdentityPoolRoles",
"cognito-identity:GetOpenIdToken",
"cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity",
"cognito-identity:List*",
"cognito-identity:Lookup*",
"cognito-idp:AdminGet*",
"cognito-idp:AdminList*",
"cognito-idp:Describe*",
"cognito-idp:Get*",
"cognito-idp:List*",
"cognito-sync:Describe*",
"cognito-sync:Get*",
"cognito-sync:List*",
"cognito-sync:QueryRecords",
"compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs",
"compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations",
"compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations",
"compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations",
"compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics",
"compute-optimizer:GetEnrollmentStatus",
"compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization",
"compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations",
"compute-optimizer:GetRecommendationSummaries",
"config:BatchGetAggregateResourceConfig",
"config:BatchGetResourceConfig",
"config:Deliver*",
"config:Describe*",
"config:Get*",
"config:List*",
"config:SelectAggregateResourceConfig",
"config:SelectResourceConfig",
"connect:Describe*",
"connect:GetFederationToken",
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"connect:List*",
"dataexchange:Get*",
"dataexchange:List*",
"datapipeline:Describe*",
"datapipeline:EvaluateExpression",
"datapipeline:Get*",
"datapipeline:List*",
"datapipeline:QueryObjects",
"datapipeline:Validate*",
"datasync:Describe*",
"datasync:List*",
"dax:BatchGetItem",
"dax:Describe*",
"dax:GetItem",
"dax:ListTags",
"dax:Query",
"dax:Scan",
"deepcomposer:GetComposition",
"deepcomposer:GetModel",
"deepcomposer:GetSampleModel",
"deepcomposer:ListCompositions",
"deepcomposer:ListModels",
"deepcomposer:ListSampleModels",
"deepcomposer:ListTrainingTopics",
"detective:Get*",
"detective:List*",
"detective:SearchGraph",
"devicefarm:Get*",
"devicefarm:List*",
"devops-guru:DescribeAccountHealth",
"devops-guru:DescribeAccountOverview",
"devops-guru:DescribeAnomaly",
"devops-guru:DescribeFeedback",
"devops-guru:DescribeInsight",
"devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth",
"devops-guru:DescribeServiceIntegration",
"devops-guru:GetCostEstimation",
"devops-guru:GetResourceCollection",
"devops-guru:ListAnomaliesForInsight",
"devops-guru:ListEvents",
"devops-guru:ListInsights",
"devops-guru:ListNotificationChannels",
"devops-guru:ListRecommendations",
"devops-guru:SearchInsights",
"devops-guru:StartCostEstimation",
"directconnect:Describe*",
"discovery:Describe*",
"discovery:Get*",
"discovery:List*",
"dlm:Get*",
"dms:Describe*",
"dms:List*",
"dms:Test*",
"ds:Check*",
"ds:Describe*",
"ds:Get*",
"ds:List*",
"ds:Verify*",
"dynamodb:BatchGet*",
"dynamodb:Describe*",
"dynamodb:Get*",
"dynamodb:List*",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"ec2:Describe*",
"ec2:Get*",
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"ec2:SearchTransitGatewayRoutes",
"ec2messages:Get*",
"ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
"ecr-public:DescribeImages",
"ecr-public:DescribeImageTags",
"ecr-public:DescribeRegistries",
"ecr-public:DescribeRepositories",
"ecr-public:GetAuthorizationToken",
"ecr-public:GetRegistryCatalogData",
"ecr-public:GetRepositoryCatalogData",
"ecr-public:GetRepositoryPolicy",
"ecr-public:ListTagsForResource",
"ecr:BatchCheck*",
"ecr:BatchGet*",
"ecr:Describe*",
"ecr:Get*",
"ecr:List*",
"ecs:Describe*",
"ecs:List*",
"eks:Describe*",
"eks:List*",
"elasticache:Describe*",
"elasticache:List*",
"elasticbeanstalk:Check*",
"elasticbeanstalk:Describe*",
"elasticbeanstalk:List*",
"elasticbeanstalk:Request*",
"elasticbeanstalk:Retrieve*",
"elasticbeanstalk:Validate*",
"elasticfilesystem:Describe*",
"elasticloadbalancing:Describe*",
"elasticmapreduce:Describe*",
"elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration",
"elasticmapreduce:List*",
"elasticmapreduce:View*",
"elastictranscoder:List*",
"elastictranscoder:Read*",
"elemental-appliances-software:Get*",
"elemental-appliances-software:List*",
"es:Describe*",
"es:ESHttpGet",
"es:ESHttpHead",
"es:Get*",
"es:List*",
"events:Describe*",
"events:List*",
"events:Test*",
"firehose:Describe*",
"firehose:List*",
"fis:GetAction",
"fis:GetExperiment",
"fis:GetExperimentTemplate",
"fis:ListActions",
"fis:ListExperiments",
"fis:ListExperimentTemplates",
"fis:ListTagsForResource",
"fms:GetAdminAccount",
"fms:GetAppsList",
"fms:GetComplianceDetail",
"fms:GetNotificationChannel",
"fms:GetPolicy",
"fms:GetProtectionStatus",
"fms:GetProtocolsList",
"fms:GetViolationDetails",
"fms:ListAppsLists",
"fms:ListComplianceStatus",
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"fms:ListMemberAccounts",
"fms:ListPolicies",
"fms:ListProtocolsLists",
"fms:ListTagsForResource",
"forecast:DescribeDataset",
"forecast:DescribeDatasetGroup",
"forecast:DescribeDatasetImportJob",
"forecast:DescribeForecast",
"forecast:DescribeForecastExportJob",
"forecast:DescribePredictor",
"forecast:DescribePredictorBacktestExportJob",
"forecast:GetAccuracyMetrics",
"forecast:ListDatasetGroups",
"forecast:ListDatasetImportJobs",
"forecast:ListDatasets",
"forecast:ListForecastExportJobs",
"forecast:ListForecasts",
"forecast:ListPredictorBacktestExportJobs",
"forecast:ListPredictors",
"forecast:QueryForecast",
"freertos:Describe*",
"freertos:List*",
"fsx:Describe*",
"fsx:List*",
"gamelift:Describe*",
"gamelift:Get*",
"gamelift:List*",
"gamelift:ResolveAlias",
"gamelift:Search*",
"glacier:Describe*",
"glacier:Get*",
"glacier:List*",
"globalaccelerator:Describe*",
"globalaccelerator:List*",
"glue:BatchGetDevEndpoints",
"glue:BatchGetJobs",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:BatchGetTriggers",
"glue:BatchGetWorkflows",
"glue:CheckSchemaVersionValidity",
"glue:GetCatalogImportStatus",
"glue:GetClassifier",
"glue:GetClassifiers",
"glue:GetCrawler",
"glue:GetCrawlerMetrics",
"glue:GetCrawlers",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:GetDataCatalogEncryptionSettings",
"glue:GetDataflowGraph",
"glue:GetDevEndpoint",
"glue:GetDevEndpoints",
"glue:GetJob",
"glue:GetJobBookmark",
"glue:GetJobRun",
"glue:GetJobRuns",
"glue:GetJobs",
"glue:GetMapping",
"glue:GetMLTaskRun",
"glue:GetMLTaskRuns",
"glue:GetMLTransform",
"glue:GetMLTransforms",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:GetPlan",
"glue:GetRegistry",
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"glue:GetResourcePolicy",
"glue:GetSchema",
"glue:GetSchemaByDefinition",
"glue:GetSchemaVersion",
"glue:GetSchemaVersionsDiff",
"glue:GetSecurityConfiguration",
"glue:GetSecurityConfigurations",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:GetTableVersion",
"glue:GetTableVersions",
"glue:GetTags",
"glue:GetTrigger",
"glue:GetTriggers",
"glue:GetUserDefinedFunction",
"glue:GetUserDefinedFunctions",
"glue:GetWorkflow",
"glue:GetWorkflowRun",
"glue:GetWorkflowRunProperties",
"glue:GetWorkflowRuns",
"glue:ListCrawlers",
"glue:ListDevEndpoints",
"glue:ListJobs",
"glue:ListMLTransforms",
"glue:ListRegistries",
"glue:ListSchemas",
"glue:ListSchemaVersions",
"glue:ListTriggers",
"glue:ListWorkflows",
"glue:QuerySchemaVersionMetadata",
"greengrass:DescribeComponent",
"greengrass:Get*",
"greengrass:List*",
"groundstation:DescribeContact",
"groundstation:GetConfig",
"groundstation:GetDataflowEndpointGroup",
"groundstation:GetMinuteUsage",
"groundstation:GetMissionProfile",
"groundstation:GetSatellite",
"groundstation:ListConfigs",
"groundstation:ListContacts",
"groundstation:ListDataflowEndpointGroups",
"groundstation:ListGroundStations",
"groundstation:ListMissionProfiles",
"groundstation:ListSatellites",
"groundstation:ListTagsForResource",
"guardduty:DescribeOrganizationConfiguration",
"guardduty:DescribePublishingDestination",
"guardduty:Get*",
"guardduty:List*",
"health:Describe*",
"iam:Generate*",
"iam:Get*",
"iam:List*",
"iam:Simulate*",
"imagebuilder:Get*",
"imagebuilder:List*",
"importexport:Get*",
"importexport:List*",
"inspector:Describe*",
"inspector:Get*",
"inspector:List*",
"inspector:Preview*",
"iot:Describe*",
"iot:Get*",
"iot:List*",
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"iot1click:DescribeDevice",
"iot1click:DescribePlacement",
"iot1click:DescribeProject",
"iot1click:GetDeviceMethods",
"iot1click:GetDevicesInPlacement",
"iot1click:ListDeviceEvents",
"iot1click:ListDevices",
"iot1click:ListPlacements",
"iot1click:ListProjects",
"iot1click:ListTagsForResource",
"iotanalytics:Describe*",
"iotanalytics:Get*",
"iotanalytics:List*",
"iotanalytics:SampleChannelData",
"iotevents:DescribeAlarm",
"iotevents:DescribeAlarmModel",
"iotevents:DescribeDetector",
"iotevents:DescribeDetectorModel",
"iotevents:DescribeInput",
"iotevents:DescribeLoggingOptions",
"iotevents:ListAlarmModels",
"iotevents:ListAlarmModelVersions",
"iotevents:ListAlarms",
"iotevents:ListDetectorModels",
"iotevents:ListDetectorModelVersions",
"iotevents:ListDetectors",
"iotevents:ListInputs",
"iotevents:ListTagsForResource",
"iotfleethub:DescribeApplication",
"iotfleethub:ListApplications",
"iotsitewise:Describe*",
"iotsitewise:Get*",
"iotsitewise:List*",
"iotwireless:GetDestination",
"iotwireless:GetDeviceProfile",
"iotwireless:GetPartnerAccount",
"iotwireless:GetServiceEndpoint",
"iotwireless:GetServiceProfile",
"iotwireless:GetWirelessDevice",
"iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics",
"iotwireless:GetWirelessGateway",
"iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate",
"iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation",
"iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics",
"iotwireless:GetWirelessGatewayTask",
"iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition",
"iotwireless:ListDestinations",
"iotwireless:ListDeviceProfiles",
"iotwireless:ListPartnerAccounts",
"iotwireless:ListServiceProfiles",
"iotwireless:ListTagsForResource",
"iotwireless:ListWirelessDevices",
"iotwireless:ListWirelessGateways",
"iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions",
"ivs:BatchGetChannel",
"ivs:GetChannel",
"ivs:GetPlaybackKeyPair",
"ivs:GetRecordingConfiguration",
"ivs:ListChannels",
"ivs:ListPlaybackKeyPairs",
"ivs:ListRecordingConfigurations",
"ivs:ListStreams",
"ivs:ListTagsForResource",
"kafka:Describe*",
"kafka:Get*",
"kafka:List*",
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"kendra:DescribeDataSource",
"kendra:DescribeFaq",
"kendra:DescribeIndex",
"kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList",
"kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig",
"kendra:DescribeThesaurus",
"kendra:GetQuerySuggestions",
"kendra:ListDataSources",
"kendra:ListDataSourceSyncJobs",
"kendra:ListFaqs",
"kendra:ListIndices",
"kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists",
"kendra:ListTagsForResource",
"kendra:ListThesauri",
"kendra:Query",
"kinesis:Describe*",
"kinesis:Get*",
"kinesis:List*",
"kinesisanalytics:Describe*",
"kinesisanalytics:Discover*",
"kinesisanalytics:Get*",
"kinesisanalytics:List*",
"kinesisvideo:Describe*",
"kinesisvideo:Get*",
"kinesisvideo:List*",
"kms:Describe*",
"kms:Get*",
"kms:List*",
"lambda:Get*",
"lambda:List*",
"lex:DescribeBot",
"lex:DescribeBotAlias",
"lex:DescribeBotChannel",
"lex:DescribeBotLocale",
"lex:DescribeBotVersion",
"lex:DescribeExport",
"lex:DescribeImport",
"lex:DescribeIntent",
"lex:DescribeResourcePolicy",
"lex:DescribeSlot",
"lex:DescribeSlotType",
"lex:Get*",
"lex:ListBotAliases",
"lex:ListBotChannels",
"lex:ListBotLocales",
"lex:ListBots",
"lex:ListBotVersions",
"lex:ListBuiltInIntents",
"lex:ListBuiltInSlotTypes",
"lex:ListExports",
"lex:ListImports",
"lex:ListIntents",
"lex:ListSlots",
"lex:ListSlotTypes",
"lex:ListTagsForResource",
"license-manager:Get*",
"license-manager:List*",
"lightsail:GetActiveNames",
"lightsail:GetAlarms",
"lightsail:GetAutoSnapshots",
"lightsail:GetBlueprints",
"lightsail:GetBucketAccessKeys",
"lightsail:GetBucketBundles",
"lightsail:GetBucketMetricData",
"lightsail:GetBuckets",
"lightsail:GetBundles",
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"lightsail:GetCertificates",
"lightsail:GetCloudFormationStackRecords",
"lightsail:GetContainerAPIMetadata",
"lightsail:GetContainerImages",
"lightsail:GetContainerServiceDeployments",
"lightsail:GetContainerServiceMetricData",
"lightsail:GetContainerServicePowers",
"lightsail:GetContainerServices",
"lightsail:GetDisk",
"lightsail:GetDisks",
"lightsail:GetDiskSnapshot",
"lightsail:GetDiskSnapshots",
"lightsail:GetDistributionBundles",
"lightsail:GetDistributionLatestCacheReset",
"lightsail:GetDistributionMetricData",
"lightsail:GetDistributions",
"lightsail:GetDomain",
"lightsail:GetDomains",
"lightsail:GetExportSnapshotRecords",
"lightsail:GetInstance",
"lightsail:GetInstanceMetricData",
"lightsail:GetInstancePortStates",
"lightsail:GetInstances",
"lightsail:GetInstanceSnapshot",
"lightsail:GetInstanceSnapshots",
"lightsail:GetInstanceState",
"lightsail:GetKeyPair",
"lightsail:GetKeyPairs",
"lightsail:GetLoadBalancer",
"lightsail:GetLoadBalancerMetricData",
"lightsail:GetLoadBalancers",
"lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
"lightsail:GetOperation",
"lightsail:GetOperations",
"lightsail:GetOperationsForResource",
"lightsail:GetRegions",
"lightsail:GetRelationalDatabase",
"lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints",
"lightsail:GetRelationalDatabaseBundles",
"lightsail:GetRelationalDatabaseEvents",
"lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents",
"lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams",
"lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData",
"lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
"lightsail:GetRelationalDatabases",
"lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot",
"lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots",
"lightsail:GetStaticIp",
"lightsail:GetStaticIps",
"lightsail:Is*",
"logs:Describe*",
"logs:FilterLogEvents",
"logs:Get*",
"logs:ListTagsLogGroup",
"logs:StartQuery",
"logs:StopQuery",
"logs:TestMetricFilter",
"lookoutvision:DescribeDataset",
"lookoutvision:DescribeModel",
"lookoutvision:DescribeProject",
"lookoutvision:ListDatasetEntries",
"lookoutvision:ListModels",
"lookoutvision:ListProjects",
"lookoutvision:ListTagsForResource",
"machinelearning:Describe*",
"machinelearning:Get*",
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"macie:ListMemberAccounts",
"macie:ListS3Resources",
"macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers",
"macie2:DescribeBuckets",
"macie2:DescribeClassificationJob",
"macie2:DescribeOrganizationConfiguration",
"macie2:GetAdministratorAccount",
"macie2:GetBucketStatistics",
"macie2:GetClassificationExportConfiguration",
"macie2:GetCustomDataIdentifier",
"macie2:GetFindings",
"macie2:GetFindingsFilter",
"macie2:GetFindingsPublicationConfiguration",
"macie2:GetFindingStatistics",
"macie2:GetInvitationsCount",
"macie2:GetMacieSession",
"macie2:GetMember",
"macie2:GetUsageStatistics",
"macie2:GetUsageTotals",
"macie2:ListClassificationJobs",
"macie2:ListCustomDataIdentifiers",
"macie2:ListFindings",
"macie2:ListFindingsFilters",
"macie2:ListInvitations",
"macie2:ListMembers",
"macie2:ListOrganizationAdminAccounts",
"macie2:ListTagsForResource",
"macie2:SearchResources",
"managedblockchain:GetNetwork",
"managedblockchain:GetProposal",
"managedblockchain:GetMember",
"managedblockchain:GetNode",
"managedblockchain:ListNetworks",
"managedblockchain:ListProposals",
"managedblockchain:ListProposalVotes",
"managedblockchain:ListInvitations",
"managedblockchain:ListMembers",
"managedblockchain:ListNodes",
"managedblockchain:ListTagsForResource",
"mediaconnect:DescribeFlow",
"mediaconnect:DescribeOffering",
"mediaconnect:DescribeReservation",
"mediaconnect:ListFlows",
"mediaconvert:DescribeEndpoints",
"mediaconvert:Get*",
"mediaconvert:List*",
"mediapackage:Describe*",
"mediapackage:List*",
"mediastore:DescribeContainer",
"mediastore:DescribeObject",
"mediastore:GetContainerPolicy",
"mediastore:GetCorsPolicy",
"mediastore:GetLifecyclePolicy",
"mediastore:GetMetricPolicy",
"mediastore:GetObject",
"mediastore:ListContainers",
"mediastore:ListItems",
"mediastore:ListTagsForResource",
"mgh:Describe*",
"mgh:GetHomeRegion",
"mgh:List*",
"mgn:DescribeJobLogItems",
"mgn:DescribeJobs",
"mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates",
"mgn:DescribeSourceServers",
"mgn:GetLaunchConfiguration",
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"mgn:GetReplicationConfiguration",
"mobileanalytics:Get*",
"mobilehub:Describe*",
"mobilehub:Export*",
"mobilehub:Generate*",
"mobilehub:Get*",
"mobilehub:List*",
"mobilehub:Validate*",
"mobilehub:Verify*",
"mobiletargeting:Get*",
"mobiletargeting:List*",
"monitron:GetProject",
"monitron:GetProjectAdminUser",
"monitron:ListProjects",
"monitron:ListTagsForResource",
"mq:Describe*",
"mq:List*",
"network-firewall:DescribeFirewall",
"network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
"network-firewall:DescribeLoggingConfiguration",
"network-firewall:DescribeResourcePolicy",
"network-firewall:DescribeRuleGroup",
"network-firewall:ListFirewallPolicies",
"network-firewall:ListFirewalls",
"network-firewall:ListRuleGroups",
"network-firewall:ListTagsForResource",
"networkmanager:DescribeGlobalNetworks",
"networkmanager:GetConnections",
"networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations",
"networkmanager:GetDevices",
"networkmanager:GetLinkAssociations",
"networkmanager:GetLinks",
"networkmanager:GetSites",
"networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerassociations",
"networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations",
"opsworks-cm:Describe*",
"opsworks-cm:List*",
"opsworks:Describe*",
"opsworks:Get*",
"organizations:Describe*",
"organizations:List*",
"outposts:Get*",
"outposts:List*",
"personalize:Describe*",
"personalize:Get*",
"personalize:List*",
"pi:DescribeDimensionKeys",
"pi:GetDimensionKeyDetails",
"pi:GetResourceMetrics",
"polly:Describe*",
"polly:Get*",
"polly:List*",
"polly:SynthesizeSpeech",
"proton:GetEnvironment",
"proton:GetEnvironmentTemplate",
"proton:GetEnvironmentTemplateVersion",
"proton:GetService",
"proton:GetServiceInstance",
"proton:GetServiceTemplate",
"proton:GetServiceTemplateVersion",
"proton:ListEnvironmentAccountConnections",
"proton:ListEnvironments",
"proton:ListEnvironmentTemplates",
"proton:ListServiceInstances",
"proton:ListServices",
"proton:ListServiceTemplates",
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"proton:ListTagsForResource",
"qldb:DescribeJournalS3Export",
"qldb:DescribeLedger",
"qldb:GetBlock",
"qldb:GetDigest",
"qldb:GetRevision",
"qldb:ListJournalS3Exports",
"qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
"qldb:ListLedgers",
"qldb:ListTagsForResource",
"ram:Get*",
"ram:List*",
"rds:Describe*",
"rds:Download*",
"rds:List*",
"redshift:Describe*",
"redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings",
"redshift:View*",
"rekognition:CompareFaces",
"rekognition:Detect*",
"rekognition:List*",
"rekognition:Search*",
"resource-groups:Get*",
"resource-groups:List*",
"resource-groups:Search*",
"robomaker:BatchDescribe*",
"robomaker:Describe*",
"robomaker:Get*",
"robomaker:List*",
"route53-recovery-cluster:Get*",
"route53-recovery-control-config:Describe*",
"route53-recovery-control-config:List*",
"route53-recovery-readiness:Get*",
"route53-recovery-readiness:List*",
"route53:Get*",
"route53:List*",
"route53:Test*",
"route53domains:Check*",
"route53domains:Get*",
"route53domains:List*",
"route53domains:View*",
"route53resolver:Get*",
"route53resolver:List*",
"s3-object-lambda:GetObject",
"s3-object-lambda:GetObjectAcl",
"s3-object-lambda:GetObjectLegalHold",
"s3-object-lambda:GetObjectRetention",
"s3-object-lambda:GetObjectTagging",
"s3-object-lambda:GetObjectVersion",
"s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl",
"s3-object-lambda:GetObjectVersionTagging",
"s3-object-lambda:ListBucket",
"s3-object-lambda:ListBucketMultipartUploads",
"s3-object-lambda:ListBucketVersions",
"s3-object-lambda:ListMultipartUploadParts",
"s3:DescribeJob",
"s3:Get*",
"s3:List*",
"sagemaker:Describe*",
"sagemaker:GetSearchSuggestions",
"sagemaker:List*",
"sagemaker:Search",
"savingsplans:DescribeSavingsPlanRates",
"savingsplans:DescribeSavingsPlans",
"savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates",
"savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings",
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"savingsplans:ListTagsForResource",
"schemas:Describe*",
"schemas:Get*",
"schemas:List*",
"schemas:Search*",
"sdb:Get*",
"sdb:List*",
"sdb:Select*",
"secretsmanager:Describe*",
"secretsmanager:GetResourcePolicy",
"secretsmanager:List*",
"securityhub:Describe*",
"securityhub:Get*",
"securityhub:List*",
"serverlessrepo:Get*",
"serverlessrepo:List*",
"serverlessrepo:SearchApplications",
"servicecatalog:Describe*",
"servicecatalog:GetApplication",
"servicecatalog:GetAttributeGroup",
"servicecatalog:List*",
"servicecatalog:Scan*",
"servicecatalog:Search*",
"servicediscovery:Get*",
"servicediscovery:List*",
"servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate",
"servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota",
"servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange",
"servicequotas:GetServiceQuota",
"servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate",
"servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas",
"servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory",
"servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota",
"servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate",
"servicequotas:ListServiceQuotas",
"servicequotas:ListServices",
"ses:Describe*",
"ses:Get*",
"ses:List*",
"shield:Describe*",
"shield:Get*",
"shield:List*",
"signer:DescribeSigningJob",
"signer:GetSigningPlatform",
"signer:GetSigningProfile",
"signer:ListProfilePermissions",
"signer:ListSigningJobs",
"signer:ListSigningPlatforms",
"signer:ListSigningProfiles",
"signer:ListTagsForResource",
"snowball:Describe*",
"snowball:Get*",
"snowball:List*",
"sns:Check*",
"sns:Get*",
"sns:List*",
"sqs:Get*",
"sqs:List*",
"sqs:Receive*",
"ssm-contacts:DescribeEngagement",
"ssm-contacts:DescribePage",
"ssm-contacts:GetContact",
"ssm-contacts:GetContactChannel",
"ssm-contacts:ListContactChannels",
"ssm-contacts:ListContacts",
"ssm-contacts:ListEngagements",
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"ssm-contacts:ListPageReceipts",
"ssm-contacts:ListPagesByContact",
"ssm-contacts:ListPagesByEngagement",
"ssm-incidents:GetIncidentRecord",
"ssm-incidents:GetReplicationSet",
"ssm-incidents:GetResourcePolicies",
"ssm-incidents:GetResponsePlan",
"ssm-incidents:GetTimelineEvent",
"ssm-incidents:ListIncidentRecords",
"ssm-incidents:ListRelatedItems",
"ssm-incidents:ListReplicationSets",
"ssm-incidents:ListResponsePlans",
"ssm-incidents:ListTagsForResource",
"ssm-incidents:ListTimelineEvents",
"ssm:Describe*",
"ssm:Get*",
"ssm:List*",
"sso-directory:Describe*",
"sso-directory:List*",
"sso-directory:Search*",
"sso:Describe*",
"sso:Get*",
"sso:List*",
"sso:Search*",
"states:Describe*",
"states:GetExecutionHistory",
"states:List*",
"storagegateway:Describe*",
"storagegateway:List*",
"sts:GetAccessKeyInfo",
"sts:GetCallerIdentity",
"sts:GetSessionToken",
"support:DescribeCases",
"swf:Count*",
"swf:Describe*",
"swf:Get*",
"swf:List*",
"synthetics:Describe*",
"synthetics:Get*",
"synthetics:List*",
"tag:Get*",
"timestream:DescribeDatabase",
"timestream:DescribeEndpoints",
"timestream:DescribeTable",
"timestream:ListDatabases",
"timestream:ListMeasures",
"timestream:ListTables",
"timestream:ListTagsForResource",
"transcribe:Get*",
"transcribe:List*",
"transfer:Describe*",
"transfer:List*",
"transfer:TestIdentityProvider",
"trustedadvisor:Describe*",
"waf-regional:Get*",
"waf-regional:List*",
"waf:Get*",
"waf:List*",
"wafv2:CheckCapacity",
"wafv2:Describe*",
"wafv2:Get*",
"wafv2:List*",
"workdocs:CheckAlias",
"workdocs:Describe*",
"workdocs:Get*",
"worklink:Describe*",
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"worklink:List*",
"workmail:Describe*",
"workmail:Get*",
"workmail:List*",
"workmail:Search*",
"workspaces:Describe*",
"xray:BatchGet*",
"xray:Get*"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Função: relação de confiança
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "config.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Como o AWS Control TowerAWS Configregras em
OUs e contas não gerenciadas
A conta de gerenciamento da AWS Control Tower cria um agregador no nível da organização, que auxilia
na detecção externaAWS Configregras, para que a AWS Control Tower não precise obter acesso a contas
não gerenciadas. O console da AWS Control Tower mostra quantos foram criados externamenteAWS
Configregras que você tem para uma determinada conta e o vincula aoAWS Configconsole, onde você
pode ver detalhes sobre essas regras externas.
Para criar o agregador, a AWS Control Tower adiciona uma função com as
permissões necessárias para descrever uma organização e listar as contas sob ela.
OAWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizationsa função requer
oAWSConfigRoleForOrganizationspolítica gerenciada e uma relação de confiança
comconfig.amazonaws.com.
Aqui está a política do IAM (artefato JSON) anexada à função:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"organizations:ListAccounts",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"
],
"Resource": "*"
}
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}

]

Esta é aAWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizationsrelação de confiança:
{

}

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "config.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Para implantar essa funcionalidade na conta de gerenciamento, as seguintes permissões são
adicionadas à política gerenciadaAWSControlTowerServiceRolePolicy, que é usada
peloAWSControlTowerAdminpapel quando cria oAWS Configagregador:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"config:PutConfigurationAggregator",
"config:DeleteConfigurationAggregator",
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam:::role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations",
"arn:aws:config:::config-aggregator/"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "organizations:EnableAWSServiceAccess",
"Resource": "*"
}
]
}

Novos recursos criados:AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizationseawscontroltower-ConfigAggregatorForOrganizations
Quando estiver pronto, você pode registrar contas individualmente ou inscrevê-las como um grupo
registrando uma OU. Quando você inscreve uma conta, se você criar uma regra noAWS Config, a AWS
Control Tower detecta a nova regra. O agregador mostra o número de regras externas e fornece um link
paraAWS Configconsole onde você pode visualizar os detalhes de cada regra externa da sua conta. Use
as informações naAWS Configconsole e o console da AWS Control Tower para determinar se você tem as
grades de proteção apropriadas habilitadas para a conta.

Note
Para vincular diretamente do console da AWS Control Tower à sua lista agregada deAWS
Configregras, configure suasAWS Configconsole com o Config Recorder e o Delivery Channel na
região inicial da sua conta de gerenciamento.
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Funções programáticas e relações de confiança
para a conta de auditoria da AWS Control Tower
Você pode entrar na conta de auditoria e assumir a função de revisar outras contas de forma programática.
A conta de auditoria não permite que você faça login em outras contas manualmente.
A conta de auditoria fornece acesso programático a outras contas, por meio de algumas funções
concedidas aAWSO Lambda funciona apenas. Por motivos de segurança, essas funções têmrelações
de confiançacom outras funções, o que significa que as condições sob as quais as funções podem ser
utilizadas são estritamente definidas.
O conjunto do AWS Control TowerStackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLEScria essas
funções somente programáticas e de várias contas na conta de auditoria:
• aws - torre de controle -AdministratorExecutionRole
• aws - torre de controle -AuditAdministratorRole
• aws - torre de controle -ReadOnlyExecutionRole
• aws - torre de controle -AuditReadOnlyRole
ReadOnlyExecutionRole:Observe que essa função permite que a conta de auditoria leia objetos nos
buckets do Amazon S3 em toda a organização (em contraste com aSecurityAuditpolítica, que permite
somente o acesso aos metadados).

aws - torre de controle -AdministratorExecutionRole:
• Tem permissões de administrador
• Não pode ser assumido a partir do console
• Só pode ser assumido por uma função na conta de auditoria — aaws-controltowerAuditAdministratorRole
O artefato a seguir mostra a relação de confiança paraaws-controltowerAdministratorExecutionRole. O número do espaço reservado012345678901será substituído
peloAudit_acct_IDnúmero da sua conta de auditoria.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditAdministratorRole"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

aws - torre de controle -AuditAdministratorRole:
• Pode ser assumido peloAWSSomente serviço Lambda
• Tem permissão para realizar operações de leitura (Obter) e gravação (Colocar) em objetos do Amazon
S3 com nomes que começam com a stringtora
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Políticas anexadas:
1. AWSLambdaExecute–AWSpolítica gerenciada
2. AssumeRole-aws - torre de controle -AuditAdministratorRole— Política em linha — Criada pela AWS
Control Tower, o artefato segue.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [

{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-AdministratorExecutionRole"
],
"Effect": "Allow"
}
]

}

O artefato a seguir mostra a relação de confiança paraaws-controltowerAuditAdministratorRole:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "lambda.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

aws - torre de controle -ReadOnlyExecutionRole:
• Não pode ser assumido a partir do console
• Só pode ser assumido por outra função na conta de auditoria — aAuditReadOnlyRole
O artefato a seguir mostra a relação de confiança paraaws-controltower-ReadOnlyExecutionRole.
O número do espaço reservado012345678901será substituído peloAudit_acct_IDnúmero da sua
conta de auditoria.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditReadOnlyRole "
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
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aws - torre de controle -AuditReadOnlyRole:
• Pode ser assumido peloAWSSomente serviço Lambda
• Tem permissão para realizar operações de leitura (Obter) e gravação (Colocar) em objetos do Amazon
S3 com nomes que começam com a stringtora
Políticas anexadas:
1. AWSLambdaExecute–AWSpolítica gerenciada
2. AssumeRole-aws - torre de controle -AuditReadOnlyRole— Política em linha — Criada pela AWS
Control Tower, o artefato segue.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [

{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole"
],
"Effect": "Allow"
}
]

}

O artefato a seguir mostra a relação de confiança paraaws-controltowerAuditAdministratorRole:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "lambda.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Provisionamento automatizado de conta com
funções do IAM
Para configurar as contas do Account Factory de uma forma mais automatizada, você pode
criar funções do Lambda na conta de gerenciamento da AWS Control Tower, queassume
oAWSControlTowerExecutionfunçãona conta do membro. Em seguida, usando a função, a conta de
gerenciamento executa as etapas de configuração desejadas em cada conta de membro.
Se você estiver provisionando contas usando funções do Lambda, a identidade que
executará esse trabalho deve ter a seguinte política de permissões do IAM, além
deAWSServiceCatalogEndUserFullAccess.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSControlTowerAccountFactoryAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sso:GetProfile",
"sso:CreateProfile",
"sso:UpdateProfile",
"sso:AssociateProfile",
"sso:CreateApplicationInstance",
"sso:GetSSOStatus",
"sso:GetTrust",
"sso:CreateTrust",
"sso:UpdateTrust",
"sso:GetPeregrineStatus",
"sso:GetApplicationInstance",
"sso:ListDirectoryAssociations",
"sso:ListPermissionSets",
"sso:GetPermissionSet",
"sso:ProvisionApplicationInstanceForAWSAccount",
"sso:ProvisionApplicationProfileForAWSAccountInstance",
"sso:ProvisionSAMLProvider",
"sso:ListProfileAssociations",
"sso-directory:ListMembersInGroup",
"sso-directory:AddMemberToGroup",
"sso-directory:SearchGroups",
"sso-directory:SearchGroupsWithGroupName",
"sso-directory:SearchUsers",
"sso-directory:CreateUser",
"sso-directory:DescribeGroups",
"sso-directory:DescribeDirectory",
"sso-directory:GetUserPoolInfo",
"controltower:CreateManagedAccount",
"controltower:DescribeManagedAccount",
"controltower:DeregisterManagedAccount",
"s3:GetObject",
"organizations:describeOrganization",
"sso:DescribeRegisteredRegions"
],
"Resource": "*"
}
]
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ComoAWSAs regiões funcionam com
o AWS Control Tower
Atualmente, o AWS Control Tower é compatível com o seguinteAWSRegiões:
• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Leste dos EUA (Ohio)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Região do Canadá (Central)
• Ásia-Pacífico (Sydney)
• Região Ásia-Pacífico (Singapura)
• Região Europa (Frankfurt)
• Europa (Irlanda)
• Região Europa (Londres)
• Região Europa (Estocolmo)
• Região Ásia-Pacífico (Mumbai)
• Região Ásia-Pacífico (Seul)
• Região Ásia-Pacífico (Tóquio)
• Região Europa (Paris)
• South America (São Paulo) Region
Sobre sua região inicial
Quando você criar uma landing zone, a região que você está usando para acessar oAWSO console de
gerenciamento se torna sua casaAWSRegião para o AWS Control Tower. Durante o processo de criação,
alguns recursos são provisionados na região inicial. Outros recursos, como UOs eAWScontas, são globais.
Depois de selecionar uma região inicial, você não poderá alterá-la.
Proteções e regiões
No momento, todas as proteções preventivas funcionam globalmente. No entanto, as proteções
detectoras funcionam somente em regiões nas quais o AWS Control Tower é compatível. Para obter mais
informações sobre o comportamento das proteções quando você ativar o AWS Control Tower em uma
nova região, consulteConfigurar suas regiões da AWS Control Tower (p. 115).

Configurar suas regiões da AWS Control Tower
Esta seção descreve o comportamento que você pode esperar ao estender sua landing zone da AWS
Control Tower para uma novaAWSRegião. ou remova uma região da configuração da sua landing zone.
Geralmente, essa ação é executada por meio doAtualizaçãofunção do console do AWS Control Tower.
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Note
Recomendamos que você evite expandir sua landing zone da AWS Control Tower para
oAWSregiões nas quais suas cargas de trabalho não precisam ser executadas. A desativação
de uma região não impede que você implante recursos nessa região, mas esses recursos
permanecerão fora da governança da AWS Control Tower.
Durante a configuração de uma nova região, o AWS Control Tower atualiza a landing zone, o que significa
que elalinhas de basesua landing zone —
• operar ativamente em todas as regiões recém-selecionadas, e
• para parar de governar os recursos em regiões desmarcadas.
As contas individuais dentro das unidades organizacionais (UOs) gerenciadas pelo AWS Control Tower
não são atualizadas como parte deste processo de atualização da landing zone. Portanto, você deve
atualizar suas contas registrando novamente suas OUs.
Ao configurar suas regiões da AWS Control Tower, esteja ciente das seguintes recomendações e
limitações:
• Página de seleção de regiões nas quais planeja hospedarAWSrecursos ou cargas de trabalho.
• A desativação de uma região não impede que você implante recursos nessa região, mas esses recursos
permanecerão fora da governança da AWS Control Tower.
Quando você configura sua landing zone para novas regiões, as grades de proteção de detetive da AWS
Control Tower seguem as seguintes regras:
• O que existe permanece da mesma forma. O comportamento da proteção, tanto de detecção quanto de
prevenção, é inalterado para contas existentes, nas UOs e nas regiões existentes.
• Você não pode aplicar novas proteções de detecção a UOs existentes que contenham contas
desatualizadas. Ao configurar sua landing zone do AWS Control Tower em uma nova região (atualizando
sua landing zone), você deve atualizar as contas existentes em suas UOs existentes antes de habilitar
novas proteções de detecção nessas UOs e contas.
• As proteções de detecção existentes começam a trabalhar nas regiões recém-configuradas assim
que as contas são atualizadas. Quando você atualizar sua landing zone da AWS Control Tower para
configurar novas regiões e, depois, atualizar uma conta, as proteções detectoras que já estiverem
ativadas na UO começarão a trabalhar nessa conta nas regiões recém-configuradas.

Configurar regiões da AWS Control Tower
1.
2.

Faça login no console da AWS Control Tower emhttps://console.aws.amazon.com/controltower
No menu de navegação do painel esquerdo, selecioneConfigurações da zona de pouso.

3.

NoConfigurações da zona de pousopágina, naDetalhesseção e escolha aModificar configuraçõesno
canto superior direito. Você é direcionado para o fluxo de trabalho de atualização landing zone, porque
governar novas regiões, ou remover regiões da governança, exige que você atualize para a versão
mais recente da landing zone.
UnderadicionaisAWSRegiões para governança, pesquise as regiões que você deseja governar (ou
parar de governar). OEstadoindica quais regiões você governa atualmente e quais não.

4.
5.

Marque a caixa de seleção para cada região adicional a ser governada. Desmarque a caixa de
seleção para cada região da qual você está removendo a governança.

Note
Se você optar por não governar uma região, ainda poderá implantar recursos nessa região,
mas esses recursos permanecerão fora da governança da AWS Control Tower.
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6.

Preencha o restante do fluxo de trabalho e escolhaAtualizar landing zone.

7.

Quando a configuração da landing zone for concluída,Registre-se novamenteas OUs para atualizar
as contas em suas novas regiões. Para obter mais informações, consulteAtualizar OUs e contas
existentes (p. 194)

Um método alternativo de provisionamento ou atualização de contas individuais após a configuração
de novas regiões é usara estrutura de API doAWS Service CatalogeaAWS CLIpara atualizar as contas
em um processo em lote. Para obter mais informações, consulteProvisione e atualize contas usando
automação (p. 44)

Configurar o corrimão de negação de região
O guarda-corpo de negação da região é único, porque se aplica à landing zone como um todo, e não a
qualquer OU específica. Para configurar o corrimão de negação de região, vá para a guiaConfigurações da
zona de pousopágina e selecioneModificar configurações.
• Essa configuração pode ser alterada mais tarde.
• Quando ativado, esse guarda-corpo se aplica a todas as OUs registradas.
• Este proteções não podem ser configuradas para UOs individuais.

Note
Antes de habilitar o corrimão de negação de região, certifique-se de que você não tem recursos
existentes nessas regiões, pois você não terá acesso aos seus recursos depois de aplicar o
guarda-corpo. Enquanto o proteções estiver ativado, você não poderá implantar recursos nas
regiões negadas.
A região nega guardrail proíbe o acesso aAWSserviços, com base na configuração da região da AWS
Control Tower. Ele nega o acesso aoAWSRegiões com statusNão governado. O corrimão de negação
de região também nega acesso a regiões nas quais o AWS Control Tower não está disponível. Você não
pode negar o acesso à sua região de origem. Certos globaisAWSserviços, como IAM eAWS Organizations,
estão isentos da região negar guardrail. Para saber mais, consulte Negar acessoAWScom base no
solicitadoAWSRegião (p. 239).
Quando você habilita o guarda-corpo, ele se aplica a todas as OUs registradas de nível superior em
sua hierarquia e é herdado pelas OUs mais baixas na cadeia. Quando você remove o guarda-corpo,
ele é removido em todas as OUs registradas, todas as regiões não governadas na AWS Control Tower
permanecem em umNão governadoe você pode implantar recursos em regiões fora da disponibilidade do
AWS Control Tower.
• Nome completo do guarda-corpo: Negar acesso aoAWScom base no solicitadoAWSRegião
• Descrição da proteção: Proíbe o acesso a operações não listadas em serviços globais e regionais fora
das regiões especificadas.
• Este é um guarda-corpo eletivo com orientação preventiva.
Para exibir o modelo para o SCP Region deny guardrail, consulteNegar acessoAWScom base no
solicitadoAWSRegião (p. 239)noReferência do proteções da AWS Control Tower. O SCP da AWS
Control Tower é semelhante aoo SCP paraAWS Organizations, mas não idêntico.
Você pode determinar os pontos finais do serviço regional naPágina Serviços regionais.
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Provisione e gerencie contas na AWS
Control Tower
Este capítulo inclui uma visão geral e procedimentos para provisionar e gerenciar contas de membros na
sua landing zone da AWS Control Tower.
Também inclui uma visão geral e procedimentos para inscrever um existenteAWSconta na AWS Control
Tower.
Para obter mais informações sobre contas na AWS Control Tower, consulteSobreAWScontas-no AWS
Control Tower (p. 119). Para obter informações sobre o cadastro de várias contas na AWS Control
Tower, consulteRegistre uma unidade organizacional existente com a AWS Control Tower (p. 192).

Métodos de provisionamento
O AWS Control Tower fornece quatro métodos para criar e atualizar contas de membros. Dois métodos
são baseados principalmente em console e dois métodos são principalmente automatizados.
Visão geral
A forma padrão de criar contas de membros é por meio do Account Factory, um produto baseado em
console que faz parte doAWS Service Catalog. Se sua landing zone não estiver em um estado de deriva,
você pode usarInscrever contacomo um método para adicionar novas contas-membro do, bem como para
registrar contas-membroAWScontas-membro do AWS Control Tower.
Se você pretende configurar ou gerenciar várias contas como um grupo, talvez prefira um método
automatizado: configurar novas contas programaticamente usando funções do IAM e funções do Lambda,
ou usar umGitOpsabordagem com AFT.

Métodos baseados em console:
• Por meio do console Account Factory que faz parte doAWS Service Catalog. Consulte Provisione e
gerencie contas com Account Factory (p. 136).
• Através doInscrever contarecurso dentro da AWS Control Tower, se sua landing zone não estiver em um
estado de deriva. Consulte Inscrever uma conta existente (p. 125).

Métodos automatizados:
• Da sua conta de gerenciamento da zona de pouso da AWS Control Tower, usando o código Lambda
e as funções apropriadas do IAM. Consulte Provisionamento automatizado de conta com funções do
IAM (p. 113).
• Da AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT), que depende da Account Factory e de
uma GitOps modelo para permitir a automação do provisionamento e atualização da conta. Consulte
Provisionar contas com o AWS Control Tower Account Factory para o (p. 144).
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O que acontece quando a AWS Control Tower cria
uma conta
Novas contas na AWS Control Tower são criadas e, em seguida, provisionadas por uma interação entre
a AWS Control Tower,AWS Organizations, eAWS Service Catalog. Para saber as etapas para criar uma
conta por meio do console da AWS Control Tower, consulteInscrever uma conta existente (p. 125).

Nos bastidores da criação de contas
1. Você inicia a solicitação, por exemplo, na página da AWS Control Tower Account Factory,
ou diretamente doAWS Service Catalogconsole ou chamando oAWS Service Catalog
ProvisionProductAPI.
2. AWS Service Catalogchama o AWS Control Tower.
3. A AWS Control Tower inicia um fluxo de trabalho que, como primeira etapa, chama deAWS
Organizations CreateAccountAPI.
4. DepoisAWS Organizationscria a conta, a AWS Control Tower conclui o processo de provisionamento
aplicando plantas e grades de proteção.
5. AWS Service Catalogcontinua pesquisando a AWS Control Tower para verificar a conclusão do
processo de provisionamento.
6. Quando o fluxo de trabalho na AWS Control Tower estiver concluído,AWS Service Catalogfinaliza o
estado da conta e informa você (o solicitante) do resultado.

Permissões obrigatórias
As permissões necessárias para cada método de provisionamento e atualização são discutidas em cada
seção, respectivamente. Com as permissões de grupo de usuários apropriadas, os provedores podem
especificar linhas de base e configurações de rede padronizadas para qualquer conta em sua organização.
Para obter informações gerais sobre permissões exigidas no AWS Control Tower, consulteUso de políticas
baseadas em identidade (políticas do IAM) para a AWS Control Tower (p. 271). Para obter informações
sobre funções e contas na AWS Control Tower, consulteComo a AWS Control Tower trabalha com funções
para criar e gerenciar contas (p. 89).

Segurança para suas contas
Você pode encontrar orientações sobre as melhores práticas para proteger a segurança
da sua conta de gerenciamento da AWS Control Tower e das contas dos membros noAWS
Organizationsdocumentação.
• Práticas recomendadas para a conta de gerenciamento
• Práticas recomendadas para contas-membro

SobreAWScontas-no AWS Control Tower
UmaConta da AWSé o contêiner para todos os seus recursos próprios. Esses recursos incluem oAWS
Identity and Access Management(IAM) identidades aceitas pela conta, que determinam quem tem acesso
a essa conta. As identidades do IAM podem incluir usuários, grupos, funções e muito mais. Para obter
mais informações sobre como trabalhar com o IAM, usuários, funções e políticas no AWS Control Tower,
consulteIdentity and Access Management no AWS Control Tower (p. 266).
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Recursos e tempo de criação da conta
Quando a AWS Control Tower cria ou inscreve uma conta, ela implanta a configuração mínima de recursos
necessária para a conta, incluindo recursos na forma deModelos de Account Factorye outros recursos
em sua landing zone. Esses recursos podem incluir funções do IAM,AWS CloudTrailtrilhas,AWS Service
Catalogprodutos provisionadose usuários do IAM Identity Center. A AWS Control Tower também implanta
recursos, conforme exigido pela configuração do guardrail, para a OU na qual a nova conta está destinada
a se tornar uma conta membro.
O AWS Control Tower organiza a implantação desses recursos em seu nome. Pode ser necessário vários
minutos por recurso para concluir a implantação, portanto, considere o tempo total antes de criar ou
registrar uma conta. Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos em suas contas-membro,
consulteOrientação para criar e modificar os recursos da AWS Control Tower (p. 37).

Visualizar suas contasOA empresaA página lista todas as OUs e contas em sua organização, independentemente da OU ou do
status de inscrição na AWS Control Tower. Você pode visualizar e inscrever contas de membros na AWS
Control Tower — individualmente ou por grupos de OU — se cada conta atender aos pré-requisitos para
inscrição.
Para exibir uma conta específica noA empresapágina, você pode escolherSomente contasno menu
suspenso no canto superior direito e, em seguida, selecione o nome da sua conta na tabela. Como
alternativa, você pode selecionar o nome da OU principal na tabela e ver uma lista de todas as contas
dentro dessa OU naDetalhespágina dessa OU.
Sobre oA empresae oDetalhes da conta, você pode ver aEstado, que é uma dessas:
• Não inscrito— A conta é membro da OU principal, mas não é totalmente gerenciada pela AWS
Control Tower. Se a UO principal estiver registrada, a conta será governada pelas grades de proteção
preventivas configuradas para sua UO principal registrada, mas as grades de proteção de detetive da
OU não se aplicarão a essa conta. Se a OU principal não estiver registrada, nenhuma grade de proteção
se aplicará a essa conta.
• Inscrever-se— Sua conta está sendo trazida para a governança pelo AWS Control Tower. Estamos
alinhando a conta com a configuração do guardrail da UO principal. Esse processo pode exigir vários
minutos por recurso da conta.
• Inscrito— A conta é governada pelas grades de proteção configuradas para sua OU principal. Ele é
totalmente gerenciado pelo AWS Control Tower.
• Falha na inscrição— A AWS Control Tower não conseguiu registrar a conta. Para obter mais
informações, consulteCausas comuns de falha na inscrição (p. 126)
• Atualização disponível— Essa conta pode ser atualizada. As contas nesse estado ainda sãoInscrito, mas
a conta deve ser atualizada para refletir as alterações recentes feitas em seu ambiente. Para atualizar
uma única conta, navegue até a página de detalhes da conta e selecioneAtualizar conta.
Se você tiver várias contas com esse estado em uma única OU, poderá optar porRegister-se
novamentea OU e atualize essas contas juntas.

Sobre as contas compartilhadas
Três especiaisAWSas contas estão associadas à AWS Control Tower; a conta de gerenciamento,
aauditoriaconta e oarquivo de logconta. Essas contas geralmente são chamadas decontas-membro, ou às
vezes comocontas-membro.
• Você pode selecionar nomes personalizados para as contas de auditoria e arquivamento de registros ao
configurar sua landing zone, mas não pode alterar os nomes após a configuração. (Esta é uma seleção
única.)
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• Você também pode especificar um existenteAWSconta como uma conta de segurança ou de registro da
AWS Control Tower, durante o processo inicial de configuração da landing zone. Essa opção elimina a
necessidade da AWS Control Tower criar novas contas compartilhadas. (Esta é uma seleção única.)
Para obter mais informações sobre contas-membro e seus recursos associados, consulteO que são contas
compartilhadas? (p. 4)

Considerações para trazer contas de segurança ou registro
existentes
Antes de aceitar umAWScomo uma conta de segurança ou de registro, a AWS Control Tower verifica
a conta em busca de recursos que entrem em conflito com os requisitos da AWS Control Tower. Por
exemplo, você pode ter um bucket de logs com o mesmo nome que o AWS Control Tower exige. Além
disso, a AWS Control Tower valida que a conta pode provisionar recursos; por exemplo, garantindo
queAWS STSestá habilitado, que a conta não está suspensa e que a AWS Control Tower tem permissão
para provisionar recursos dentro da conta.
O AWS Control Tower não remove nenhum recurso existente nas contas de registro e segurança que você
fornece. No entanto, se você optar por ativar o recurso de negação de região, o guardrail de negação de
região impedirá o acesso aos recursos nas regiões negadas.

Conta de gerenciamento
IssoConta da AWSlança o AWS Control Tower. Por padrão, o usuário raiz dessa conta e o usuário
administrador do IAM dessa conta têm acesso total a todos os recursos em sua landing zone.

Note
Como prática recomendada, sugerimos fazer login como usuário do IAM Identity Center
comAdministradorprivilégios ao realizar funções administrativas no console de gerenciamento da
AWS Control Tower, em vez de fazer login como usuário root ou administrador do IAM para essa
conta.
Para obter mais informações sobre as funções e os recursos disponíveis na conta de gerenciamento,
consulteO que é a conta de gerenciamento? (p. 4)

Conta de arquivamento de logs
Essa conta compartilhada é configurada automaticamente quando você cria sua landing zone.
Essa conta contém um bucket central do Amazon S3 para armazenar uma cópia de todosAWS
CloudTraileAWS Configarquivos de log para todas as outras contas em sua landing zone. Como prática
recomendada, recomendamos restringir o acesso à conta de arquivamento de registros às equipes
responsáveis pela conformidade e pelas investigações, bem como às ferramentas de segurança ou
auditoria relacionadas. Essa conta pode ser usada para auditorias de segurança automatizadas ou para
hospedarAWS Config Rules, como funções do Lambda, para realizar ações de remediação.
Para obter mais informações sobre as funções e os recursos disponíveis na conta de arquivamento de
logs, consulteO que é a conta de arquivamento de registros? (p. 6)

Note
Esses logs não podem ser alterados. Todos os registros são armazenados para fins de auditorias
e investigações de conformidade relacionadas à atividade da conta.

Conta de auditoria
Essa conta compartilhada é configurada automaticamente quando você cria sua landing zone.
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A conta de auditoria deve ser restrita às equipes de segurança e conformidade com funções de auditor
(somente leitura) e administrador (acesso total) entre contas em todas as contas na landing zone. Essas
funções devem ser usadas pelas equipes de segurança e conformidade para:
• Realizar auditorias por meio doAWSmecanismos, como hospedagem personalizadaAWS Configfunções
do Lambda.
• Execute operações de segurança automatizadas, como ações de remediação.
A conta de auditoria também recebe notificações por meio do serviço Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS). Três categorias de notificação podem ser recebidas:
• Todos os eventos de configuração— Este tópico agrega tudo CloudTrail eAWS Confignotificações de
todas as contas em sua landing zone.
• Notificações de segurança agregadas— Este tópico agrega todas as notificações de segurança
específicas CloudWatch eventos,AWS Config Ruleseventos de alteração do status de conformidade e
GuardDuty descobertas.
• Notificações do desvio— Este tópico agrega todos os avisos de desvio descobertos em todas as
contas, usuários, OUs e SCPs em sua landing zone. Para obter mais informações sobre o desvio,
consulteDetecte e resolva desvios na AWS Control Tower (p. 171).
As notificações de auditoria que são acionadas em uma conta de membro também podem enviar alertas
para um tópico local do Amazon SNS. Essa funcionalidade permite que os administradores da conta se
inscrevam para receber notificações de auditoria específicas de uma conta de membro individual. Como
resultado, os administradores podem resolver problemas que afetam uma conta individual e, ao mesmo
tempo, agregar todas as notificações da conta à sua conta de auditoria centralizada. Para obter mais
informações, consulte o Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.
Para obter mais informações sobre as funções e os recursos disponíveis na conta de auditoria, consulteO
que é a conta de auditoria? (p. 8)Consulte tambémFunções programáticas e relações de confiança para a
conta de auditoria da AWS Control Tower (p. 111).

Important
O endereço de e-mail que você forneceu para a conta de auditoria recebeAWSNotificação Confirmação dee-mails de todosAWSAWS Control Tower. Para receber e-mails de conformidade
em sua conta de auditoria, você deve escolher oConfirmar assinaturalink em cada e-mail de
cadaAWSAWS Control Tower.

Sobre contas-membro
As contas de membros são as contas por meio das quais seus usuários realizam suasAWScargas de
trabalho. Essas contas de membro podem ser criadas no Account Factory, por usuários do IAM Identity
Center comAdminprivilégios noAWS Service Catalogconsole ou por métodos automatizados. Quando
criadas, essas contas de membros existem em uma OU que foi criada no console da AWS Control Tower
ou registrada na AWS Control Tower. Para obter mais informações, consulte esses tópicos relacionados:
• Provisione e gerencie contas com Account Factory (p. 136)
• Automatize tarefas no AWS Control Tower (p. 46)
• AWSTerminologia e conceitos das OrganizationsnaAWS OrganizationsGuia do usuário do.
Também consulte Provisionar contas com o AWS Control Tower Account Factory para o (p. 144).
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Contas e grades de proteção
As contas dos membros podem serinscritosna AWS Control Tower, ou eles podem sernão
inscrito. As grades de proteção se aplicam de forma diferente às contas inscritas e não inscritas, e
as grades de proteção podem ser aplicadas às contas em OUs aninhadas com base na herança.

Inscrever um existenteAWSconta
Você pode estender a governança da AWS Control Tower para um indivíduo existenteAWSconta
quando vocêinscreverem uma unidade organizacional (UO) que já é governada pelo AWS Control
Tower. As contas qualificadas existem emUOs não registradas que fazem parte da mesmaAWS
Organizationsorganizaçãocomo a OU da AWS Control Tower.

Note
Você não pode inscrever uma conta existente para servir como sua conta de Auditoria ou Arquivo
de Registros, exceto durante a configuração inicial landing zone.
Configure o acesso confiável primeiro
Antes de poder inscrever um já existenteAWSna AWS Control Tower, você deve dar permissão para
que a AWS Control Tower gerencie, ougovernar, a conta. Especificamente, a AWS Control Tower
exige permissão para estabelecer acesso confiável entreAWS CloudFormationeAWS Organizationsem
seu nome, para queAWS CloudFormationO pode implantar sua pilha automaticamente nas contas da
organização selecionada. Com esse acesso confiável, oAWSControlTowerExecutionA função conduz
as atividades necessárias para gerenciar cada conta. É por isso que você deve adicionar essa função a
cada conta antes de inscrevê-la.
Quando o acesso confiável está habilitado,AWS CloudFormationpode criar, atualizar ou excluir pilhas em
várias contas eAWSRegiões com uma única operação. O AWS Control Tower depende desse recurso de
confiança para que possa aplicar funções e permissões a contas existentes antes de movê-las para uma
unidade organizacional registrada e, assim, colocá-las sob controle.
Para saber mais sobre o acesso confiável eAWS CloudFormation StackSets, consulteDA AWS
CloudFormation StackSets eAWS Organizations.

O que acontece durante o registro da conta
Durante o processo de registro, a AWS Control Tower executa estas ações:
• Aplicar linhas de base à conta, que inclui a implantação destes conjuntos de pilhas:
• AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL
• AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH
• AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG
• AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES
• AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES
• AWSControlTowerBP-VPC-ACCOUNT-FACTORY-V1
É uma boa ideia revisar os modelos desses conjuntos de pilhas e verificar se eles não entram em
conflito com suas políticas existentes.
• Identifica a conta por meio do AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ou do AWS
Organizations.
• Coloca a conta na UO especificada. Certifique-se de aplicar todas as SCPs aplicadas na UO atual, para
que sua postura de segurança permaneça consistente.
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• Aplica proteções obrigatórias à conta por meio das SCPs que se aplicam à UO selecionada como um
todo.
• PermiteAWS Confige o configura para registrar todos os recursos na conta.
• Adiciona oAWS Configregras que aplicam as proteções de detecção do AWS Control Tower à conta.

Note
Quando você registra a conta no AWS Control Tower, sua conta é governada peloAWS
CloudTrailtrilha para a nova organização. Se houver uma implantação existente de um CloudTrail
trilha, você pode ver cobranças duplicadas, a menos que exclua a trilha existente da conta antes
de registrá-la na AWS Control Tower.

Registrando contas existentes com VPCs
O AWS Control Tower lida com as VPCs de forma diferente quando você provisiona uma nova conta no
Account Factory do que quando você inscreve uma conta existente.
• Quando você cria uma nova conta, o AWS Control Tower remove automaticamente asAWSVPC padrão
e cria uma VPC para essa conta.
• Quando você inscreve uma conta existente, o AWS Control Tower não cria uma VPC para essa conta.
• Quando você inscreve uma conta existente, o AWS Control Tower não remove nenhuma VPC existente
nemAWSVPC padrão associada à conta.

Tip
É possível alterar o comportamento padrão de novas contas configurando a Account Factory, para
que ela não configure uma VPC por padrão para contas em sua organização no AWS Control
Tower. Para obter mais informações, consulteCriar uma conta na AWS Control Tower sem uma
VPC (p. 302)

Pré-requisitos para registro
Esses pré-requisitos são necessários antes que você possa registrar uma conta na AWS Control Tower:
1. Para cadastrar uma conta existente, oAWSControlTowerExecutiona função deve estar presente na
conta que você está registrando.
2. Recomendamos que a conta não tenha umAWS Configgravador de configuração ou canal de entrega.
Eles podem ser excluídos ou modificados por meio doAWSCLI antes que você possa registrar uma
conta. Caso contrário, consulteInscrever contas que tenhamAWS Configrecursospara obter instruções
sobre como modificar seus recursos existentes.
3. A conta que você deseja registrar deve existir na mesmaAWS Organizationsorganização como a
conta de gerenciamento da AWS Control Tower. A conta existente pode ser inscritaapenasna mesma
organização do que a conta de gerenciamento do AWS Control Tower, em uma UO que já está
registrada com o AWS Control Tower.
4. Antes de registrar uma conta existente no AWS Control Tower, a conta deve ter as seguintes funções,
permissões e relações de confiança em vigor. Caso contrário, o registro falhará.
Nome da função: AWSControlTowerExecution
Permissão de função:AdministratorAccess (Política gerenciada da AWS)
Relação de confiança da função:
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::Management Account ID:root"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {}
}
]
}

Para verificar outros pré-requisitos para a inscrição, consulteConceitos básicos da AWS Control Tower.

Note
Quando você cadastra uma conta no AWS Control Tower, sua conta é governada peloAWS
CloudTrailtrilha para a organização da AWS Control Tower. Se houver uma implantação existente
de um CloudTrailtrilha, você pode ver cobranças duplicadas, a menos que exclua a trilha existente
da conta antes de registrá-la na AWS Control Tower.

Inscrever uma conta existente
OEnroll accountestá disponível no console do AWS Control Tower, para inscriçãoAWScontas para
que sejam governadas pelo AWS Control Tower. Para obter mais informações, consulteInscrever um
existenteAWSconta (p. 123)
O recurso Enroll account (Registrar conta) estará disponível quando sua zona de destino não estiver em
um estado de oscilação. Para visualizar esse recurso no console do:
• Navegue até o .Organizaçãopágina no AWS Control Tower (Data da
• Encontre o nome da conta que você deseja cadastrar. Para encontrá-lo, escolhaSomente contasno
menu suspenso no canto superior direito e, em seguida, localize o nome da conta na tabela filtrada.
• Siga as etapas para cadastrar uma conta individual, conforme mostrado naEtapas para registrar uma
conta (p. 126)seção.

Note
Quando você estiver inscrevendo um existenteConta da AWS, certifique-se de verificar o
endereço de e-mail existente. Caso contrário, uma nova conta poderá ser criada.
Determinados erros podem exigir que você atualize a página e tente novamente. Se sua zona de destino
estiver em estado de oscilação, talvez não seja possível usar o recurso Enroll account (Registrar conta)
com êxito. Você precisará provisionar novas contas por meio da Account Factory até que o desvio landing
zone seja resolvido.
Ao registrar contas no console do AWS Control Tower, você deverá estar conectado a uma conta com um
usuário do IAM que tenha oAWSServiceCatalogEndUserFullAccesspolítica habilitada, juntamente
com permissões de acesso de administrador para usar o console do AWS Control Tower, e você não pode
estar conectado comoRaizusuário.
As contas que você cadastrar podem ser atualizadas por meio deAWS Service Cataloge a fábrica
de contas da AWS Control Tower, como você atualizaria qualquer outra conta. Os procedimentos de
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atualização são fornecidos na seção Atualize e mova contas de fábrica de contas com a AWS Control
Tower ou comAWS Service Catalog (p. 138).

Etapas para registrar uma conta
Depois doAdministratorAccessa permissão (política) está em vigor na sua conta existente, siga estas
etapas para registar a conta:

Como registrar uma conta individual na AWS Control Tower
• Navegue até a AWS Control TowerOrganização.
• NoOrganização, as contas que estão qualificadas para serem inscritas permitem que você
selecioneEnrolldoAçõesmenu suspenso na parte superior da seção. Essas contas também mostram
umEnroll accountquando você visualizá-los naDetalhes da conta.
• Quando você escolherEnroll account, você verá umEnroll account, na qual você será solicitado
a adicionar oAWSControlTowerExecutionpapel para a conta. Para obter algumas instruções,
consulteAdicionar manualmente a função de IAM necessária a uma função existenteAWSconta e
inscreva-a (p. 129).
• Em seguida, selecione uma UO registrada na lista suspensa. Se a conta já estiver em uma OU
registrada, esta lista mostrará a OU.
• Escolha Enroll account (Registrar conta).
• Um lembrete modal será exibido para adicionar oAWSControlTowerExecutionfunção e confirme a
ação.
• SelecioneEnroll.
• A AWS Control Tower inicia o processo de inscrição, e você é direcionado de volta aoDetalhes da conta.

Causas comuns de falha na inscrição
• Para cadastrar uma conta existente, oAWSControlTowerExecutiona função deve estar presente na conta
que você está registrando.
• Seu principal do IAM pode não ter as permissões necessárias para provisionar uma conta.
• AWSSecurity Token ServiceAWSSTS) está desativado no seuAWSna região de origem ou em qualquer
região compatível com o AWS Control Tower.
• É possível que você esteja conectado a uma conta que precisa ser adicionada ao Portfólio de Account
Factory noAWS Service Catalog. A conta deve ser adicionada antes que você tenha acesso à Account
Factory para que seja possível criar ou registrar uma conta na AWS Control Tower. Se o usuário
ou função apropriada não for adicionada ao Portfólio de fábrica de contas, você receberá um erro
ao tentar adicionar uma conta. Para obter instruções sobre como conceder acesso aAWS Service
Catalogportfólios, consulteConceder acesso a usuários.
• É possível que você esteja conectado como raiz.
• A conta que você está tentando registrar pode terAWSConfigurações de Config que são residuais. Em
particular, a conta pode ter um gravador de configuração ou canal de entrega. Eles devem ser excluídos
ou modificados por meio doAWSCLI antes que você possa registrar uma conta. Para obter mais
informações, consulte Inscrever contas que tenham contas existentesAWS Configrecursos (p. 131) e
Interagindo com oAWS Control TowerusandoAWS CloudShell (p. 48).
• Se a conta pertencer a outra OU com uma conta de gerenciamento, incluindo outra OU da AWS Control
Tower, você deverá encerrar a conta em sua OU atual antes que ela possa ingressar em outra OU. Os
recursos existentes devem ser removidos na OU original. Caso contrário, o registro falhará.
• O provisionamento e o registro da conta falharão se os SCPs da UO de destino não permitirem que
você crie todos os recursos necessários para essa conta. Por exemplo, um SCP na UO de destino pode
bloquear a criação de recursos sem determinadas tags. Nesse caso, o provisionamento ou o registro de
contas falharão, porque o AWS Control Tower não oferece suporte à marcação de recursos. Para obter
ajuda, entre em contato com o representante da conta ouAWSSupport.
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Para obter mais informações sobre como o AWS Control Tower funciona com funções quando você está
criando novas contas ou registrando contas existentes, consulteComo a AWS Control Tower trabalha com
funções para criar e gerenciar contas (p. 89).

Tip
Se você não puder confirmar que umAWSconta atende aos pré-requisitos de inscrição, você pode
configurar umEnrolled Date (UOUe inscreva a conta nessa UO. Depois que a inscrição for bemsucedida, você poderá mover a conta para a OU desejada. Se a inscrição falhar, nenhuma outra
conta ou OUs será afetada pela falha.
Se você tiver dúvidas de que suas contas existentes e suas configurações sejam compatíveis com o AWS
Control Tower, siga as práticas recomendadas na seção a seguir.

Recomendado: É possível configurar uma abordagem em duas etapas para o registro da conta
• Primeiro, use umAWS Config pacote de conformidadepara avaliar como suas contas podem ser
afetadas por algumas proteções do AWS Control Tower. Para determinar como o registro no AWS
Control Tower pode afetar suas contas, consulteAmplie a governança AWS Control TowerAWS
Configpacotes de conformidade.
• Depois disso, talvez você queira registrar a conta. Se os resultados de conformidade forem satisfatórios,
o caminho de migração será mais fácil porque é possível registrar a conta sem consequências
inesperadas.
• Depois de fazer sua avaliação, se você decidir configurar uma landing zone da AWS Control Tower,
talvez seja necessário remover oAWS Configcanal de entrega e gravador de configuração que foram
criados para sua avaliação. Depois disso, será possível configurar o AWS Control Tower com êxito.

Note
O pacote de conformidade também funciona em situações em que as contas estão localizadas
em UOs registradas pelo AWS Control Tower, mas as cargas de trabalho são executadas
emAWSRegiões que não têm suporte ao AWS Control Tower. É possível usar o pacote de
conformidade para gerenciar recursos em contas que existem em regiões onde o AWS Control
Tower não está implantado.

E se a conta não atender aos pré-requisitos?
Lembre-se de que, como pré-requisito, as contas qualificadas para serem inscritas na governança da AWS
Control Tower devem fazer parte da mesma organização geral. Para cumprir esse pré-requisito de registro
de conta, você pode seguir estas etapas preparatórias para mover uma conta para a mesma organização
que a AWS Control Tower.

Etapas preparatórias para trazer uma conta para a mesma organização que a AWS Control Tower
1. Descarte a conta de sua organização existente. (Você deve fornecer um método de pagamento
separado se usar essa abordagem.)
2. Convide a conta para a organização da AWS Control Tower. Você pode seguir este procedimento
fornecido noAWS Organizationsdocumentação,Convidar umAWSconta da para se juntar à sua
organização.
3. Aceite o convite. (A conta aparece na raiz da organização.) Essa etapa move a conta para a mesma
organização que a AWS Control Tower. Ele estabelece SCPs e faturamento consolidado.

Tip
Você pode enviar o convite para a nova organização antes que a conta saia da organização
antiga. O convite estará aguardando quando a conta sair da organização existente.
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Agora você deve cumprir os pré-requisitos restantes:
1. Crie o necessárioAWSControlTowerExecutionFunção do .
2. Limpe a VPC padrão. (Essa parte é opcional — o AWS Control Tower não altera sua VPC padrão
existente.)
3. Excluir ou modificar qualquer existenteAWS Configgravador de configuração ou canal de entrega
através doAWS CLIouAWS CloudShell. Consulte ExemploAWS ConfigComandos CLI para status de
recursos (p. 128) e Inscrever contas que tenham contas existentesAWS Configrecursos (p. 131).
4. Quaisquer outros pré-requisitos, conforme necessário.
Depois de concluir essas etapas preparatórias, você pode inscrever a conta no AWS Control Tower.
Consulte Etapas para registrar uma conta (p. 126). Essa etapa coloca a conta em total governança da
AWS Control Tower.

Etapas opcionais para desprovisionar uma conta para que ela possa ser inscrita, mantendo sua
pilha
1. Opcionalmente, para manter o aplicadoAWS CloudFormationstack, exclua a instância da pilha dos
conjuntos de pilhas, certificando-se de escolherReter pilhaspara a instância.
2. Encerrar o produto provisionado pela conta noAWS Service CatalogAccount Factory. (Essa etapa
remove apenas o produto provisionado da AWS Control Tower, na verdade não exclui a conta.)
3. Opcionalmente, configure a conta com os detalhes de cobrança necessários, conforme necessário para
qualquer conta que não pertença a uma organização e, em seguida, remova a conta da organização.
Você faria isso para que a conta não contasse contra o total em seuAWS Organizationscota.
4. Limpe a conta, se houver recursos, e feche-a, seguindo as etapas de encerramento da conta fornecidas
emCancelar o gerenciamento de uma conta (p. 141).
5. Se você tiver umSuspensoOU com grades de proteção definidas, você pode mover a conta para lá em
vez de fazer a Etapa 1.

ExemploAWS ConfigComandos CLI para status de
recursos
Aqui estão alguns exemplosAWS ConfigComandos CLI que podem ser usados para determinar o status do
gravador de configuração e do canal de entrega.
Comandos de exibição:
• aws configservice describe-delivery-channels
• aws configservice describe-delivery-channel-status
• aws configservice describe-configuration-recorders
• The normal response is something like "name": "default"
Comandos de exclusão:
• aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT
• aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROMDESCRIBE-OUTPUT
• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT
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Adicionar manualmente a função de IAM necessária a
uma função existenteAWSconta e inscreva-a
Se você já configurou sua landing zone da AWS Control Tower, pode começar a registrar as contas da
sua organização em uma UO registrada na AWS Control Tower. Se você não configurou sua landing zone,
siga as etapas descritas no Guia do usuário do AWS Control Tower emIntrodução, Etapa 2. Depois que a
landing zone estiver pronta, conclua as etapas a seguir para colocar as contas existentes na governança
pela AWS Control Tower, manualmente.
Certifique-se de revisar oPré-requisitos para registro (p. 124)Analisado anteriormente neste capítulo.
Antes de registrar uma conta no AWS Control Tower, você deve conceder permissão à AWS Control
Tower para gerenciar essa conta. Para fazer isso, você adicionará uma função que tenha acesso total
à conta, conforme mostrado nas etapas a seguir. Essas etapas devem ser executadas para cada conta
registrada.
Para cada conta:
Etapa 1: Entre com acesso de administrador à conta de gerenciamento da organização que atualmente
contém a conta que você deseja registrar.
Por exemplo, se você criou essa conta a partir deAWS Organizationse você usa uma função do IAM entre
contas para fazer login, então você pode seguir estas etapas:
1.

Faça login na conta de gerenciamento da sua organização.

2.

Acesse AWS Organizations.

3.

UnderContas, selecione a conta que você quer registrar e copie o ID da conta.

4.

Abra o menu suspenso da conta na barra de navegação superior e escolhaMudar de função.

5.

NoAlternar função, preencha os seguintes campos:
• UnderConta, insira o ID da conta que você copiou.
• UnderFunção, insira o nome da função do IAM que permite o acesso entre contas a essa
conta. O nome dessa função foi definido quando a conta foi criada. Se você não tiver
especificado o nome de uma função quando tiver criado a conta, insira o nome de função
padrão,OrganizationAccountAccessRole.

6.

Selecione Switch Role (Mudar de função).

7.

Agora você deve estar conectado aoAWSconsole de gerenciamento como a conta secundária.

8.

Quando terminar, fique na conta da criança para a próxima parte do procedimento.

9.

Anote o ID da conta de gerenciamento, pois será necessário inseri-lo na próxima etapa.

Etapa 2: Dê permissão à AWS Control Tower para gerenciar a conta.
1.

AcesseIAM.

2.

AcesseFunções do.

3.

Selecione Create role (Criar função).

4.

Quando for solicitado a selecionar para qual serviço a função se destina, selecioneEC2e
escolhaPróximo: Permissões. Você mudará isso para “AWS Control Tower” posteriormente.

5.

Quando solicitado a anexar políticas, escolhaAdministratorAccess.

6.

Escolha Next: Tags (Próximo: tags).

7.

Você pode ver uma tela opcional intituladaAdicionar tags. Pule esta tela por enquanto
escolhendoPróximo: Review
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8.

NoReview (Revisar)tela, naNome da funçãocampoAWSControlTowerExecution.

9.

Insira uma breve descrição noDescriçãocaixa, comoPermite acesso total à conta para inscrição.

10. Selecione Create role (Criar função).
11. Navegue até a função que você acabou de criar. SelecioneFunções doà esquerda. Selecione
AWSControlTowerExecution.
12. UnderRelações de confiança, escolhaEditar relação de confiança.
13. Copie o exemplo de código mostrado aqui e cole-o no documento de políticas. Substitua a
stringManagement Account IDcom o ID da conta de gerenciamento real da sua conta de
gerenciamento. Aqui está a política para colar:
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::Management Account ID:root"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {}
}
]
}

Etapa 3: Registre a conta movendo-a para uma OU registrada e verifique a inscrição.
Depois de configurar as permissões necessárias criando a função, siga estas etapas para registrar a conta
e verificar a inscrição.
1.

Faça login novamente como administrador e acesse a AWS Control Tower.

2.

Enroll the account (Data da inscrição)
• DoOrganizaçãona AWS Control Tower, selecione sua conta e escolhaEnrolldoAçõesmenu suspenso
no canto superior direito.
• Siga as etapas para cadastrar uma conta individual, conforme mostrado naEtapas para registrar
uma conta (p. 126).

3.

Verifique a inscrição.
• No AWS Control Tower, escolhaOrganizaçãono painel de navegação esquerdo.
• Procure a conta que você cadastrou recentemente. Seu estado inicial mostrará um status
deEnrolled.
• Quando o estado muda paraEnrolled, a mudança foi bem-sucedida.

Para continuar esse processo, faça login em cada conta da sua organização que você deseja registrar no
AWS Control Tower. Repita as etapas de pré-requisito e as etapas de inscrição para cada conta.

Inscrição automatizada deAWS Organizationscontas
Você pode usar o método de inscrição descrito em uma postagem de blog chamadaEnroll atualAWScontas
no AWS Control Towerpara inscrever seuAWS Organizationscontas na AWS Control Tower com um
processo programático.
O modelo YAML a seguir pode ajudá-lo a criar a função necessária em uma conta, para que ela possa ser
inscrita programaticamente.
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AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the AWSControlTowerExecution role to enable use of your account as a
target account in AWS CloudFormation StackSets.
Parameters:
AdministratorAccountId:
Type: String
Description: AWS Account Id of the administrator account (the account in which
StackSets will be created).
MaxLength: 12
MinLength: 12
Resources:
ExecutionRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
RoleName: AWSControlTowerExecution
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
AWS:
- !Ref AdministratorAccountId
Action:
- sts:AssumeRole
Path: /
ManagedPolicyArns:
- arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess

Inscrever contas que tenham contas
existentesAWS Configrecursos
Este tópico fornece uma step-by-step abordagem de como inscrever contas que já existemAWS
ConfigRecursos Para obter exemplos de como verificar seus recursos existentes, consulteExemploAWS
ConfigComandos CLI para status de recursos (p. 128).

Note
Se você planeja trazer os existentesAWScontas na AWS Control Tower comoAuditoriaeArquivo
de logcontas e se essas contas já existiremAWS ConfigRecursos, você deve excluir osAWS
Configrecursos antes que você possa cadastrar as contas na AWS Control Tower.

Exemplos deAWS Configrecursos
Aqui estão alguns tipos deAWS Configrecursos que sua conta já poderia ter. Esses recursos podem
precisar ser modificados para que você possa cadastrar sua conta na AWS Control Tower.
• AWS Configgravador
• AWS Configcanal de entrega
• AWS ConfigAgregação de autorização

Pressuposições
• Sua conta ainda não está cadastrada na AWS Control Tower.
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• Sua conta tem pelo menos umaAWS Configrecurso em pelo menos uma das regiões da AWS Control
Tower governadas pela conta de gerenciamento.

Para um blog que descreve uma abordagem automatizada para registrar contas com contas
existentesAWS ConfigRecursos, consulteAutomatize o registro de contas com as existentesAWS
ConfigRecursos na AWS Control Tower. Você poderá enviar um único ticket de suporte para todas as
contas que deseja inscrever, conforme descrito emEtapa 1: Entre em contato com o suporte ao cliente com
um ticket para adicionar a conta à lista de permissões da AWS Control Tower (p. 132), que segue.

Limitações
• A conta só pode ser cadastrada usando o fluxo de trabalho da AWS Control Tower para ampliar a
governança.
• Se os recursos forem modificados e criarem um desvio na conta, a AWS Control Tower não atualizará os
recursos.
• AWS Configos recursos em regiões que não são governadas pela AWS Control Tower não são
alterados.

Esse processo tem 5 etapas principais.
1. Adicione a conta à lista de permissões da AWS Control Tower.
2. Crie uma nova função do IAM na conta.
3. Modificar pré-existenteAWS ConfigRecursos
4. CriarAWS ConfigRecursos emAWSRegiões onde elas não existem.
5. Cadastre a conta na AWS Control Tower.

Antes de continuar, considere as seguintes expectativas em relação a esse processo.
• A AWS Control Tower não cria nenhumaAWS Configrecursos nessa conta.
• Após a inscrição, as grades de proteção da AWS Control Tower protegem automaticamente oAWS
Configrecursos que você criou, incluindo a nova função do IAM.
• Se alguma alteração for feita noAWS Configapós a inscrição, esses recursos devem ser atualizados
para se alinharem às configurações da AWS Control Tower antes que você possa registrar novamente a
conta.

Etapa 1: Entre em contato com o suporte ao cliente
com um ticket para adicionar a conta à lista de
permissões da AWS Control Tower
Inclua essa frase na linha de assunto do seu ingresso:
Inscrever contas que tenham contas existentesAWS ConfigRecursos na AWS Control Tower

Inclua os seguintes detalhes no corpo do seu bilhete:
• Número da conta de gerenciamento
• Números de contas de membros que já existemAWS Configrecursos
• Sua região de origem selecionada para a configuração do AWS Control Tower
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Etapa 2: Criar um novo papel do IAM na contamembro
1. Abra aAWS CloudFormationConsole do para a conta-membro.
2. Crie uma nova pilha usando o seguinte modelo
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config
Resources:
CustomerCreatedConfigRecorderRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
RoleName: aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- config.amazonaws.com
Action:
- sts:AssumeRole
Path: /
ManagedPolicyArns:
- arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole
- arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess

3. Forneça o nome para a stack comoCustomerCreatedConfigRecorderRoleForControlTorre
4. Crie a stack.

Etapa 3: IdentificarAWSRegiões com recursos préexistentes
Para cada região governada (governada pela AWS Control Tower) na conta, identifique e anote as
regiões que têm pelo menos uma das existentesAWS Configtipos de exemplos de recursos mostrados
anteriormente.

Etapa 4: IdentificarAWSRegiões sem nenhumaAWS
Configrecursos
Para cada região governada (governada pela AWS Control Tower) na conta, identifique e anote as regiões
nas quais não háAWS Configrecursos dos tipos de exemplo mostrados anteriormente.

Etapa 5: Modifique os recursos existentes em
cadaAWSRegião
Para esta etapa, as seguintes informações são necessárias sobre a configuração da sua AWS Control
Tower.
• LOGGING_ACCOUNT- o ID da conta Logging
• AUDIT_ACCOUNT- o ID da conta de auditoria
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• IAM_ROLE_ARN- a função do IAM ARN criada na Etapa 1
• ORGANIZATION_ID- o ID da organização da conta de gerenciamento
• MEMBER_ACCOUNT_NUMBER- a conta do membro que está sendo modificada
• HOME_REGION- a região de origem para a configuração do AWS Control Tower.
Modifique cada recurso existente seguindo as instruções dadas nas seções 5a a 5c, que se seguem.

Etapa 5a.AWS Configrecursos do gravador
Apenas umAWS Configo gravador pode existir porAWSregião. Se houver, modifique as configurações
conforme mostrado. Substituir o itemGLOBAL_RESOURCE_RECORDINGcomverdadena sua região de
origem. Substitua o item porfalsopara outras regiões onde umAWS Configexiste um gravador.
• Name (Nome): NÃO MUDE
• RoleARN: IAM_ROLE_ARN
• RecordingGroup:
• AllSupported:verdade
• IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
• ResourceTypes: Empty
Essa modificação pode ser feita por meio doAWSCLI usando o comando a seguir. Substitua a
stringRECORDER_NAMEcom o existenteAWS Confignome do gravador.

aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder
name=RECORDER_NAME,roleARN=arn:aws:iam::MEMBER_ACCOUNT_NUMBER:role/
aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created --recording-group
allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=GLOBAL_RESOURCE_RECORDING -region CURRENT_REGION

Etapa 5b. Modificar aAWS ConfigRecursos do canal
de entrega
Apenas umAWS ConfigUm canal de entrega pode existir por região. Se houver outro, modifique as
configurações conforme mostrado.
• Name (Nome): NÃO MUDE
• ConfigSnapshotDeliveryProperties: TwentyFour_Horas
• S3BucketName: O nome do bucket de registro da conta de registro da AWS Control Tower
aws-controltower-logs-LOGGING_ACCOUNT-HOME_REGION
• S3KeyPrefix:ORGANIZATION_ID
• SnsTopicARN:O ARN do tópico do SNS da conta de auditoria, com o seguinte formato:
arn:aws:sns:CURRENT_REGION:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltowerAllConfigNotifications
Essa modificação pode ser feita por meio doAWSCLI usando o comando a seguir. Substitua a
stringDELIVERY_CHANNEL_NAMEcom o existenteAWS Confignome do gravador.
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aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel
name=DELIVERY_CHANNEL_NAME, s3BucketName=aws-controltowerlogs-LOGGING_ACCOUNT_ID-HOME_REGION, s3KeyPrefix="ORGANIZATION_ID",
configSnapshotDeliveryProperties={deliveryFrequency=TwentyFour_Hours},
snsTopicARN=arn:aws:sns:CURRENT_REGION:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltowerAllConfigNotifications --region CURRENT_REGION

Etapa 5c. Modificar aAWS ConfigRecursos de
autorização de agregação
Podem existir várias autorizações de agregação por região. A AWS Control Tower exige uma autorização
de agregação que especifique a conta de auditoria como a conta autorizada e tenha a região de origem
da AWS Control Tower como a região autorizada. Se não existir, crie um novo com as seguintes
configurações:
• AuthorizedAccountId:O ID da conta de auditoria
• AuthorizedAwsRegion: A região de origem da configuração da AWS Control Tower
Essa modificação pode ser feita por meio doAWSCLI usando o seguinte comando:
aws configservice put-aggregation-authorization --authorized-account-id
AUDIT_ACCOUNT_ID --authorized-aws-region HOME_REGION --region CURRENT_REGION

Etapa 6: Crie recursos onde eles não existem, em
regiões governadas pela AWS Control Tower
Revise aAWS CloudFormationmodelo, para que em sua região de origem
oIncludeGlobalResourcesTypeso parâmetro tem o valorGLOBAL_RESOURCE_RECORDING, como mostram
o exemplo a seguir. Também atualize os campos obrigatórios no modelo, conforme especificado nesta
seção.
1. Navegue até a conta de gerenciamentoAWS CloudFormationConsole do.
2. Criar um novo StackSet com o nomeCustomerCreatedConfigResourcesForControlTower.
3. Copie e atualize o seguinte modelo:
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config
Resources:
CustomerCreatedConfigRecorder:
Type: AWS::Config::ConfigurationRecorder
Properties:
Name: aws-controltower-BaselineConfigRecorder-customer-created
RoleARN: !Sub arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-controltowerConfigRecorderRole-customer-created
RecordingGroup:
AllSupported: true
IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
ResourceTypes: []
CustomerCreatedConfigDeliveryChannel:
Type: AWS::Config::DeliveryChannel
Properties:
Name: aws-controltower-BaselineConfigDeliveryChannel-customer-created
ConfigSnapshotDeliveryProperties:
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DeliveryFrequency: TwentyFour_Hours
S3BucketName: aws-controltower-logs-LOGGING_ACCOUNT-HOME_REGION
S3KeyPrefix: ORGANIZATION_ID
SnsTopicARN: !Sub arn:aws:sns:${AWS::Region}:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltowerAllConfigNotifications
CustomerCreatedAggregationAuthorization:
Type: "AWS::Config::AggregationAuthorization"
Properties:
AuthorizedAccountId: AUDIT_ACCOUNT
AuthorizedAwsRegion: HOME_REGION

Atualize o modelo com os campos obrigatórios:
a. NoS3BucketNamecampo, substitua oLOGGING_ACCOUNT_IDeHOME_REGION
b. NoS3KeyPrefixcampo, substitua oORGANIZATION_ID
c. NoSnsTopicARNcampo, substitua oAUDIT_ACCOUNT
d. NoAuthorizedAccountIdcampo, substitua oAUDIT_ACCOUNT
e. NoAuthorizedAwsRegioncampo, substitua oHOME_REGION
4. Durante a implantação noAWS CloudFormationconsole, adicione o número da conta do membro.
5. Adicionar aAWSRegiões que foram identificadas na Etapa 4.
6. Implemente o conjunto de pilhas.

Etapa 7: Registre a OU com a AWS Control Tower
No painel do AWS Control Tower, registre a OU.

Note
OInscrever contao fluxo de trabalho não será bem-sucedido nessa tarefa. Você deve
escolherRegistrar UOouRegistre-se novamente.

Provisione e gerencie contas com Account Factory
Este capítulo inclui uma visão geral e procedimentos para provisionar novas contas de membros em sua
landing zone da AWS Control Tower com o Account Factory.

Permissões para configurar e provisionar contas
A fábrica de contas da AWS Control Tower permite que administradores de nuvem eAWS IAM
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)usuários finais devem provisionar contas em sua
landing zone. Por padrão, os usuários do IAM Identity Center que provisionam contas devem estar
naAWSAccountFactorygrupo ou grupo de gerenciamento.

Note
Tenha cuidado ao trabalhar na conta de gerenciamento, como faria ao usar qualquer conta que
tenha permissões generosas em sua organização.
A conta de gerenciamento da AWS Control Tower tem uma relação de confiança com
oAWSControlTowerExecutionfunção, que permite a configuração da conta a partir da conta de
gerenciamento, incluindo algumas configurações automatizadas da conta. Para obter mais informações
sobre a função AWSControlTowerExecution, consulte Como a AWS Control Tower trabalha com funções
para criar e gerenciar contas (p. 89).
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Note
Para inscrever umaConta da AWSna AWS Control Tower, essa conta deve ter
oAWSControlTowerExecutionfunção ativada. Para obter mais informações sobre como registrar
uma conta existente, consulte Inscrever um existenteAWSconta (p. 123).

Provisione Account Factory de contas comAWS
Service Catalog
O procedimento a seguir descreve como criar e provisionar contas como usuário final do IAM Identity
Center, por meio deAWS Service Catalog. Este procedimento também é conhecido comoProvisionamento
avançado, ouprovisionamento manual de contas. Opcionalmente, você pode provisionar contas de forma
programática, com oAWSCLI ou com o AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT).

Para provisionar contas individualmente no Account Factory, como usuário final
1.

Faça login no URL do portal do usuário.

2.

NoSeus aplicativos, escolhaAWSConta.

3.

Na lista de contas, escolha o ID da conta para sua conta de gerenciamento. Esse ID também pode ter
uma etiqueta, por exemplo,(Gestão).

4.

NoAWSServiceCatalogEndUserAccess, escolhaConsole de Gerenciamento. Isso abre o AWS
Management Console para este usuário nessa conta.

5.

Verifique se você selecionou o corretoAWSRegião para provisionamento de contas, que deve ser sua
região de origem da AWS Control Tower.

6.

Procure e escolha Service Catalog para abrir o console do AWS Service Catalog.

7.

Na página de navegação, selecioneProdutos.

8.

SelectAWS Control Towere, em seguida, escolha oLançamento de produtobotão. Essa ação inicia o
assistente para provisionar uma nova conta.

9.

Preencha as informações e lembre-se do seguinte:
• OSSOUserEmailpode ser um novo endereço de e-mail ou o endereço de e-mail associado a um
usuário existente do IAM Identity Center. Qualquer que seja sua escolha, esse usuário terá acesso
administrativo à conta que você estiver provisionando.
• OAccountEmaildeve ser um endereço de e-mail que ainda não esteja associado a umAWSConta
da. Se você usou um novo endereço de e-mail emSSOUserEmail, você pode usar esse endereço
de e-mail aqui.

10. Não definaTagOptionse não habiliteNotificações do, caso contrário, a conta pode deixar de ser
provisionada. Quando terminar, escolhaLançamento de produto.
11. Revise as configurações da sua conta e escolha Launch (Iniciar). Não crie um plano de recursos, ou
sua conta pode não ser provisionada.
12. Sua conta agora será provisionada. Isso poderá levar alguns minutos para ser concluído. Você pode
atualizar a página para atualizar as informações de status exibidas.

Note
Somente uma conta pode ser provisionada por vez.
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Considerações sobre o gerenciamento de Account
Factory contas
As contas que você provisiona por meio da AWS Control Tower Account Factory podem ser atualizadas,
fechadas ou reaproveitadas. Por exemplo, você pode reutilizar contas existentes para outras cargas de
trabalho e outros usuários atualizando os parâmetros de usuário da conta.
Se você especificar um novo endereço de e-mail de usuário do IAM Identity Center ao atualizar o produto
provisionado associado a uma conta que foi vendida pela fábrica de contas, a AWS Control Tower cria
uma nova conta de usuário do IAM Identity Center. A conta de usuário criada anteriormente não será
removida. Se você preferir remover o e-mail anterior do usuário do IAM Identity Center do IAM Identity
Center, consulteDesabilitar um usuário.
Com o Account Factory, você também pode alterar a unidade organizacional (OU) de uma conta ou
cancelar o gerenciamento de uma conta, seguindo os procedimentos deste capítulo. Para obter mais
informações sobre como criar uma conta, consulte Cancelar o gerenciamento de uma conta (p. 141).
Determinadas atualizações exigem que você ou um administrador Quando fazer login como usuário
root (p. 38) na conta, para obter as permissões apropriadas.

Atualize e mova contas de fábrica de contas com a
AWS Control Tower ou comAWS Service Catalog
A maneira mais fácil de atualizar uma conta cadastrada é por meio do console da AWS Control Tower. As
atualizações de contas individuais são úteis para resolver desvios, comoConta-membro migrada (p. 175).
As atualizações da conta também são necessárias como parte de uma atualização completa da landing
zone.

Atualize a conta no console
Para atualizar uma conta no console da AWS Control Tower
1.

Quando estiver conectado ao AWS Control Tower, navegue atéA empresaPágina da.

2.

Na lista de OUs e contas, selecione o nome da conta que você deseja atualizar. As contas que estão
disponíveis para atualização mostram um status deAtualização disponível.

3.

Em seguida, você verá oDetalhes da contapágina da conta selecionada.

4.

No canto superior direito, selecioneAtualizar conta.

Atualizar o produto provisionado
O procedimento a seguir orienta você sobre como atualizar sua conta Account Factory ou movê-la para
uma nova OU, atualizando o produto provisionado da conta noAWS Service Catalog.

Para atualizar uma conta Account Factory ou alterar sua UO por meioAWS Service Catalog
1.

Faça login noAWSConsole de Gerenciamento daAWS Service CatalogConsole dohttps://
console.aws.amazon.com/servicecatalog/

Note
Você deve estar conectado como usuário com as permissões para provisionar novos
produtos noAWS Service Catalog; por exemplo, um usuário do IAM Identity Center
emAWSAccountFactoryouAWSServiceCatalogAdminsgroups.
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2.

Na página de navegação, selecioneProdutos provisionados.

3.

Para cada conta listada, realize as seguintes etapas para atualizar todas as contas-membro:
a.

No menu suspenso da conta, escolha Provisioned product details (Detalhes do produto
provisionado).

b.

Anote os seguintes parâmetros:
• SSOUserEmail(Disponível nos detalhes do produto provisionado)
• AccountEmail(Disponível nos detalhes do produto provisionado)
• SSOUserFirstName(Disponível no IAM Identity Center)
• SSOUSerLastName(Disponível no IAM Identity Center)
• AccountName(Disponível no IAM Identity Center)

c.

Em Actions (Ações), escolha Update (Atualizar).

d.

Escolha o botão ao lado da Version (Versão) do produto que você deseja atualizar e escolha Next
(Próximo).

e.

Forneça os valores dos parâmetro que foram mencionados anteriormente.
• Se você deseja manter a UOManagedOrganizationalUnit, escolha a OU na qual a conta já
estava.
• Se você quiser migrar a conta para uma nova OU, paraManagedOrganizationalUnit, escolha a
nova OU para a conta.
Um administrador central da nuvem pode encontrar essas informações no console da AWS
Control Tower, noA empresaPágina da AWS Control Tower.

f.

Escolha Next (Próximo).

g.

Reveja as alterações e escolha Update (Atualizar). Esse processo pode demorar alguns minutos
por conta.

Alterar endereço de e-mail de uma conta cadastrada
Siga o procedimento indicado nesta seção para alterar o endereço de e-mail de uma conta de membro
cadastrada. Esse procedimento não permite que você altere o endereço de e-mail da conta de
gerenciamento, da conta de arquivamento de registros ou da conta de auditoria.

Para alterar o endereço de e-mail de uma conta criada pela AWS Control Tower
1.

Recupere a senha raiz da conta. Você pode seguir as etapas descritas neste artigo,Como faço para
recuperar uma perda ou esquecidaAWSSenha da

2.

Faça login na conta com a senha raiz.

3.

Altere o endereço de e-mail como faria com qualquer outroAWSConta da.

4.

Você pode enfrentar um atraso antesAWS Organizationsreflete a atualização. Aguarde até que a
alteração do endereço de e-mail seja refletida emAWS Organizations.

5.

Atualize o produto provisionado noAWS Service Catalogusando o endereço de e-mail anterior da
conta. O processo de atualização associa o novo endereço de e-mail ao produto provisionado, para
que a atualização por e-mail entre em vigor na AWS Control Tower. As atualizações subsequentes do
produto provisionado são feitas com o novo endereço de e-mail.

Para alterar a senha ou o endereço de e-mail de uma conta de membro que você criou comAWS
Organizations, consulteAcessar a conta-membro como usuário-raiz, naAWS Organizationsdocumentação.
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Alterar o nome de uma conta
Siga o procedimento fornecido nesta seção para alterar o nome de uma conta cadastrada da AWS Control
Tower.

Para alterar o nome de uma conta AWS Control Tower
1.

Recupere a senha raiz da conta. Você pode seguir as etapas descritas neste artigo,Como faço para
recuperar uma perda ou esquecidaAWSSenha da

2.

Faça login na conta com a senha raiz.

3.

Navegue até oConfigurações de contaPágina daAWSConsole de gerenciamento de cobrança.

4.

Alterar o nome emConfigurações de conta, como você faria com qualquer outroAWSConta da.

5.

A AWS Control Tower se atualiza automaticamente para refletir a mudança de nome. Essa atualização
não será refletida no produto provisionado emAWS Service Catalog.

Configurar o Account Factory com as configurações
Amazon Virtual Private Cloud
O Account Factory permite que você crie linhas de base e opções de configuração pré-aprovadas para
contas em sua organização. Você pode configurar e provisionar novas contas por meio do AWS Service
Catalog.
Na página Account Factory, você pode ver uma lista de unidades organizacionais (OUs) e suaslista de
permissõesstatus do. Por padrão, todas as UOs estão na lista de permissão, o que significa que contas
podem ser provisionadas nelas. Você pode desativar determinadas UOs para o provisionamento de contas
por meio do AWS Service Catalog.
Você pode ver as opções de configuração do Amazon VPC disponíveis para seus usuários finais quando
eles provisionam novas contas.

Para definir as configurações do Amazon VPC no Account Factory
1.

Como administrador central da nuvem, faça login no console da AWS Control Tower com permissões
de administrador na conta de gerenciamento.

2.

No lado esquerdo do painel, selecioneAccount Factorypara navegar até a página de configuração de
rede do Account Factory. Lá é possível ver as configurações de rede padrão exibidas. Para editar,
selecioneEditare veja a versão editável das configurações de rede do Account Factory.

3.

Você pode modificar cada campo das configurações padrão conforme necessário. Escolha as opções
de configuração da VPC que você gostaria de estabelecer para todas as novas contas do Account
Factory que seus usuários finais possam criar e insira suas configurações nos campos.

• Escolhadeficienteoupermitidopara criar uma sub-rede pública no Amazon VPC. Por padrão, a sub-rede
com acesso à Internet não é permitida.

Note
Se você definir a configuração da VPC da fábrica de contas para que as sub-redes públicas
sejam habilitadas ao provisionar uma nova conta, a fábrica de contas configurará a Amazon
VPC para criar um gateway NAT. Você será cobrado pelo uso da Amazon VPC. Consulte
Definição de preço da VPC para obter mais informações.
• Escolha o número máximo de sub-redes privadas na Amazon VPC na lista. Por padrão, 1 está
selecionado. O número máximo de sub-redes privadas permitidas é 2 por zona de disponibilidade.
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• Insira o intervalo de endereços IP para criar as VPCs de sua conta. O valor deve estar no formato de
bloco de roteamento entre domínios sem classe (CIDR) (por exemplo, o padrão é 172.31.0.0/16).
Esse bloco CIDR fornece a variedade geral de endereços IP de sub-rede para a VPC que o Account
Factory cria para sua conta. Dentro da VPC, as sub-redes são atribuídas automaticamente do intervalo
especificado, e são iguais em tamanho. Por padrão, as sub-redes dentro da VPC não se sobrepõem. No
entanto, os intervalos de endereços IP da sub-rede nas VPCs de todas as suas contas provisionadas
podem se sobrepor.
• Escolha uma ou todas as regiões para a criação de uma VPC quando uma conta for provisionada. Por
padrão, todas as regiões disponíveis estão selecionadas.
• Na lista, escolha o número de zonas de disponibilidade para as quais configurar sub-redes em cada
VPC. O número padrão e recomendado é 3.
• Escolha Save (Salvar).
Você pode definir essas opções de configuração para criar contas que não incluam uma VPC. Veja a
demonstração.

Cancelar o gerenciamento de uma conta
Se você criou uma conta no Account Factory ou inscreveu umAWSconta, e você não quer mais
que a conta seja gerenciada pela AWS Control Tower em uma landing zone, você pode cancelar o
gerenciamento da conta. Isso pode ser feito noAWS Service CatalogConsole do IAM Identity Center
naAWSAccountFactorygrupo. Para obter mais informações sobre usuários ou grupos do IAM Identity
Center, consulteGerenciamento de usuários e acesso por meio do AWS IAM Identity Center (successor
to AWS Single Sign-On) (p. 259). O procedimento a seguir descreve como cancelar o gerenciamento de
uma conta-membro.

Para cancelar o gerenciamento de uma conta cadastrada
1.

Abra o console do AWS Service Catalog em seu navegador da web em https://
console.aws.amazon.com/servicecatalog.

2.

No painel de navegação esquerdo, escolha Provisioned products list (Lista de produtos
provisionados).

3.

Na lista de contas provisionadas, escolha o nome da conta que deseja que o AWS Control Tower não
gerencie mais.

4.

Na página Provisioned product details (Detalhes do produto provisionado), no menu Actions (Ações),
escolha Terminate (Encerrar).
Na caixa de diálogo exibida, escolha Terminate (Encerrar).

5.

Important
A palavra terminate (encerrar) é específica do AWS Service Catalog. Quando você encerra
uma conta da Account Factory emAWS Service Catalog, a conta não está fechada. Essa
ação remove a conta de sua OU e da sua landing zone.
6.
7.

Quando a conta não é gerenciada, seu status muda paraNão inscrito.
Se você não precisa mais da conta Para obter informações sobre o fechamentoAWScontas,
consulteFechar uma contanaAWS BillingGuia do usuário do

Note
Uma conta não gerenciada não foi fechada nem excluída. Quando a conta não é gerenciada, o
usuário do IAM Identity Center que você selecionou ao criar a conta no Account Factory ainda tem
acesso administrativo à conta. Se você não quiser que esse usuário tenha acesso administrativo,
altere essa configuração no IAM Identity Center atualizando a conta no Account Factory e
alterando o endereço de e-mail do usuário do IAM Identity Center para a conta. Para obter mais
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informações, consulteAtualize e mova contas de fábrica de contas com a AWS Control Tower ou
comAWS Service Catalog (p. 138)

Passo a passo em vídeo
Este vídeo (3:25) descreve como remover uma conta da AWS Control Tower, obter acesso root à conta e,
finalmente, fechar oAWSConta da. Você também pode fechar uma conta comumaAWS OrganizationsAPI.
Para uma melhor visualização, selecione o ícone no canto inferior direito do vídeo para ampliá-lo em tela
cheia. A legenda está disponível.
Vídeo passo a passo sobre como fechar uma conta na AWS Control Tower.
É possível visualizar uma lista deAWS YouTube vídeosque explicam tarefas comuns na AWS Control
Tower.

Fechar uma conta criada no Account Factory
As contas criadas na Account Factory sãoAWSConta da. Para obter informações sobre o
fechamentoAWScontas, consulteFechar uma contanaAWS BillingGuia do usuário do.

Note
Fechar umaAWSconta não é o mesmo que cancelar o gerenciamento de uma conta da AWS
Control Tower — essas são ações separadas. Você deve cancelar o gerenciamento da conta
antes de fechá-la.

Feche uma conta de membro da AWS Control Tower
atravésAWS Organizations
Você pode fechar suas contas de membros da AWS Control Tower a partir da conta de gerenciamento
da sua organização sem a necessidade de fazer login em cada conta de membro individualmente
com credenciais raiz, por meio deAWS Organizations. No entanto, você não pode fechar sua conta de
gerenciamento dessa forma.
Quando você liga para oAWS Organizations CloseAccountAPI, ou feche uma conta naAWS
Organizationsconsole, a conta do membro fica isolada por 90 dias, como qualquerAWSconta seria. A conta
mostra umSuspensostatus na AWS Control TowerAWS Organizations. Se você tentar trabalhar com a
conta durante esses 90 dias, a AWS Control Tower emitirá uma mensagem de erro.
Antes que os 90 dias expirem, você pode restaurar a conta do membro, como você pode fazer com
qualquerAWSConta da. Após esse período de 90 dias, os registros da conta são removidos.
Recomendamos, como melhor prática, cancelar o gerenciamento de uma conta de membro antes de
fechar a conta. Se você fechar uma conta de membro sem primeiro desgerenciá-la, a AWS Control Tower
mostrará o status da conta comoSuspenso, mas também comoInscrito. Consequentemente, se você
tentarRegister-se novamentea OU da conta durante esse período de 90 dias, a AWS Control Tower
produz uma mensagem de erro. A conta suspensa basicamente bloqueia as ações de novo registro em
caso de falha na pré-verificação. Se você remover a conta da OU, você podeRegister-se novamentea
OU, masAWSpode produzir um erro em relação à falta de um método de pagamento para a conta.
Para contornar essa restrição, crie outra OU e mova a conta para essa OU antes de tentar se registrar
novamente. Recomendamos dar a esta OU o nome deSuspensoUO

Note
Se você não cancelar o gerenciamento da conta antes de fechá-la, exclua o produto provisionado
da conta noAWS Service Catalogapós esses 90 dias terem terminado.
Para obter mais informações, consulte o .AWS OrganizationsDocumentação sobre oCloseAccountAPI.
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Considerações sobre recursos para Account Factory
Quando uma conta é provisionada com o Account Factory, o seguinteAWSos recursos são criados dentro
da conta.
Serviço da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)

AWS CloudFormation

Pilhas

StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDTRAIL-*
StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDWATCH-*
StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CONFIG-*
StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-ROLES-*
StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-SERVICE-ROLES-*

AWS CloudTrail

Trilha

aws-controltowerBaselineCloudTrail

Amazônia CloudWatch

CloudWatch Regras do evento

aws-controltowerConfigComplianceChangeEventRule

Amazônia CloudWatch

CloudWatch Logs

aws-controltower/CloudTrailLogs
/aws/lambda/aws-controltowerNotificationForwarder

AWS Identity and Access
Management

Funções

aws-controltowerAdministratorExecutionRole
aws-controltowerCloudWatchLogsRole
aws-controltowerConfigRecorderRole
aws-controltowerForwardSnsNotificationRole
aws-controltowerReadOnlyExecutionRole
AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access
Management

Políticas

AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification
Service

Tópicos

aws-controltowerSecurityNotifications

AWS Lambda

Aplicações

StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDWATCH-*
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Serviço da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)

AWS Lambda

Funções

aws-controltowerNotificationForwarder

Provisionar contas com o AWS Control Tower
Account Factory para o
O AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) segue um GitOps modelo para automatizar os
processos de provisionamento e atualização de contas na AWS Control Tower. Você criará umsolicitação
de contaArquivo Terraform, que fornece a entrada necessária que aciona o fluxo de trabalho AFT para
provisionamento de contas.
Quando o provisionamento ou a atualização da conta são concluídos, o fluxo de trabalho do AFT continua.
Ele executa a estrutura de provisionamento da conta AFT e as etapas de personalização da conta.

Note
O AFT não afeta o desempenho do fluxo de trabalho na AWS Control Tower. Por exemplo, se
você provisionar uma conta por meio do Account Factory ou do AFT, o mesmo fluxo de trabalho
de back-end ocorrerá, sem nenhuma diferença de tempo. O AFT permite a automação, portanto,
o tempo necessário para o provisionamento pode ser menos perceptível.

Pré-requisitos
Antes que a AFT possa começar a provisionar contas, algumas etapas de pré-requisito são necessárias.
Você deve criar:
• Um ambiente AFT totalmente implantado. Para obter mais informações sobre a implantação do AFT,
consulte uma ou mais dessas seções:
• Implante o AWS Control Tower Account Factory para Terraform (AFT (p. 146)
• Visão geral da Account Factory da AWS Control Tower para Terraform (p. 148)
• Configure e inicie sua Account Factory da AWS Control Tower para o Terraform (p. 147)
• Uma ou mais AFTgitrepositórios em seu ambiente. Para obter mais informações, consulte Etapas
de pós-implantação (p. 148) em Implante o AWS Control Tower Account Factory para Terraform
(AFT (p. 146).
• Uma pasta de modelo de conta na sua escolhagitrepositório para personalizações de contas. Essa
pasta é opcional.

Provisionar uma nova conta com AFT
Para começar o provisionamento, configure umsolicitação de criar contaarquivo que contém valores
de entrada apropriados para os seguintes parâmetros em sua escolhagitrepositório. Você pode ver
um exemplo de arquivo de solicitação de conta, que pode ser enviado para ogitrepositório que você
configurou para armazenar suas solicitações de conta AFT. Para obter mais informações, consulteEtapa
3do seuetapas pós-implantação.
Quando você dá ogit pushcomando, ele aciona oct-aft-account-requestoperação na AWS
CodePipeline na conta de gerenciamento da AFT, para processar sua solicitação de conta.
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Inclua a seguinte lista de parâmetros em seu arquivo:
• O valor denome do módulodeve ser exclusivo por solicitação de conta da AWS.
• O valor defonte do móduloé o caminho para o módulo Terraform de solicitação de conta fornecido pela
AFT.
• O valor decontrol_tower_parameterscaptura a entrada necessária para criar uma conta da AWS
Control Tower, da seguinte forma.
• AccountEmail
• AccountName
• ManagedOrganizationalUnit
• ENTÃOUserEmail
• ENTÃOUserFirstName
• ENTÃOUserLastName
Para obter mais informações sobre a configuração de contas no AWS Control Tower, consulteProvisione e
gerencie contas com Account Factory.
• O parâmetro doaccount_tagscaptura chaves e valores definidos pelo usuário que
podem marcar contas da AWS de acordo com seus critérios comerciais. ConsulteaAWS
Organizationsdocumentaçãopara obter mais informações sobre tags de conta.
• O parâmetro dochange_management_parameterscaptura informações adicionais que você talvez
queira manter, como o motivo da solicitação de conta e um identificador de quem iniciou a solicitação.
• change_requested_by
• change_reason
• O parâmetro docustom_fieldscaptura chaves e valores personalizados. Os valores são implantados
como parâmetros de SSM na conta vendida sob o namespace:“/aft/account-request/custom-fields/”.
Se um campo personalizado for removido da solicitação de conta, o campo será removido do SSM
Parameter Store dessa conta vendida.custom_fieldspermite que você colete metadados adicionais
com a solicitação de conta. Esses metadados podem acionar um processamento adicional, seja durante
o provisionamento ou durante a atualização de uma conta. Você pode consultar esses metadados
durante as personalizações da conta para determinar as grades de proteção adequadas a serem
implantadas. Por exemplo, uma conta sujeita à conformidade regulatória poderia implantar uma conta
adicionalAWSRegra do Config.
• O parâmetro doaccount_customizations_nameé opcional. Ele captura a pasta de modelo de conta
especificada para personalizações de conta. Consulte Personalizações da conta (p. 163) para obter
mais informações.

Atualizar uma conta existente
Você pode atualizar as contas existentes que a AFT provisionou atualizando as solicitações de conta
enviadas anteriormente. Ogit pusha ação aciona o fluxo de trabalho de provisionamento da conta, que
processa uma solicitação de atualização da conta.
Quando você está atualizando uma conta existente, o AFT permite que você atualize
oManagedOrganizationalUnitcampo docontrol_tower_parametersentrada e
outros campos que NÃO fazem parte docontrol_tower_parametersentrada. A entrada
docontrol_tower_parameters, que você forneceu durante o provisionamento, não pode ser alterado.

Note
Você pode atualizar as contas existentes da AWS Control Tower que foram criadas fora da AFT
especificando a conta naaft-account-requestrepositório.
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Para atualizar uma conta não provisionada pela AFT
Para atualizar um existenteAWSconta com AFT, a conta deve atender a esses pré-requisitos:
• OAWSa conta deve fazer parte da organização da AWS Control Tower.
• OAWSa conta deve estar cadastrada na AWS Control Tower.

Envie várias solicitações de conta
Embora a fábrica de contas da AWS Control Tower possa processar uma única solicitação a qualquer
momento, o pipeline AFT permite que você envie várias solicitações de conta. O AFT fileira todas as
solicitações a serem processadas pela fábrica de contas da AWS Control Tower, e elas são processadas
no pedido primeiro a entrar, primeiro a sair (primeiro a entrar, primeiro a sair).
Você pode criar um único arquivo Terraform de solicitação de conta para cada conta ou pode colocar
várias solicitações em cascata em um único arquivo Terraform.

Implante o AWS Control Tower Account Factory para
Terraform (AFT
Esta seção é destinada a administradores de ambientes da AWS Control Tower que desejam configurar o
Account Factory for Terraform (AFT) em seu ambiente atual. Ele descreve como configurar um ambiente
Account Factory for Terraform (AFT) com uma nova conta de gerenciamento AFT dedicada.

Note
O AFT é implantado com um módulo Terraform, disponível noRepositório AF. Recomendamos
que você consulte os módulos AFT Terraform do GitHub fonte e não a clone, para que você possa
controlar e consumir atualizações nos módulos à medida que estiverem disponíveis.
Para obter detalhes sobre as versões mais recentes da funcionalidade do AWS Control Tower Account
Factory for Terraform (AFT), consulteo arquivo Releasespara isso GitHub repositório.
Pré-requisitos de implantação
O AFT tem pré-requisitos para instalação e execução. Este guia pressupõe que você possa criar e interagir
com cada um dos seguintes recursos necessários para implantar a solução AFT:
• Zona de aterrissagem do AWS Control Tower
• Uma versão e distribuição do Terraform. ConsulteVersões Terraform e AFT (p. 150)para obter mais
detalhes sobre distribuições AFT Terraform compatíveis.
• Uma região de origem para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower
• Se você não está escolhendoAWS CodeCommit— você deve configurar repositórios baseados em git
disponíveis se planeja usar um sistema de controle de versão (VCS) de terceiros. ConsulteAlternativas
para controle de versão do código-fonte no AFT (p. 166)para obter instruções sobre como configurar
esses repositórios no seu ambiente.
• Um ambiente de execução no qual executar o módulo Terraform que instala o AFT.
• Opções de recursos do AFT que você pode selecionar como parte da implantação do AFT. Para obter
mais informações, consulteAtivar as opções de recursos (p. 153)

Note
A implantação mais fácil do AFT é escolherAWS CodeCommitcomo seu VCS e Terraform OSS
como sua distribuição. Se você escolher outra distribuição VCS ou Terraform, leia as instruções
de personalização fornecidas em outras seções deste guia.
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Configure e inicie sua Account Factory da AWS Control Tower
para o Terraform
São necessárias cinco etapas para configurar e iniciar seu ambiente AFT.
Etapa 1: Inicie sua landing zone da AWS Control Tower
Antes de lançar o AFT, você deve ter uma landing zone ativa da AWS Control Tower em seuAWSConta
da. Você configurará e iniciará o AFT a partir da conta de gerenciamento da AWS Control Tower.
Etapa 2: Criar uma nova unidade organizacional para o AFT (recomendado)
Recomendamos que você crie uma OU separada noAWSorganização, onde você implantará a conta de
gerenciamento do AFT. Crie uma OU por meio de seuConta de gerenciamento do AWS Control Tower.
Para obter instruções sobre como criar uma OU, consulteCriar uma organizaçãonaAWS OrganizationsGuia
do usuário do.
Etapa 3: Provisionar a conta de gerenciamento da
O AFT requer um separadoAWSconta para gerenciar e orquestrar suas próprias solicitações. Na conta
de gerenciamento da AWS Control Tower associada à sua landing zone da AWS Control Tower, você
provisionará essa conta para a AFT.
Para provisionar a conta de gerenciamento do AFT, consulteProvisione Account Factory de contas
comAWS Service Catalog (p. 137). Ao especificar uma OU, certifique-se de selecionar a OU que você
criou na Etapa 2. Ao especificar um nome, useAFT-Management.

Note
Pode demorar até 30 minutos para que o provisionamento completo da conta. Confirme se você
tem acesso à conta de gerenciamento do AFT.
Etapa 4: Certifique-se de que o ambiente Terraform esteja disponível para implantação
Esta etapa pressupõe que você tenha experiência com o Terraform e que tenha procedimentos
implementados para executar o Terraform. AFT suporta a versão Terraform0.15.xou mais tarde.
Etapa 5: Ligue para a Account Factory para o módulo Terraform para implantar o
O módulo Account Factory para Terraform deve ser chamado enquanto você está autenticado
comAdministratorAccesscredenciais na sua conta de gerenciamento da AWS Control Tower.
A AWS Control Tower, por meio da conta de gerenciamento da AWS Control Tower, vende um módulo
Terraform que estabelece toda a infraestrutura necessária para orquestrar suas solicitações de fábrica
de contas da AWS Control Tower. Você pode ver esse módulo emo repositório AFT. Consulte o arquivo
README do módulo para obter informações sobre a entrada necessária para executar o módulo e
implantar o AFT.
Se você estabeleceu canais para gerenciar o Terraform em seu ambiente, poderá integrar esse módulo ao
seu fluxo de trabalho existente. Caso contrário, execute o módulo em qualquer ambiente autenticado com
as credenciais necessárias.

Note
O módulo AFT Terraform não gerencia um estado de back-end do Terraform. Certifique-se de
preservar o arquivo de estado do Terraform gerado após aplicar o módulo ou configurar um backend do Terraform usando o Amazon S3 e o DynamoDB.
Certas variáveis de entrada podem conter valores confidenciais, como um valor privadosshchave ou token
Terraform. Esses valores podem ser visualizados como texto sem formatação no arquivo de estado do
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Terraform, dependendo do seu método de implantação. É sua responsabilidade proteger o arquivo de
estado do Terraform, que pode conter dados confidenciais. Consultea documentação do Terraformpara
obter mais informações.

Note
A implantação do AFT por meio do módulo Terraform requer vários minutos. A implantação inicial
pode exigir até 30 minutos. Como uma melhor prática, useAWS Security Token Service(STS)
credenciais e garanta que as credenciais tenham um tempo limite suficiente para uma
implantação completa, pois um tempo limite faz com que a implantação falhe. O tempo limite
mínimo paraAWS STSas credenciais são 60 minutos ou mais. Como alternativa, você pode
aproveitar qualquer usuário do IAM que tenhaAdministratorAccesspermissões na conta de
gerenciamento da AWS Control Tower.

Etapas de pós-implantação
Depois que a implantação da infraestrutura AFT estiver concluída, siga estas etapas adicionais para
concluir o processo de configuração e se preparar para provisionar contas.
Etapa 1: (Opcional) Conclua a AWS CodeStar conexões com o provedor VCS desejado
Se você escolher um provedor de VCS terceirizado, a AFT estabelece a AWS CodeStar conexões e você
as confirma. ConsulteAlternativas para controle de versão do código-fonte no AFT (p. 166)para saber
como configurar o AFT com seu VCS preferido.
A etapa inicial do estabelecimento da AWS CodeStar a conexão é realizada pela AFT. Você deve
confirmar a conexão.
Etapa 2: (Obrigatório) Preencha cada repositório
O AFT exige que você gerenciequatro repositórios:
1. Solicitações de conta — Esse repositório lida com a colocação ou atualização de solicitações de
conta. Exemplos disponíveis. Para obter mais informações sobre solicitações de contas do AFT,
consulteProvisionar uma nova conta com AFT (p. 144).
2. Personalizações de provisionamento de contas AFT — Esse repositório gerencia personalizações que
são aplicadas a todas as contas criadas e gerenciadas com o AFT, antes de iniciar a fase global de
personalizações. Exemplos disponíveis. Para criar personalizações de provisionamento da conta AFT,
consulteCrie sua máquina de estado de personalizações de provisionamento de conta AFT (p. 162).
3. Personalizações globais — Esse repositório gerencia personalizações que são aplicadas a todas as
contas criadas e gerenciadas com o AFT. Exemplos disponíveis. Para criar personalizações globais do
AFT, consulteAplique personalizações globais (p. 164).
4. Personalizações de conta — Esse repositório gerencia personalizações que são aplicadas somente a
contas específicas criadas e gerenciadas com o AFT. Exemplos disponíveis. Para criar personalizações
da conta AFT, consulteAplique personalizações de conta (p. 164).
O AFT espera que cada um desses repositórios siga uma estrutura de diretório específica. Modelos com
os quais preencher seus repositórios e instruções sobre como preencher esses modelos estão disponíveis
no módulo Account Factory for Terraform naRepositório AFT no github.

Visão geral da Account Factory da AWS Control
Tower para Terraform
O AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) configura um pipeline Terraform que ajuda
você a provisionar e personalizar suas contas na AWS Control Tower. Ele foi projetado para oferecer a

148

AWS Control Tower Guia do usuário
Visão geral Order

vantagem do provisionamento de contas baseado em Terraform, ao mesmo tempo em que mantém a
governança de suas contas da AWS Control Tower.
Você criará umsolicitação de contaArquivo Terraform, que fornece a entrada necessária que aciona o
fluxo de trabalho AFT para provisionamento de contas. Depois que o provisionamento for concluído, o AFT
poderá executar etapas adicionais de personalização automaticamente.
O AFT é compatível com Terraform Cloud, Terraform Enterprise e Terraform Open Source. Ele fornece
a capacidade de iniciar a criação da conta com um arquivo de entrada e um simplesgit pushcomando,
bem como a capacidade de personalizar contas novas ou existentes. A criação de contas inclui todos os
benefícios de governança da AWS Control Tower e personalizações de contas que ajudam você a cumprir
os procedimentos de segurança padrão e as diretrizes de conformidade da sua organização.
O AFT combina as capacidades de outrosAWSServiços comoServiços de componentes (p. 160), para
criar uma estrutura, com pipelines que implantam a Terraform Infrastructure as Code (IaC). O AFT permite
que você:
• Envie solicitações de provisionamento e atualização da conta em um GitOps modelo
• Armazene metadados da conta e histórico de auditoria
• Aplique tags no nível da conta
• Adicione personalizações a todas as contas, a um conjunto de contas ou a contas individuais
• Habilitar opções de recursos
O AFT cria uma conta separada, chamada deConta de gerenciamento AFT, para implantar os recursos do
AFT. Antes de configurar o AFT, você deve ter uma landing zone existente na AWS Control Tower. A conta
de gerenciamento do AFT não é a mesma que a conta de gerenciamento da AWS Control Tower.
O AFT oferece flexibilidade
• Flexibilidade para sua plataforma: O AFT suporta qualquer distribuição Terraform para implantação
inicial e operação contínua: Código aberto, nuvem e empresa.
• Flexibilidade para seu sistema de controle de versão: O AFT depende nativamente deAWS
CodeCommit, mas oferece suporte a fontes alternativas para a AWS CodeStar conexões.
O AFT oferece opções de recursos
Você pode ativar várias opções de recursos, com base nas melhores práticas:
• Criar um nível organizacional CloudTrail para registrar eventos de dados
• Exclusão doAWSVPC padrão para contas
• Inscrevendo contas provisionadas noAWSPlano de Support Enterprise

Note
O pipeline AFT não se destina ao uso na implantação de recursos, como instâncias do Amazon
EC2, que suas contas precisam para executar seus aplicativos. Ele se destina exclusivamente ao
provisionamento e à personalização automatizados das contas da AWS Control Tower.

Passo a passo em vídeo
Este vídeo (7:33) descreve como implantar contas com o AWS Control Tower Account Factory para o
Terraform. Para uma melhor visualização, selecione o ícone no canto inferior direito do vídeo para ampliálo em tela cheia. A legenda está disponível.
Vídeo passo a passo do provisionamento automatizado de contas na AWS Control Tower.
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Arquitetura AF
Ordem das operações
Você executa operações AFT na conta de gerenciamento do AFT. Para um fluxo de trabalho completo de
provisionamento de contas, a ordem dos estágios da esquerda para a direita no diagrama é a seguinte:
1. As solicitações de conta são criadas e enviadas ao pipeline. Você pode criar e enviar mais de uma
solicitação de conta por vez. A Account Factory processa solicitações em um first-in-first-out Order. Para
obter mais informações, consulteEnvie várias solicitações de conta.
2. Cada conta é provisionada.
3. As personalizações globais são executadas nos pipelines criados para cada conta vendida.
4. Se as personalizações forem especificadas nas solicitações iniciais de provisionamento da conta, as
personalizações serão executadas somente nas contas de destino. Se você tiver uma conta que já está
provisionada, você deve iniciar outras personalizações manualmente no pipeline da conta.
Account Factory da AWS Control Tower para Terraform — fluxo de trabalho de provisionamento

Custos
Não há cobrança adicional para o AFT. Você paga apenas pelos recursos implantados pela AFT,
oAWSserviços habilitados pela AFT e os recursos que você implanta em seu ambiente AFT.
A configuração padrão do AFT inclui a alocação deAWS PrivateLinkendpoints, para maior proteção e
segurança de dados, e um gateway NAT que é necessário para dar suporteAWS CodeBuild. Para obter
detalhes sobre os preços dessa infraestrutura, consulte oAWS PrivateLinkpreçose oPreços do Amazon
VPC para o NAT Gateway. Entre em contato seuAWSrepresentante da conta para obter informações mais
específicas sobre como gerenciar esses custos. Você pode alterar essas configurações padrão para o
AFT.

Versões Terraform e AFT
O Account Factory for Terraform (AFT) suporta a versão Terraform0.15.xou mais tarde. Você deve
fornecer uma versão do Terraform como parâmetro de entrada para o processo de implantação do AFT,
conforme mostrado no exemplo a seguir.
terraform_version = "0.15.1"
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Distribuições do Terraform
O AFT suporta três distribuições Terraform:
• Terraform OSS
• Cloud
• Terraform Enterprise
Essas distribuições são explicadas nas seções a seguir. Forneça a distribuição Terraform de sua escolha
como parâmetro de entrada durante o processo de inicialização do AFT. Para obter mais informações
sobre parâmetros de entrada e implantação do AFT, consulteImplante o AWS Control Tower Account
Factory para Terraform (AFT (p. 146).
Se você escolher as distribuições Terraform Cloud ou Terraform Enterprise, oToken de APIvocê especifica
paraterraform_token deve ser um token de API de usuário ou equipe. Um token de organização não
é compatível com todas as APIs necessárias. Por motivos de segurança, você deve evitar verificar o valor
desse token em seu sistema de controle de versão (VCS) atribuindo umVariável de terraforma, conforme
mostrado no exemplo a seguir.

# Sensitive variable managed in Terraform Cloud:
terraform_token = var.terraform_cloud_token

Software de código aberto Terraform (Terraform OSS)
Quando você seleciona o Terraform OSS como sua distribuição, o AFT gerencia o back-end do Terraform
para você na conta de gerenciamento do AFT. O AFT faz download doterraform-clida sua versão
especificada do Terraform para ser executada durante a implantação do AFT e as fases da tubulação AFT.
A configuração de estado do Terraform resultante é armazenada em um bucket do Amazon S3 (bucket do
Amazon S3).
aft-backend-[account_id]-primary-region

O AFT também cria um bucket Amazon S3 que replica sua configuração de estado do Terraform em
outro.Região da AWS, para fins de recuperação de desastres, nomeados com o seguinte formato:
aft-backend-[account_id]-secondary-region

Recomendamos que você habilite a autenticação multifator (MFA) para funções de exclusão nos buckets
do Amazon S3 do Amazon S3. Para saber mais sobre o Terraform OSS, consultedocumentação do
Terraform.
Para selecionar o Terraform OSS como sua distribuição, forneça o seguinte parâmetro de entrada:
terraform_distribution = "oss"

Cloud
Quando você seleciona o Terraform Cloud como sua distribuição, o AFT cria espaços de trabalho para os
seguintes componentes em sua organização do Terraform Cloud e inicia um fluxo de trabalho orientado
por API para as execuções resultantes do Terraform.
• Solicitação de conta
• Personalizações de provisionamento de contas AFT para contas provisionadas pela AFT
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• Personalizações de contas para contas provisionadas pela AFT
• Personalizações globais para contas provisionadas pela AFT
A configuração de estado do Terraform resultante é gerenciada pelo Terraform Cloud.
Para selecionar o Terraform Cloud como sua distribuição, forneça os seguintes parâmetros de entrada:
• terraform_distribution = "tfc"
• terraform_token— Esse parâmetro contém o valor do seu token Terraform Cloud. O AFT marca seu
valor como sensível e o armazena como uma string segura no armazenamento de parâmetros do SSM,
na conta de gerenciamento do AFT. Recomendamos que você alterne periodicamente o valor do token
Terraform, de acordo com as políticas de segurança e as diretrizes de conformidade da sua empresa. O
token Terraform deve ser um token de API no nível do usuário ou da equipe. Os tokens da organização
não são suportados.
• terraform_org_name— Esse parâmetro contém o nome da sua organização do Terraform Cloud.
Consultedocumentação do Terraformpara saber mais sobre como configurar o Terraform Cloud.

Terraform Enterprise
Quando você seleciona o Terraform Enterprise como sua distribuição, o AFT cria espaços de trabalho
para os seguintes componentes em sua organização Terraform Enterprise e aciona um fluxo de trabalho
orientado por API para as execuções resultantes do Terraform.
• Solicitação de conta
• Personalizações de provisionamento de contas AFT para contas provisionadas pela AFT
• Personalizações de contas para contas provisionadas pela AFT
• Personalizações globais para contas provisionadas pela AFT
A configuração de estado do Terraform resultante é gerenciada pela configuração do Terraform Enterprise.
Para selecionar o Terraform Enterprise como sua distribuição, forneça os seguintes parâmetros de
entrada:
• terraform_distribution = "tfe"
• terraform_token— Esse parâmetro contém o valor do seu token Terraform Enterprise. O AFT marca
seu valor como sensível e o armazena como uma string segura no armazenamento de parâmetros do
SSM, na conta de gerenciamento do AFT. Recomendamos que você alterne periodicamente o valor
do token Terraform, de acordo com as políticas de segurança e as diretrizes de conformidade da sua
empresa.
• terraform_org_name— Esse parâmetro contém o nome da sua organização Terraform Enterprise.
• terraform_api_endpoint— Esse parâmetro contém a URL do seu ambiente Terraform Enterprise.
O valor desse parâmetro deverá estar no formato:
https://{fqdn}/api/v2/

Consultedocumentação do Terraformpara saber mais sobre como configurar o Terraform Enterprise.

Verifique a versão AFT
Você pode verificar sua versão do AFT implantada consultando oAWSChave do armazenamento de
parâmetros do SSM:
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/aft/config/aft/version

Se você usar o método de registro, poderá fixar a versão.
module "control_tower_account_factory" {
source = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws"
version = "1.3.2"
# insert the 6 required variables here
}

Você pode ver mais informações sobre as versões do AFT naRepositório do.

Atualize a versão AFT
Você pode atualizar sua versão do AFT implantada extraindo-a domainramificação do repositório:
terraform get -update

Depois que a extração for concluída, você poderá executar novamente o plano Terraform ou executar a
aplicação para atualizar a infraestrutura do AFT com as mudanças mais recentes.

Ativar as opções de recursos
O AFT oferece opções de recursos com base nas melhores práticas. Você pode optar por esses recursos,
por meio de sinalizadores de recursos, durante a implantação do AFT. ConsulteProvisionar uma nova
conta com AFT (p. 144)para obter mais informações sobre o parâmetros de configuração da entrada do
AFT
Por padrão, esses recursos não são ativados. Você deve habilitar explicitamente cada um em seu
ambiente.
Tópicos
• AWS CloudTraileventos de dados (p. 153)
• AWSPlano de Support Enterprise (p. 154)
• Exclua asAWSVPC padrão (p. 154)

AWS CloudTraileventos de dados
Quando ativado, oAWS CloudTrailopção de eventos de dados configura esses recursos.
• Cria uma trilha da organização na conta de gerenciamento da AWS Control Tower, para CloudTrail
• Ativa o registro em log para eventos de dados do Amazon S3 e do Lambda
• Criptografa e exporta todos os CloudTrail eventos de dados para umaws-aft-logs-*Bucket S3 na
conta do AWS Control Tower Log Archive, comAWS KMScriptografia
• Ativa aA validaçãodefinição
Para ativar essa opção, defina o sinalizador de recurso a seguir comoVerdadeiroem sua configuração de
entrada de implantação AFT.
aft_feature_cloudtrail_data_events
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Pré-requisito
Antes de habilitar essa opção de recurso, certifique-se de que o acesso confiável paraAWS CloudTrailestá
habilitado na organização.

Para verificar o status do acesso confiável do CloudTrail :
1.

Navegue até o console do AWS Organizations.

2.

SelecioneServiços > CloudTrail.

3.

Em seguida, selecioneHabilitar acesso confiávelno canto superior direito, se necessário.

Você pode receber uma mensagem de aviso que o aconselha a usar oAWS CloudTrailconsole, mas neste
caso, desconsidere o aviso. O AFT cria a trilha como parte da ativação dessa opção de recurso, depois
que você permite o acesso confiável. Se o acesso confiável não estiver habilitado, você receberá uma
mensagem de erro quando o AFT tentar criar sua trilha para eventos de dados.

Note
Essa configuração funciona no nível da organização. A ativação dessa configuração afeta todas
as contas noAWS Organizations, sejam eles gerenciados pela AFT ou não. Todos os buckets na
conta do AWS Control Tower Log Archive no momento da ativação são excluídos dos eventos de
dados do Amazon S3. ConsulteaAWS CloudTrailGuia do usuário dopara saber mais a respeito
CloudTrail.

AWSPlano de Support Enterprise
Quando essa opção está habilitada, o pipeline da AFT ativa oAWSPlano de Support empresarial para
contas provisionadas pela AFT.
AWScontas por padrão vêm com oAWSPlano de Support básico ativado. A AFT fornece inscrição
automatizada no nível de suporte corporativo, para contas que a AFT provisiona. O processo de
provisionamento abre um tíquete de suporte para a conta, solicitando que ela seja adicionada àAWSPlano
de Support Enterprise.
Para ativar a opção Support Empresarial, defina o sinalizador de recurso a seguir comoVerdadeiroem sua
configuração de entrada de implantação AFT.
aft_feature_enterprise_support=false

ConsulteCompareAWSPlanos de Supportpara saber mais a respeitoAWSPlanos de Support.

Note
Para permitir que esse recurso opere, você deve inscrever a conta do pagador no plano de
Support Empresarial.

Exclua asAWSVPC padrão
Quando essa opção está habilitada, o pipeline AFT exclui oAWSVPCs padrão para a conta de
gerenciamento AFT em todosRegiões da AWS, mesmo que você não tenha recursos da AWS Control
Tower implantados nessas regiões.
O pipeline da AFT não exclui oAWSVPCs padrão automaticamente para todas as contas da AWS Control
Tower provisionadas pela AFT ou para contas existentesAWScontas que você cadastrar na AWS Control
Tower por meio do AFT.
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NovoAWSas contas são criadas com uma VPC configurada em cadaRegião da AWS, por padrão. Sua
empresa pode ter práticas padrão para criar VPCs, que exigem que você exclua oAWSVPC padrão e evite
ativá-la, especialmente para a conta de gerenciamento AFT.
Para ativar essa opção, defina o sinalizador de recurso a seguir comoVerdadeiroem sua configuração de
entrada de implantação AFT.
aft_feature_delete_default_vpcs_enabled

ConsulteVPC e sub-redes padrãopara saber mais sobre VPCs padrão.

Considerações sobre recursos para o AWS Control
Tower Account Factory for Terraform
Quando você configura sua landing zone usando o AWS Control Tower Account Factory para Terraform,
vários tipos de recursos da AWS são criados em suas contas da AWS.

Pesquisar recursos
• Você pode usar tags para pesquisar a lista mais atualizada de recursos AFT. O par de chave-valor para
sua pesquisa é:
Key: managed_by | Value: AFT

• Para serviços de componentes que não oferecem suporte a tags, você pode localizar recursos com uma
pesquisa poraftnos nomes dos recursos.
Tabelas de recursos criadas inicialmente, por conta

Conta de gerenciamento AWS Control Tower Account Factory for Terraform
Produto da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)

AWS Identity and Access
Management

Funções

AWSAFTAdministrator
AWSAFTExecution
AWSAFTService
aws-ct-aft-*

AWS Identity and Access
Management

Políticas

aws-ct-aft-*

CodeCommit

Repositórios

aws-ct-aft-*

CodeBuild

Projetos de build

aws-ct-aft-*

Pipeline do

Pipelines

*-baseline-*

Amazon S3

Buckets

*-aws-ct-aft-*
aws-ct-aft-*

Lambda

Funções

aws-ct-aft-*

Lambda

Camadas

aws-ct-aft-common-layer
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Produto da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)

DynamoDB

Tabelas

aws-ct-aft-request
aws-ct-aft-request-audit
aws-ct-aft-request-metadata
aws-ct-aft-controltower-events

Step Functions

Máquinas de estado do

aws-ct-aft-prebaseline
aws-ct-aft-prebaselinecustomizations
aws-ct-aft-trigger-baseline
aws-ct-aft-features

VPC

VPC

aws-ct-aft-vpc

Amazon SNS

Tópicos

aws-ct-aft-notifications
aws-ct-aft-failure-notifications

Amazon EventBridge

Barramentos de eventos

aws-ct-aft-events-from-ctmanagement

Amazon EventBridge

Regras de eventos

aws-ct-aft-capture-ct-events
aws-ct-aft-lambda-accountrequest-processor

KMS Management Service
(KMS)

Chaves gerenciadas pelo cliente

AWS Systems Manager

Armazenamento de parâmetros

*-aws-ct-aft-*
aws-ct-aft-*
/aws-ct-aft/account/*
/aws/ct-aft/config/*

Amazon SQS

Filas

aws-ct-aft-account-request.fifo
aws-ct-aft-account-requestdlg.fifo

CloudWatch

Grupos de logs

/aws/*/aws-ct-aft-*
aws-ct-aft-*

AWS Support Center (opcional)

Planos de Support

Enterprise

Contas da AWS provisionadas por meio do AWS Control Tower Account Factory for Terraform
Produto da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)

AWS Identity and Access
Management

Funções

AWSAFTExecution
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Produto da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)

AWS Support Center (opcional)

Planos de Support

Enterprise

Conta de gerenciamento do AWS Control Tower
Produto da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)

AWS Identity and Access
Management

Funções

AWSAFTExecutionRole

AWS Systems Manager

Armazenamento de parâmetros

/aws-ct-aft/account/aws-ct-aftmanagement/account-id

AWS Organizations (opcional)

Políticas de controle de serviço

aws-ct-aft-protect-resources

CloudTrail (Opcional)

Trilhas

aws-ct-aft-BaselineCloudTrail

AWS Support Center (opcional)

Planos de Support

Enterprise

aws-ct-aft-controltower-eventsrule

Conta de arquivo de log do AWS Control Tower
Produto da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)

AWS Identity and Access
Management

Funções

AWSAFTExecutionRole

KMS Management Service
(KMS)

Chaves gerenciadas pelo cliente

*-aws-ct-aft-kms-gd-findings

Amazon S3

Buckets

*-aws-ct-aft-logs*

aws-ct-aft-cloudtrail-data-eventsrole

aws-ct-aft-s3-access-logs*
AWS Support Center (opcional)

Planos de Support

Enterprise

Conta de auditoria do AWS Control Tower
Produto da AWS

Tipo de recurso

Resource name (Nome do
recurso)

AWS Identity and Access
Management

Funções

AWSAFTExecutionRole

Amazon S3

Buckets

*-aws-ct-aft-logs-*
aws-ct-aft-s3-access-logs*

AWS Support Center (opcional)

Planos de Support
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Funções necessárias do
Em geral, funções e políticas fazem parte do gerenciamento de identidade e acesso (IAM) na AWS.
Consulte aManual do usuário do AWS IAMPara obter mais informações.
O AFT cria várias funções e políticas do IAM nas contas de gerenciamento AFT e da AWS Control
Tower para dar suporte às operações do pipeline AFT. Essas funções são criadas com base
no modelo de acesso de menor privilégio, que restringe a permissão aos conjuntos de ações e
recursos minimamente necessários para cada função e política. Essas funções e políticas recebem
umAWSmarcarkey:valuePar, como managed_by:AFTpara identificação.
Além dessas funções do IAM, o AFT cria três funções essenciais:
• aAWSAFTAdminfunção
• aAWSAFTExecutionfunção
• aAWSAFTServicefunção
Essas funções são explicadas nas seções a seguir.
O AWSAFTAdmin Função, explicada
Quando você implanta o AFT, oAWSAFTAdmina função é criada na conta de gerenciamento AFT. Essa
função permite que o pipeline AFT assuma oAWSAFTExecutionfunção nas contas provisionadas da AWS
Control Tower e AFT, para executar ações relacionadas ao provisionamento de contas e personalizações.
Aqui está a política em linha (artefato JSON) anexada aoAWSAFTAdminpapel:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/AWSAFTExecution",
"arn:aws:iam::*:role/AWSAFTService"
]
}
]

O artefato JSON a seguir mostra a relação de confiança para oAWSAFTAdminFunção do . O número do
espaço reservado012345678901é substituído pelo número de ID da conta de gerenciamento AFT.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::012345678901:root"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

O AWSAFTExecution Função, explicada
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Quando você implanta o AFT, oAWSAFTExecutiona função é criada nas contas de gerenciamento AFT
e da AWS Control Tower. Mais tarde, o pipeline AFT cria oAWSAFTExecutionfunção em cada conta
provisionada AFT durante o estágio de provisionamento da conta AFT.
AFT utiliza oAWSControlTowerExecutionpapel inicialmente, para criar oAWSAFTExecutionfunção
em contas especificadas. OAWSAFTExecutionpermite que o pipeline AFT execute as etapas executadas
durante os estágios de personalização de provisionamento e provisionamento da estrutura AFT, para
contas provisionadas AFT e para contas compartilhadas.

Funções distintas ajudam a limitar o escopo
Como prática recomendada, mantenha as permissões de personalização separadas
das permissões permitidas durante a implantação inicial de recursos. Lembrese de que oAWSAFTServicefunção é destinada ao provisionamento de contas e
oAWSAFTExecutionfunção é destinada à personalização da conta. Essa separação limita o
escopo das permissões permitidas durante cada fase do pipeline. Essa distinção é especialmente
importante se você estiver personalizando as contas compartilhadas da AWS Control Tower, pois
as contas compartilhadas podem conter informações confidenciais, como detalhes de faturamento
ou informações do usuário.
Permissões paraAWSAFTExecutionpapel: AdministratorAccess— uma política gerenciada da AWS
O artefato JSON a seguir mostra a política do IAM (relação de confiança) anexada
aoAWSAFTExecutionFunção do . O número do espaço reservado012345678901é substituído pelo
número de ID da conta de gerenciamento AFT.
Política de confiança paraAWSAFTExecution
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

O AWSAFTService Função, explicada
OAWSAFTServicerole implanta recursos AFT em todas as contas registradas e gerenciadas, incluindo
as contas compartilhadas e a conta de gerenciamento. Os recursos anteriormente eram implantados
peloAWSAFTExecutionsomente função.
OAWSAFTServicefunção é destinada ao uso pela infraestrutura de serviço para implantar recursos
durante o estágio de provisionamento e oAWSAFTExecutionA função deve ser usada somente para
implantar personalizações. Ao assumir as funções dessa maneira, você pode manter um controle de
acesso mais granular durante cada estágio.
Permissões paraAWSAFTServicepapel: AdministratorAccess— uma política gerenciada da AWS
O artefato JSON a seguir mostra a política do IAM (relação de confiança) anexada
aoAWSAFTServiceFunção do . O número do espaço reservado012345678901é substituído pelo número
de ID da conta de gerenciamento AFT.
Política de confiança paraAWSAFTService
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Serviços de componentes
Quando você implanta o AFT, os componentes são adicionados ao seu ambiente da AWS a partir de cada
um desses serviços da AWS.
• AWS Control Tower— AFT usa o AWS Control Tower Account Factory na conta de gerenciamento da
AWS Control Tower para provisionar contas.
• Amazon DynamoDB— O AFT cria tabelas do Amazon DynamoDB na conta de gerenciamento AFT, que
armazenam solicitações de conta, histórico de auditoria de atualizações de conta, metadados de conta
e eventos do ciclo de vida da AWS Control Tower. O AFT também cria gatilhos do DynamoDB Lambda
para iniciar processos downstream, como iniciar o fluxo de trabalho de provisionamento de contas AFT.
• Amazon Simple Storage Service— o AFT cria buckets do Amazon Simple Storage Service (S3) na conta
de gerenciamento AFT e na conta de arquivamento de log da AWS Control Tower, que armazenam logs
gerados pelos serviços da AWS que o pipeline AFT requer. O AFT também cria um bucket S3 de backend do Terraform, nas regiões primárias e secundárias da AWS, para armazenar estados do Terraform
gerados durante os fluxos de trabalho de pipeline AFT
• Amazon Simple Notification Service— O AFT cria tópicos do Amazon Simple Notification Service (SNS)
na conta de gerenciamento AFT, que armazena notificações de sucesso e falha após o processamento
de cada solicitação de conta AFT. Você pode receber essas mensagens usando seu protocolo de
escolha.
• Amazon Simple Queuing Service— O AFT cria uma fila FIFO do Amazon Simple Queuing Service
(Amazon SQS) na conta de gerenciamento AFT. A fila permite que você envie várias solicitações de
conta em paralelo, mas envia uma solicitação por vez para o AWS Control Tower Account Factory, para
processamento sequencial.
• DA AWSCodeBuild— AFT cria a AWSCodeBuildcrie projetos na conta de gerenciamento AFT para
inicializar, compilar, testar e aplicar planos Terraform para código-fonte AFT em vários estágios de
construção.
• DA AWSCodePipeline— AFT cria a AWSCodePipelinepipelines na conta de gerenciamento AFT para
integrar à AWS selecionada e compatívelCodeStarprovedor de conexões para código-fonte AFT e para
acionar trabalhos de compilação na AWSCodeBuild.
• AWS Lambda— O AFT cria funções e camadas do AWS Lambda na conta de gerenciamento AFT
para executar etapas durante os processos de solicitação de conta, provisionamento de conta AFT e
personalizações de contas.
• Repositório de parâmetros do AWS Systems Manager— O AFT configura o AWS Systems Manager
Parameter Store na conta de gerenciamento AFT, para armazenar os parâmetros de configuração
necessários para os processos de pipeline AFT.
• AmazôniaCloudWatch— AFT cria a AmazonCloudWatchgrupos de log na conta de gerenciamento AFT
para armazenar logs gerados pelos serviços da AWS empregados pelo pipeline AFT. O período de
retenção paraCloudWatchlogs está definido comoNever Expire.
• Amazon VPC— O AFT cria uma Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para isolar serviços e recursos na
conta de gerenciamento AFT em um ambiente de rede separado, para maior segurança.
• AWS KMS— O AFT usa o AWS Key Management Service (KMS) na conta de gerenciamento AFT e na
conta de arquivamento de log da AWS Control Tower. O AFT cria chaves para criptografar estados do
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Terraform, dados armazenados em tabelas do DynamoDB e tópicos do SNS. Esses logs e artefatos são
gerados quando os recursos e serviços da AWS são implantados pelo AFT. As chaves KMS criadas pelo
AFT têm a rotação anual ativada por padrão.
• AWS Identity and Access Management (IAM)— O AFT segue o modelo Least Privilege recomendado.
Ele cria funções e políticas do AWS Identity and Access Management (IAM) na conta de gerenciamento
AFT, nas contas da AWS Control Tower e em contas provisionadas AFT, conforme necessário, para
executar as ações necessárias durante o fluxo de trabalho do pipeline AFT.
• AWS Step Functions— O AFT cria máquinas de estado do AWS Step Functions na conta de
gerenciamento AFT. Essas máquinas de estado orquestram e automatizam o processo e as etapas da
estrutura de provisionamento de contas AFT e personalizações.
• AmazôniaEventBridge— AFT cria uma AmazonEventBridgebarramento de eventos na conta de
gerenciamento AFT e AWS Control Tower para capturar e armazenar eventos do ciclo de vida da
AWS Control Tower a longo prazo na tabela DynamoDB da conta de gerenciamento AFT. AFT cria
AWSCloudWatchregras de eventos nas contas de gerenciamento AFT e AWS Control Tower, que
acionam várias etapas necessárias durante a execução do fluxo de trabalho do pipeline AFT
• DA AWSCloudTrail(Optional)— Quando esse recurso está habilitado, o AFT cria uma
AWSCloudTrailtrilha da organização na conta de gerenciamento da AWS Control Tower, para registrar
eventos de dados para buckets do Amazon S3 e funções do AWS Lambda. O AFT envia esses logs para
um bucket central do S3 na conta de arquivamento de log da AWS Control Tower.
• AWS Support (opcional)— Quando esse recurso é ativado, o AFT ativa o plano do AWS Enterprise
Support para contas provisionadas pela AFT. Por padrão, as contas da AWS são criadas com o plano do
AWS Basic Support ativado.

pipeline de provisionamento de contas AFT
Após a conclusão do estágio de provisionamento da conta do pipeline, a estrutura AFT continua. Ele
executa automaticamente uma série de etapas para garantir que as contas recém-provisionadas tenham
detalhes no lugar, antes doPersonalizações da conta (p. 163)começa o estágio do.

Aqui estão as próximas etapas que o pipeline AFT executa.
1. Valida a entrada da solicitação de conta.
2. Recupera informações sobre a conta provisionada, por exemplo, o ID da conta.
3. Armazena os metadados da conta em uma tabela do DynamoDB na conta de gerenciamento AFT.
4. Cria oAWSAFTExecutionFunção do IAM na conta recém-provisionada. O AFT assume essa função
para executar o estágio de personalizações de conta, pois essa função concede acesso ao portfólio de
fábrica de contas.
5. Aplica as tags de conta que você forneceu como parte dos parâmetros de entrada da solicitação de
conta.
6. Aplica as opções de recurso AFT que você escolheu no momento da implantação do AFT.
7. Aplica as personalizações de provisionamento de conta AFT que você forneceu. A próxima seção
fala mais sobre como configurar essas personalizações com uma máquina de estado do AWS
Step Functions, em umgitrepositório do. Esse estágio é às vezes chamado deestrutura de
provisionamento de contasestágio do. Ele faz parte do processo de provisionamento principal, mas você
já configurou uma estrutura que fornece integrações personalizadas como parte do fluxo de trabalho
de provisionamento de conta, antes que personalizações adicionais sejam adicionadas às contas no
próximo estágio.
8. Para cada conta provisionada, ele cria um pipeline na conta de gerenciamento AFT, que será executada
para executar o (próximo, global)Personalizações da conta (p. 163)estágio do.
9. Invoca o pipeline de personalizações de conta para cada conta provisionada (e direcionada).
10.Envia uma notificação de sucesso ou falha para o tópico do SNS, do qual você pode recuperar as
mensagens.
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Configurar as personalizações da estrutura de provisionamento
de contas com uma máquina de estado
Se você configurar integrações personalizadas que não sejam do TERRAform antes de provisionar suas
contas, essas personalizações serão incluídas no fluxo de trabalho de provisionamento de conta AFT.
Por exemplo, você pode exigir determinadas personalizações para garantir que todas as contas criadas
pela AFT estejam em conformidade com os padrões e políticas de sua organização, como padrões
de segurança, e esses padrões podem ser adicionados às contas antes da personalização adicional.
Estesestrutura de provisionamento de contasas personalizações são implementadas em todas as contas
provisionadas, antes que o estágio global de personalização da conta comece a seguir.

Note
O recurso AFT descrito nesta seção destina-se a usuários avançados que entendem o
funcionamento do AWS Step Functions. Como alternativa, recomendamos que você trabalhe com
os auxiliares globais na etapa de personalização da conta.
A estrutura de provisionamento de contas AFT chama uma máquina de estado do AWS Step Functions,
que você define, para implementar suas personalizações. Consulte oDocumentação AWS Step
Functionspara saber mais sobre as possíveis integrações de máquinas de estado.
Estas são algumas integrações comuns.
• O AWS Lambda funciona na linguagem de sua escolha
• Tarefas do AWS ECS ou AWS Fargate, usando contêineres do Docker
• Atividades do AWS Step Functions usando trabalhadores personalizados, hospedados na AWS ou no
local
• Integrações do Amazon SNS ou SQS
Se nenhuma máquina de estado do AWS Step Functions for definida, o estágio passa com um no-op. Para
criar uma máquina de estado de personalizações de provisionamento de conta AFT, siga as instruções
emCrie sua máquina de estado de personalizações de provisionamento de conta AFT (p. 162). Antes de
adicionar personalizações, verifique se você tem os pré-requisitos em vigor.
Esses tipos de integrações não fazem parte da AWS Control Tower e não podem ser adicionados durante
o estágio global pré-API da personalização da conta AFT. Em vez disso, o pipeline AFT permite que você
configure essas personalizações como parte do processo de provisionamento e elas são executadas no
fluxo de trabalho de provisionamento. Você deve implementar essas personalizações criando sua máquina
de estado com antecedência, antes de iniciar o estágio de provisionamento de conta AFT, conforme
descrito nas seções a seguir.

Pré-requisitos para criar uma máquina de estado
• Um AFT totalmente implantado. ConsulteImplante o AWS Control Tower Account Factory para Terraform
(AFT (p. 146)para obter mais informações sobre a implantação do AFT.
• Configurar umgitrepositório em seu ambiente para personalizações de provisionamento de contas AFT.
Consulte Etapas de pós-implantação (p. 148) para obter mais informações.

Crie sua máquina de estado de personalizações de
provisionamento de conta AFT
Etapa 1: Modificar a definição da máquina de estado
Modifique o exemplocustomizations.asl.jsondefinição de máquina de estado do. O exemplo está
disponível nogitrepositório que você configurou para armazenar personalizações de provisionamento de
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conta AFT, em seuetapas pós-implantação. Consulte oGuia do desenvolvedor AWS Step Functionspara
saber mais sobre as definições de máquina de estado.
Etapa 2: Inclua a configuração Terraform correspondente
Inclua arquivos Terraform com o.tfextensão no mesmogitrepositório com a definição de máquina de
estado para sua integração personalizada. Por exemplo, se você optar por chamar uma função do Lambda
na definição de tarefa da máquina de estado, incluiria olambda.tfarquivo no mesmo diretório. Certifiquese de incluir as funções e permissões do IAM necessárias para suas configurações personalizadas.
Quando você fornece a entrada apropriada, o pipeline AFT invoca automaticamente sua máquina de
estado e implanta suas personalizações como parte do estágio da estrutura de provisionamento de contas
AFT.

Para reiniciar a estrutura de provisionamento de contas AFT e as
personalizações
O AFT executa a estrutura de provisionamento de contas e as etapas de personalização para cada conta
enviada pelo pipeline AFT. Para reiniciar as personalizações de provisionamento de conta, você pode usar
um dos seguintes dois métodos:
1. Faça qualquer alteração em uma conta existente no repositório de solicitação de conta.
2. Provisione uma nova conta com AFT.

Personalizações da conta
O AFT pode implantar configurações padrão ou personalizadas em contas provisionadas. Na conta
de gerenciamento da AFT, a AFT fornece um pipeline para cada conta. Com esse funil, você pode
implementar suas personalizações em todas as contas, em um conjunto de contas ou em contas
individuais. Você pode executar scripts Python, scripts bash e configurações do Terraform ou interagir com
a CLI da AWS como parte da fase de personalização da sua conta.

Visão geral
Depois que suas personalizações forem especificadas em sua escolhagitrepositórios, seja aquele
em que você armazena suas personalizações globais ou onde você armazena as personalizações da
sua conta, a etapa de personalização da conta é concluída automaticamente pelo pipeline AFT. Para
personalizar contas retroativamente, consulteInvocar personalizações novamente (p. 165).
Personalizações globais (opcional)
Você pode optar por aplicar determinadas personalizações a todas as contas que são provisionadas
pela AFT. Por exemplo, se você precisar criar uma função específica do IAM ou implantar uma grade de
proteção personalizada em cada conta, o estágio global de personalizações no pipeline AFT permite que
você faça isso automaticamente.
Personalizações da conta (opcional)
Para personalizar uma conta individual ou um conjunto de contas de forma diferente de outras contas
provisionadas pelo AFT, você pode aproveitar a parte de personalizações de contas do pipeline do AFT
para implementar configurações específicas da conta. Por exemplo, somente uma determinada conta pode
exigir acesso a um gateway de internet.

Pré-requisitos de personalização
Antes de começar a personalizar as contas, verifique se esses pré-requisitos estão em vigor.
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• Um AFT totalmente implantado. Para obter informações sobre como implantar, consulteConfigure e
inicie sua Account Factory da AWS Control Tower para o Terraform (p. 147).
• Pré-povoadogitrepositórios para personalizações globais e personalizações de contas em seu
ambiente. ConsulteEtapa 3: Preencher cada repositórioemEtapas de pós-implantação (p. 148)para
obter mais informações.

Aplique personalizações globais
Para aplicar personalizações globais, você deve enviar uma estrutura de pasta específica para o
repositório escolhido.
• Se suas configurações personalizadas estiverem na forma de programas ou scripts Python, coloque-as
emapi_helpers/pythonpasta no seu repositório.
• Se suas configurações personalizadas estiverem na forma de scripts Bash, coloque-as
emapi_helperspasta no seu repositório.
• Se suas configurações personalizadas estiverem na forma do Terraform, coloque-as sob
aterraformapasta no seu repositório.
• Consulte o arquivo README de personalizações globais para obter mais detalhes sobre a criação de
configurações personalizadas.

Note
As personalizações globais são aplicadas automaticamente, após o estágio da estrutura de
provisionamento da conta AFT no pipeline do AFT.

Aplique personalizações de conta
Para aplicar personalizações de conta, você deve enviar uma estrutura de pasta específica para o
repositório escolhido.

Note
As personalizações da conta são aplicadas automaticamente, após a fase global de
personalizações no pipeline do AFT.
Etapa 1: Crie uma pasta para personalização de conta específica
Primeiro, localize a amostraACCOUNT_TEMPLATEpasta (fornecida pela AFT) no repositório escolhido. Você
pode copiar essa amostra para uma nova pasta com o nome da personalização específica da sua conta,
dependendo dos seus requisitos organizacionais. Por exemplo,prod-customizationsoupersonalizações
financeiras.
Etapa 2: Adicione configurações para sua pasta específica de personalizações de conta
• Se suas configurações personalizadas estiverem na forma de programas ou scripts Python, coloque-as
em[account_customizations_name]/api_helpers/pythonpasta no seu repositório.
• Se suas configurações personalizadas estiverem na forma de scripts Bash, coloque-as
em[account_customizations_name]/api_helperspasta no seu repositório.
• Se suas configurações personalizadas estiverem na forma do Terraform, coloque-as
abaixo[account_customizations_name]/terraformapasta no seu repositório.
• Consulte o arquivo README de personalizações da conta para obter mais detalhes sobre como criar
configurações personalizadas.
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Etapa 3: Consulte o específicoaccount_customizations_nameparâmetro no arquivo de entrada da
solicitação de conta
O arquivo de solicitação de conta AFT fornece um parâmetro de entrada onde você pode especificar
as personalizações de conta que deseja aplicar, após cada conta ter sido provisionada por meio
do pipeline AFT. Insira o nome da pasta específica de personalizações da sua conta como o valor
doaccount_customizations_nameparâmetro, em seu arquivo de entrada de solicitação de conta, conforme
mostrado emEtapas de pós-implantação (p. 148).
Para aplicar personalizações de conta semelhantes a várias contas em seu ambiente, você pode consultar
oaccount_customizations_nameparâmetro de entrada em várias solicitações de conta.
Várias personalizações específicas
Você pode criar várias pastas em seu repositório de personalizações de conta, o que pode configurar uma
variedade de personalizações de conta específicas. Para cada implementação de personalização de conta
específica que você precisa, siga as etapas fornecidas.

Invocar personalizações novamente
O AFT fornece uma maneira de invocar novamente as personalizações no pipeline do AFT. Esse método
é útil quando você adiciona uma nova etapa de personalização ou quando está fazendo alterações em
uma personalização existente. Quando você invoca novamente, o AFT inicia o pipeline de personalizações
para fazer alterações na conta provisionada do AFT. Uma event-source-based A reinvocação permite que
você aplique personalizações a contas individuais, a todas as contas, a contas de acordo com sua OU ou a
contas selecionadas de acordo com as tags.
Siga estas três etapas para invocar novamente as personalizações das contas provisionadas pelo AFT.
Etapa 1: Envie alterações para personalizações globais ou de contagitrepositórios
Você pode atualizar suas personalizações globais e de conta conforme necessário e enviar as alterações
de volta para ogitrepositórios. Nesse ponto, nada acontece. O pipeline de personalizações deve ser
invocado por uma fonte de evento, conforme explicado nas próximas duas etapas.
Etapa 2: Inicie uma execução do AWS Step Function para invocar novamente as personalizações
O AFT fornece uma AWS Step Function chamadaaft-invoke-customizationsna conta de
gerenciamento do AFT. O objetivo dessa função é invocar novamente o pipeline de personalização para
contas provisionadas pelo AFT.
Aqui está um exemplo de um esquema de evento (formato JSON) que você pode criar para passar a
entrada para oaft-invoke-customizationsAWS Step Functions.

{

"include": [
{
"type": "all"
},
{
"type": "ous",
"target_value": [ "ou1","ou2"]
},
{
"type": "tags",
"target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}]
},
{
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}

"type": "accounts",
"target_value": [ "acc1_ID","acc2_ID"]

],

}

"exclude": [
{
"type": "ous",
"target_value": [ "ou1","ou2"]
},
{
"type": "tags",
"target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}]
},
{
"type": "accounts",
"target_value": [ "acc1_ID","acc2_ID"]
}
]

Conforme mostrado neste exemplo de esquema de evento, você pode escolher contas para incluir ou
excluir do processo de invocação novamente. Você pode filtrar por ID da conta, unidade organizacional
(OU) e tags de conta. Se você não aplicar nenhum filtro e incluir a declaração"type":"all", a
personalização de todas as contas provisionadas pelo AFT é invocada novamente.
Depois que os parâmetros do evento forem preenchidos, a AWS Step Function será executada. Ele invoca
as personalizações correspondentes.

Note
O AFT pode invocar no máximo 5 personalizações por vez. A função step aguarda e se repete até
que todas as contas que correspondam aos critérios do evento sejam concluídas.
Etapa 3: Monitore a saída do AWS Step Function e assista à AWS CodePipeline executando
• A saída da Função de Etapa resultante contém IDs de conta que correspondem à fonte do evento de
entrada da Função de Etapa.
• Navegue até a AWS CodePipeline embaixoDeveloper Toolse visualize os canais de personalização
correspondentes para o ID da conta.

Alternativas para controle de versão do código-fonte
no AFT
AFT usa nativamenteAWS CodeCommitpara um sistema de controle de versão de código-fonte (VCS),
mas permite outrosDA AWSCodeStarconexõesque atendem aos requisitos de negócios ou à arquitetura
existente. Você pode especificar um VCS de terceiros como parte dos pré-requisitos de implantação AFT.

O AFT suporta as seguintes alternativas de controle de código-fonte:
• GitHub
• GitHubServidor corporativo
• BitBucket
Se você selecionarAWS CodeCommitcomo seu VCS, nenhuma etapa adicional é necessária. Por padrão,
o AFT cria o necessáriogitrepositórios em seu ambiente, com nomes padrão. No entanto, você pode
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substituir os nomes padrão do repositório doCodeCommit, conforme necessário, para cumprir seus
padrões organizacionais.

Configurar um sistema alternativo de controle de versão de
código-fonte (VCS personalizado) com AFT
Para configurar um sistema alternativo de controle de versão de código-fonte para sua implantação AFT,
siga estas etapas.
Etapa 1: Criargitrepositórios em um sistema de controle de versão (VCS) de terceiros compatível.
Se você não estiver usandoAWS CodeCommit, você deve criargitrepositórios em seu ambiente de
provedor VCS de terceiros com suporte AFT para os seguintes itens.
• Solicitações de contas AFT. Código de exemplo disponível. Para obter mais informações sobre as
solicitações de contas AFT, consulteProvisionar uma nova conta com AFT (p. 144).
• Personalizações de provisionamento de contas AFT. Código de exemplo disponível. Para obter mais
informações sobre as personalizações de provisionamento de contas AFT, consulteCrie sua máquina de
estado de personalizações de provisionamento de conta AFT (p. 162).
• Personalizações globais AFT. Código de exemplo disponível. Para obter mais informações sobre as
personalizações globais do AFT, consultePersonalizações da conta (p. 163).
• Personalizações da conta AFT. Código de exemplo disponível. Para obter mais informações sobre as
personalizações da conta AFT, consultePersonalizações da conta (p. 163).
Etapa 2: Especifique os parâmetros de configuração do VCS necessários para implantação AFT
Os seguintes parâmetros de entrada são necessários para configurar seu provedor VCS como parte da
implantação AFT.
• vcs_provider: Se você não estiver usandoAWS CodeCommit, especifique o provedor VCS
como"bitbucket","github", ou"githubenterprise", com base no seu caso de uso.
• github_enterprise_url: para oGitHubSomente clientes corporativos, especifique oGitHubURL.
• account_request_repo_name: Por padrão, esse valor é definido comoaft-account-requestpeloAWS
CodeCommitusuários. Se você criou seu repositório com um novo nome noCodeCommitou em um
ambiente de provedor VCS de terceiros compatível com AFT, atualize esse valor de entrada com o
nome real do repositório. para oBitBucket, Github, eGitHubEnterprise, o nome do repositório deve ter o
formato[Org]/[Repo].
• account_customizations_repo_name: Por padrão, esse valor é definido comoaft-accountcustomizationspeloAWS CodeCommitusuários. Se você criou um repositório com um novo nome
noCodeCommitou em um ambiente de provedor VCS de terceiros compatível com AFT, atualize esse
valor de entrada com o nome do repositório. para oBitBucket, Github, eGitHubEnterprise, o nome do
repositório deve ter o formato[Org]/[Repo].
• account_provisioning_customizations_repo_name: Por padrão, esse valor é definido comoaftaccount-provisioning-customizationspeloAWS CodeCommitusuários. Se você criou um
repositório com um novo nome noAWS CodeCommitou em um ambiente de provedor VCS de terceiros
compatível com AFT, atualize esse valor de entrada com o nome do repositório. para oBitBucket, Github,
eGitHubEnterprise, o nome do repositório deve ter o formato[Org]/[Repo].
• global_customizations_repo_name: Por padrão, esse valor é definido comoaft-globalcustomizationspeloAWS CodeCommitusuários. Se você criou um repositório com um novo nome
noCodeCommitou em um ambiente de provedor VCS de terceiros compatível com AFT, atualize esse
valor de entrada com o nome do repositório. para oBitBucket, Github, eGitHubEnterprise, o nome do
repositório deve ter o formato[Org]/[Repo].
• account_request_repo_branch: A ramificação émainpor padrão, mas o valor pode ser substituído.
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Por padrão, fontes AFT domainramo de cadagitrepositório do. Você pode substituir o valor do nome da
ramificação por um parâmetro de entrada adicional. Para obter mais informações sobre parâmetros de
entrada, consulte o arquivo README naMódulo AFT Terraform.
Etapa 3: Complete a AWSCodeStarconexão para provedores VCS terceirizados
Quando sua implantação é executada, o AFT cria o necessárioAWS CodeCommitrepositórios ou
cria uma AWSCodeStarconexão para o provedor VCS de terceiros escolhido. No caso deste último,
você deve entrar manualmente no console da conta de gerenciamento AFT para concluir a AWS
pendenteCodeStarconexão Consultea AWSCodeStardocumentaçãopara obter mais instruções sobre como
concluir a AWSCodeStarconexão

Proteção de dados
OModelo de responsabilidade compartilhada da AWSAplica-se à proteção de dados no AFT. Para fins de
proteção de dados, recomendamos as seguintes práticas recomendadas para segurança.
• Siga as diretrizes de proteção de dados fornecidas pelo AWS Control Tower. Para obter mais detalhes,
consulte Proteção de dados no AWS Control Tower (p. 264).
• Preserve a configuração do estado do Terraform gerada no momento da implantação do AFT. Para obter
mais detalhes, consulte Implante o AWS Control Tower Account Factory para Terraform (AFT (p. 146).
• Gire credenciais confidenciais periodicamente conforme indicado pela política de segurança da sua
organização. Exemplos de segredos são tokens Terraform,gittokens, e assim por diante.
Criptografia em repouso
O AFT cria buckets do Amazon S3, tópicos do Amazon SNS, filas do Amazon SQS e bancos de
dados do Amazon DynamoDB criptografados em repouso com chaves do AWS Key Management
Service. As chaves KMS criadas pelo AFT têm a rotação anual ativada por padrão. Se você escolher as
distribuições Terraform Cloud ou Terraform Enterprise do Terraform, o AFT incluirá um AWS Systems
ManagerSecureStringparâmetro para armazenar valores de token do Terraform que são sensíveis.
AFT usa serviços da AWS descritos emServiços de componentes (p. 160)que são, por padrão,
criptografados em repouso. Para obter detalhes, consulte a documentação da AWS para cada componente
do serviço da AWS do AFT e saiba mais sobre as práticas de proteção de dados seguidas por cada
serviço.
Criptografia em trânsito
A AFT depende dos serviços da AWS descritos emServiços de componentes (p. 160)que empregam
criptografia em trânsito, por padrão. Para obter detalhes, consulte a documentação da AWS para cada
componente do serviço da AWS do AFT e saiba mais sobre as práticas de proteção de dados seguidas por
cada serviço.
Para distribuições Terraform Cloud ou Terraform Enterprise, o AFT chama uma API de endpoint HTTPS
para acessar sua organização do Terraform. Se você escolher um provedor de VCS terceirizado
compatível com a AWSCodeStarconexões, o AFT chama uma API de endpoint HTTPS para acesso à sua
organização provedora de VCS.

Remover uma conta do AFT
Esta seção mostra as etapas para remover contas do AFT, para que elas não sejam mais implantadas
ou atualizadas pelo pipeline. Por exemplo, você pode estar fechando contas para retirar inscrições, isolar
contas comprometidas ou transferir contas de uma organização para outra.
Remover uma conta do AFT não é o mesmo processo que remover uma conta da AWS Control Tower
ou excluí-la daAWS. Quando você segue essas etapas, a conta não é excluída, ela só é removida do
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gerenciamento pela AFT. Ele ainda é gerenciado pelo AWS Control Tower. Para excluir completamente
a conta, você pode seguir as etapas para remover a conta do gerenciamento da AWS Control Tower e
remover a conta naConsole de fatur, como você faria com qualquer outroAWSConta da.

Important
A remoção de uma conta do pipeline AFT é irreversível. Isso pode resultar em uma perda do
estado.
Etapa 1: Remova a conta dogitrepositório que armazena suas solicitações de conta
Nogitrepositório onde você armazena solicitações de conta, exclua a solicitação de conta da conta que
você pretende remover do AFT.
Etapa 2: Exclua o pipeline de personalizações da conta
Na conta de gerenciamento do AFT, exclua oAWS CodePipeline para a conta que você pretende remover
da AFT. Esse pipeline tem o ID da conta como prefixo em seu nome.
Etapa 3: Exclua o espaço de trabalho do Terraform (somente para clientes do Terraform Cloud e do
Terraform Enterprise)
Exclua os espaços de trabalho de personalizações globais e personalizações de conta da conta que você
pretende remover do AFT.
Etapa 4: Exclua o estado do Terraform do back-end do Amazon S3
Na conta de gerenciamento do AFT, exclua todas as pastas relevantes dentro dos buckets do Amazon S3
para a conta que você pretende remover do AFT. Nos exemplos a seguir, substitua o número do espaço
reservado012345678901com o número de ID da conta de gerenciamento da AFT.
Se você escolher o Terraform OSS, encontrará 3 pastas para cada conta (relacionadas às
personalizações, estado do pipeline, global e estado de personalizações da conta) naaftbackend-012345678901-primary-regioneaft-backend-012345678901-secondaryregionBuckets do Amazon S3.
Se você escolher o Terraform Cloud ou o Terraform Enterprise, encontrará uma pasta para cada conta
(relacionada ao estado do pipeline de personalizações) naaft-backend-012345678901-primaryregioneaft-backend-012345678901-secondary-regionBuckets do S3.
Etapa 5: Excluir metadados da conta
Na conta de gerenciamento do AFT, exclua os metadados relacionados à conta que você pretende
remover do AFT. Esses metadados são armazenados no parâmetroaft-request-metadatana tabela
do DynamoDB.

Note
O AFT usa esses metadados como entrada para invocar estágios posteriores no pipeline do
AFT, como a estrutura e as personalizações de provisionamento de contas do AFT, e para
personalizações globais e de contas.

Métricas operacionais
Por padrão,Account Factory para Terraform (AFT)envia métricas operacionais anônimas paraAWS.
Usamos esses dados para entender como os clientes estão usando o AFT para que possamos melhorar
a qualidade e os recursos da solução. Você pode desativar a coleta de dados alterando um parâmetro
durante a implantação do AFT. Quando a coleta está habilitada, os seguintes dados são enviados
paraAWS:

169

AWS Control Tower Guia do usuário
Métricas operacionais

• Solução: O identificador específico do AFT
• Versão: A versão do AFT
• Identificador universalmente exclusivo (UUID): Identificador exclusivo gerado aleatoriamente para cada
implantação de AFT
• Timestamp: Data e hora da coleta de dados
• Dados: Configuração AFT e ações tomadas pelo cliente
AWSpossui os dados coletados. A coleta de dados está sujeita aoAWSPolítica de privacidade.

Note
Versões do AFT anteriores à 1.6.0 não relatam métricas de uso paraAWS.
Para desativar as métricas de relatório:
• Defina o valor de entradaaft_metrics_reportingparafalseem seu arquivo de configuração
de entrada do Terraform, conforme mostrado no exemplo a seguir, e reimplante o AFT. Esse valor é
configurado comotruepor padrão, se você não definir explicitamente.
Se você copiar o exemplo, lembre-se de substituir seus valores reais de ID e Região pelos itens fornecidos
em strings comx.

module "control_tower_account_factory" {
source = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws"
# Required Vars
ct_management_account_id
log_archive_account_id
audit_account_id
aft_management_account_id
ct_home_region
tf_backend_secondary_region

=
=
=
=
=
=

# Optional Vars
aft_metrics_reporting = false
}

"xxxxxxxxxxx"
"xxxxxxxxxxx"
"xxxxxxxxxxx"
"xxxxxxxxxxx"
"xx-xxxx-x"
"xx-xxxx-x"
# to opt out, set this value to false
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Detecte e resolva desvios na AWS
Control Tower
Identificar e resolver oscilações é uma tarefa de operações regulares para administradores de contas
de gerenciamento do AWS Control Tower. Resolver a oscilação ajuda a garantir a conformidade com os
requisitos de governança.
Quando você cria a landing zone, a landing zone e todas as unidades organizacionais (UOs), contas e
recursos são compatíveis com as regras de governança impostas pelas proteções escolhidas. À medida
que você e os membros da organização usam a landing zone, podem ocorrer alterações no status de
conformidade. Algumas mudanças podem ser acidentais e algumas podem ser feitas intencionalmente
para responder a eventos operacionais sensíveis ao tempo.
A detecção de oscilações ajuda a identificar recursos que precisam de alterações ou atualizações de
configuração para resolver a oscilação.

Detectar oscilação
O AWS Control Tower detecta desvios automaticamente. Para detectar o desvio,
oAWSControlTowerAdminrequer acesso persistente à sua conta de gerenciamento para que o AWS
Control Tower possa fazer chamadas de API somente leitura paraAWS Organizations. Essas chamadas de
API são exibidas comoAWS CloudTrail.
O oscilação é exibido nas notificações do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) do SNS
agregadas na conta de auditoria. As notificações em cada conta-membro enviam alertas para um tópico do
Amazon SNS SNS local e uma função do Lambda SNS.
Os administradores de contas-membro podem (e como melhor prática, devem) assinar notificações
de oscilação do SNS para contas específicas. Por exemplo, as receitasaws-controltowerAggregateSecurityNotificationsO tópico SNS fornece notificações de desvio. O console do AWS
Control Tower indica aos administradores de contas de gerenciamento quando ocorreu uma oscilação.
Para obter mais informações sobre tópicos SNS para detecção de oscilação e notificação de oscilação,
consulte o Amazon SNSPrevenção e notificação de deriva (p. 205).
Eliminação da duplicação de notificações drift
Se o mesmo tipo de desvio ocorrer no mesmo conjunto de recursos várias vezes, o AWS Control Tower
enviará uma notificação do SNS somente para a instância inicial do desvio. Se o AWS Control Tower
detectar que essa instância de desvio foi corrigida, ele enviará outra notificação somente se o desvio
ocorrer novamente para esses recursos idênticos.

Exemplos: O desvio de conta e o desvio de SCP são tratados da seguinte maneira:
• Se você modificar o mesmo SCP gerenciado várias vezes, receberá uma notificação pela primeira vez
em que modificá-lo.
• Se você modificar um SCP gerenciado, corrigir o desvio e modificá-lo novamente, você receberá duas
notificações.

Tipos de oscilação de conta
• Conta movida entre OUs
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• Conta removida da organização

Tipos de oscilação de política
• SCP atualizado
• SCP anexado à OU
• SCP desvinculado da OU
• SCP anexado à conta
Para obter mais informações, consulteTipos de oscilação de governança (p. 174)

Resolver oscilação
Embora a detecção seja automática, as etapas para resolver oscilações devem ser feitas por meio do
console.
• Muitos tipos de oscilação podem ser resolvidos peloConfigurações da zona de pouso. É possível
escolher oReparobotão noVersões do :seção para reparar esses tipos de deriva.
• Se sua OU tiver menos de 300 contas, você poderá reparar o desvio nas contas provisionadas de
Fábrica de Contas, ou desvio de SCP, selecionandoRegistrar novamente a OUnoOrganização.Detalhes
da U.
• Você pode ser capaz de reparar o desvio da conta, comoConta-membro migrada (p. 175), atualize
uma conta individual. Para obter mais informações, consulteAtualize a conta no console (p. 138)

Note
Quando você conserta sua landing zone, a landing zone é atualizada para a versão mais recente
da landing zone.

Considerações sobre varreduras de deriva e SCP
O AWS Control Tower verifica seus SCPs gerenciados diariamente para verificar se as grades de proteção
correspondentes foram aplicadas corretamente e se não foram desviadas. Para recuperar os SCPs e
executar verificações neles, a AWS Control Tower chamaAWS Organizationsem seu nome, usando uma
função em sua conta de gerenciamento.
Se uma verificação da AWS Control Tower detectar oscilações, você receberá uma notificação. A AWS
Control Tower envia apenas uma notificação por problema de drift. Portanto, se sua landing zone já estiver
em estado de desvio, você não receberá notificações adicionais, a menos que um novo item de drift seja
encontrado.
AWS Organizationslimita a frequência com que cada uma de suas APIs pode ser chamada. Esse limite é
expresso em transações por segundo (TPS) e conhecido comoLimite de TPS,taxa de Limitação, ouTaxa
de solicitação de API. Quando a AWS Control Tower audita seus SCPs ligandoAWS Organizations, as
chamadas de API que o AWS Control Tower faz são contabilizadas para o seu limite de TPS, porque a
AWS Control Tower usa a conta de gerenciamento para fazer as chamadas.
Em raras situações, esse limite pode ser atingido quando você chama as mesmas APIs repetidamente,
seja por meio de uma solução de terceiros ou de um script personalizado que você escreveu. Por exemplo,
se você e a AWS Control Tower chamarem o mesmoAWS OrganizationsAPIs no mesmo momento (dentro

172

AWS Control Tower Guia do usuário
Tipos de desvio para reparar imediatamente

de 1 segundo), e os limites de TPS são atingidos, as chamadas subsequentes são limitadas. Ou seja,
essas chamadas retornam um erro, comoRate exceeded.

Se uma taxa de solicitação de API for excedida
• Se o AWS Control Tower atingir o limite e for limitado, pausaremos a execução da auditoria e a
retomaremos posteriormente.
• Se sua carga de trabalho atingir o limite e for limitada, o resultado pode variar de uma pequena latência
até um erro fatal na carga de trabalho, dependendo de como a carga de trabalho está configurada. Esse
caso extremo é algo para se estar ciente.

Uma varredura diária de SCP consiste em
1.

Recuperando todas as suas OUs.

2.

Para cada OU registrada, recuperando todos os SCPs gerenciados pela AWS Control Tower
que estão conectados à OU. Os SCPs gerenciados têm identificadores que começam comawsguardrails.

3.

Para cada guarda-corpo preventivo habilitado na OU, verificando se a declaração de política do
guarda-corpo está presente nos SCPs gerenciados da OU.

As varreduras diárias consomem o TPS para o seguinteAWS OrganizationsAPIs:
listOrganizationalUnits

8 rajadas, 5 sustentadas

1 por landing zone

listPoliciesForTarget

8 rajadas, 5 sustentadas

1 por U

describePolicy

2 TPS

1 por SCP gerenciada

Uma U

Tipos de desvio para reparar imediatamente
A maioria dos tipos de oscilações pode ser resolvida pelos administradores. Alguns tipos de oscilação
devem ser reparados imediatamente, incluindo a exclusão de uma unidade organizacional que a landing
zone da AWS Control Tower requer. Estes são alguns exemplos de grandes oscilações que você pode
querer evitar:
• Não exclua a U A unidade organizacional originalmente chamadaSegurançadurante a configuração
landing zone pela AWS Control Tower não deve ser excluída. Se você excluí-la, verá uma mensagem
de erro instruindo a reparar a zona de destino imediatamente. Você não poderá executar nenhuma outra
ação no AWS Control Tower até que o reparo seja concluído.
• Não excluir funções necessárias: O AWS Control Tower verifica algumasAWS Identity and Access
ManagementFunções do (do IAM) quando você faz login no console dooscilação na função do IAM.. Se
essas funções estiverem ausentes ou inacessíveis, você verá uma página de erro instruindo a reparar a
zona de destino. Essas funções sãoAWSControlTowerAdmin AWSControlTowerCloudTrailRole
AWSControlTowerStackSetRole.
Para obter mais informações sobre essas funções, consultePermissões necessárias para usar o console
do AWS Control Tower (p. 271).
• Não exclua todas as OUs adicionais: Se você excluir a unidade organizacional originalmente
chamadaSandboxdurante a configuração da landing zone pela AWS Control Tower, a landing zone
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estará em um estado de oscilação, mas você ainda poderá usar o AWS Control Tower. Pelo menos uma
UO adicional é necessária para que o AWS Control Tower opere, mas ela não precisa ser aSandboxU.
• Não remova contas compartilhadas: Se você remover contas compartilhadas de OUs básicas, como
remover a conta de registro da OU de segurança, sua landing zone estará em um estado de desvio e
deverá ser reparada antes que você possa continuar usando o console do AWS Control Tower.

Alterações reparáveis nos recursos
Veja a seguir uma lista de alterações nos recursos do AWS Control Tower do que são permitidas, embora
elas criem uma oscilação reparável. Os resultados dessas operações permitidas podem ser visualizados
no console do AWS Control Tower, embora uma atualização possa ser necessária.
Para obter mais informações sobre como resolver a oscilação resultante, consulteGerenciar recursos fora
da AWS Control Tower.

Alterações permitidas fora do console do AWS Control Tower
• Altere o nome de uma U
• Altere o nome da U
• Altere o nome das contas de membros em OUs não fundamentais.
• Altere o nome das contas compartilhadas da AWS Control Tower na UO de segurança.
• Exclua uma U
• Exclua uma conta registrada de uma OU não Foundational.
• Altere o endereço de e-mail de uma conta compartilhada na U
• Altere o endereço de e-mail de uma conta de membro em uma U

Note
Mover contas entre UOs é considerado uma oscilação e deve ser reparado.

Oscilação e provisionamento de contas
Se sua landing zone estiver em estado de oscilação, oEnroll account Registrar contano AWS Control
Tower não funcionará. Nesse caso, é necessário provisionar contas no AWS Service Catalog. Para obter
instruções, consulte Provisione Account Factory de contas comAWS Service Catalog (p. 137).
Em específico, se você fez certas alterações nas suas contas peloAWS Service Catalog, como alterar o
nome do seu portfólio, oEnroll account Registrar contao recurso não funcionará.

Tipos de oscilação de governança
Deriva de governança, também chamadaoscilação organizacionalocorre quando UU Os tipos de
oscilações de governança que podem ser detectados no AWS Control Tower são os seguintes:
• Conta-membro migrada (p. 175)
• Conta-membro removida (p. 177)
• Atualização não planejada para SCP gerenciado (p. 177)
• SCP anexado à conta-membro (p. 179)
• SCP anexado à UO gerenciada (p. 178)
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• SCP desanexado da UO gerenciada (p. 178)
• UU (p. 180)
Outro tipo de deriva éderiva da landing zone, que pode ser encontrado por meio da conta de
gerenciamento. O desvio da zona de aterrissagem consiste no desvio de função do IAM ou em qualquer
tipo de desvio organizacional que afeta especificamente OUs fundamentais e contas compartilhadas.
Um caso especial de deriva na landing zone éoscilação de função, que é detectado quando uma função
necessária não está disponível. Se esse tipo de desvio ocorrer, o console exibirá uma página de aviso e
algumas instruções sobre como restaurar a função. Sua landing zone fica indisponível até que o desvio
de função seja reparado. Para obter mais informações sobre oscilação, consulteNão excluir funções
necessáriasna seção chamadaTipos de desvio para reparar imediatamente (p. 173).
A AWS Control Tower não procura desvios em relação a outros serviços que funcionam com a
conta de gerenciamento, incluindo CloudTrail, CloudWatch, Centro de Identidades do IAM,AWS
CloudFormation,AWS Config, e assim por diante. Nenhuma detecção de desvio está disponível em contas
infantis, porque essas contas são protegidas por grades de proteção obrigatórias preventivas.

Conta-membro migrada
Esse tipo de desvio ocorre na conta e não na OU. Esse tipo de oscilação pode ocorrer quando uma contamembro do AWS Control Tower, a conta de auditoria ou a conta de arquivamento de logs é movida de
uma UO registrada da AWS Control Tower para qualquer outra UO do. Veja um exemplo da notificação do
Amazon SNS quando esse tipo de oscilação é detectado.
{

"Message" : "AWS Control Tower has detected that your member account 'accountemail@amazon.com (012345678909)' has been moved from organizational unit 'Sandbox (ou-0123eEXAMPLE)' to 'Security (ou-3210-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to
resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/move-account'",
"ManagementAccountId" : "012345678912",
"OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
"DriftType" : "ACCOUNT_MOVED_BETWEEN_OUS",
"RemediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU), or if the OU has more
than 300 accounts, you must update the provisioned product in Account Factory.",
"AccountId" : "012345678909",
"SourceId" : "012345678909",
"DestinationId" : "ou-3210-1EXAMPLE"
}

Soluções
Quando esse tipo de desvio ocorre para uma conta provisionada do Account Factory em uma OU com até
300 contas, você pode resolvê-lo:
• Navegação até o.Organizaçãono console do AWS Control Tower, selecionando a conta e
escolhendoAtualizar contano canto superior direito (opção mais rápida para contas individuais).
• Navegação até o.Organizaçãono console do AWS Control Tower e, em seguida, escolhaRegistrar
novamentepara a OU que contém a conta (opção mais rápida para várias contas). Para obter
mais informações, consulteRegistre uma unidade organizacional existente com a AWS Control
Tower (p. 192)
• Atualizar o produto provisionado na Account Factory. Para obter mais informações, consulteAtualize e
mova contas de fábrica de contas com a AWS Control Tower ou comAWS Service Catalog (p. 138)
• Atualizando sua landing zone (opção mais lenta). Para obter mais informações, consulteAtualizar sua
zona de destino (p. 43)
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Note
Se você tiver várias contas individuais para atualizar, consulte também este método para fazer
atualizações com um script:Provisione e atualize contas usando automação (p. 44).
• Quando esse tipo de desvio ocorre em uma OU com mais de 300 contas, a resolução do desvio pode
depender do tipo de conta que foi movida, conforme explicado nos próximos parágrafos. Para obter mais
informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43)
• Se uma conta provisionada do Account Factory for movida— Em uma OU com menos de 300 contas,
você pode resolver o desvio de conta atualizando o produto provisionado na Account Factory,
registrando novamente a OU ou atualizando sua landing zone.
Em uma OU com mais de 300 contas, vocêmostoresolva o desvio fazendo uma atualização para cada
conta movida, seja por meio do console do AWS Control Tower ou do produto provisionado, pois o UO
de novo registro não executará a atualização. Para obter mais informações, consulteAtualize e mova
contas de fábrica de contas com a AWS Control Tower ou comAWS Service Catalog (p. 138)
• Se uma conta compartilhada for movida— Você pode resolver a oscilação ao mover a auditoria
ou a conta de arquivamento de logs atualizando a landing zone. Para obter mais informações,
consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43)

Nome do campo obsoleto
Nome do campoMasterAccountIDfoi alterado paraManagementAccountIDpara estar em
conformidade com as diretrizes da AWS. O nome antigo éobsoleto. A partir de 2022, os scripts
que contêm o nome de campo obsoleto não funcionarão mais.

Conta-membro adicionada
Adicionar uma conta não é tecnicamente um desvio. No entanto, o AWS Control Tower alerta quando uma
conta da AWS Control Tower é adicionada à sua organização da AWS Control Tower. Por exemplo, uma
conta pode ser adicionada à sua organização do AWS Control Tower como parte do processo de correção
de drift se uma conta compartilhada, como a conta de auditoria ou a conta de arquivamento de logs, tiver
sido removida e precisar ser substituída. O exemplo a seguir mostra uma notificação do Amazon SNS que
você pode receber quando esse tipo de evento for detectado.

{

"Message" : "AWS Control Tower has detected that the account 'account-email@amazon.com
(012345678909)' has been added to organization o-123EXAMPLE. For more information,
including steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/
controltower/add-account'",
"ManagementAccountId" : "012345678912",
"OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
"DriftType" : "AccountAddedToOrganization",
"RemediationStep" : "Update Account Factory Provisioned Product",
"AccountId" : "012345678909"
}

Resolução
Nenhuma resolução é necessária, porque adicionar uma conta de membro a uma OU ou registrar
uma Account Factory de Contas não causa desvio. Se uma conta compartilhada tiver sido removida e
adicionada novamente, é um caso especial e talvez seja necessário atualizar essa conta compartilhada
ou a OU de segurança. Para obter informações sobre como atualizar contas de Account Factory,
consulteAtualize e mova contas de fábrica de contas com a AWS Control Tower ou comAWS Service
Catalog (p. 138).
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Conta-membro removida
Esse tipo de oscilação pode ocorrer quando uma conta-membro do é removida de uma unidade
organizacional registrada da AWS Control Tower. O exemplo a seguir mostra a notificação do SNS SNS
quando esse tipo de oscilação é detectado.

{

"Message" : "AWS Control Tower has detected that the member account 012345678909 has been
removed from organization o-123EXAMPLE. For more information, including steps to resolve
this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/remove-account'",
"ManagementAccountId" : "012345678912",
"OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
"DriftType" : "ACCOUNT_REMOVED_FROM_ORGANIZATION",
"RemediationStep" : "Add account to Organization and update Account Factory provisioned
product",
"AccountId" : "012345678909"

}

Resolução
• Quando esse tipo de desvio ocorre em uma conta de membro, você pode resolver o desvio atualizando
a conta no console do AWS Control Tower ou no Account Factory. Por exemplo, você pode adicionar
a conta a outra UO registrada no assistente de atualização de Account Factory. Para obter mais
informações, consulteAtualize e mova contas de fábrica de contas com a AWS Control Tower ou
comAWS Service Catalog (p. 138)
• Se uma conta compartilhada for removida de uma UO Foundational, você deverá resolver o desvio
reparando sua landing zone. Até que esse desvio seja resolvido, você não poderá usar o console do
AWS Control Tower.
• Para obter mais informações sobre como resolver oscilações para contas e UOs, consulte Se você
gerencia recursos fora da AWS Control Tower (p. 180).

Note
DentroAWS Service Catalog, o produto provisionado da Account Factory da que representa a
conta não é atualizado para remover a conta. Em vez disso, o produto provisionado é exibido
como TAINTED e em um estado de erro. Para limpar, vá para aAWS Service Catalog, escolha o
produto provisionado e, em seguida, escolhaEncerrar.

Atualização não planejada para SCP gerenciado
Esse tipo de oscilação pode ocorrer quando um SCP de uma proteção é atualizado noAWS
Organizationsconsole do ou programaticamente usando oAWS CLIou um dos SDKs da AWS. Veja um
exemplo da notificação do Amazon SNS quando esse tipo de oscilação é detectado.

{

"Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'awsguardrails-012345 (p-tEXAMPLE)', attached to the registered organizational unit 'Security
(ou-0123-1EXAMPLE)', has been modified. For more information, including steps to resolve
this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/update-scp'",
"ManagementAccountId" : "012345678912",
"OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
"DriftType" : "ServiceControlPolicyUpdated",
"RemediationStep" : "Update Control Tower Setup",
"OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE",
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}

"PolicyId" : "p-tEXAMPLE"

Resolução
Quando esse tipo de oscilação ocorre em uma UO com até 300 contas, você pode resolvê-lo:
• Navegação até o.Organizaçãono console do AWS Control Tower para registrar novamente a OU (opção
mais rápida). Para obter mais informações, consulteRegistre uma unidade organizacional existente com
a AWS Control Tower (p. 192)
• Atualizando sua landing zone (opção mais lenta). Para obter mais informações, consulteAtualizar sua
zona de destino (p. 43)
Quando esse tipo de desvio ocorrer em uma OU com mais de 300 contas, resolva-o atualizando sua
landing zone. Para obter mais informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43)

SCP anexado à UO gerenciada
Esse tipo de oscilação pode ocorrer quando um SCP de uma proteção é anexado a qualquer outra UO.
Essa ocorrência é especialmente comum quando você está trabalhando em suas OUs de fora do console
do AWS Control Tower. Veja um exemplo da notificação do Amazon SNS quando esse tipo de oscilação é
detectado.

{

"Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'awsguardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been attached to the registered organizational unit
'Sandbox (ou-0123-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve this issue,
see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached-ou'",
"ManagementAccountId" : "012345678912",
"OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
"DriftType" : "SCP_ATTACHED_TO_OU",
"RemediationStep" : "Update Control Tower Setup",
"OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE",
"PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

Resolução
Quando esse tipo de oscilação ocorre em uma UO com até 300 contas, você pode resolvê-lo:
• Navegação até o.Organizaçãono console do AWS Control Tower para registrar novamente a OU (opção
mais rápida). Para obter mais informações, consulteRegistre uma unidade organizacional existente com
a AWS Control Tower (p. 192)
• Atualizando sua landing zone (opção mais lenta). Para obter mais informações, consulteAtualizar sua
zona de destino (p. 43)
Quando esse tipo de desvio ocorrer em uma OU com mais de 300 contas, resolva-o atualizando sua
landing zone. Para obter mais informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43)

SCP desanexado da UO gerenciada
Esse tipo de oscilação pode ocorrer quando um SCP de uma proteção foi desanexado de uma UO
gerenciada pela AWS Control Tower. Essa ocorrência é especialmente comum quando você trabalha fora
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do console do AWS Control Tower. Veja um exemplo da notificação do Amazon SNS quando esse tipo de
oscilação é detectado.
{

"Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'awsguardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been detached from the registered organizational unit
'Sandbox (ou-0123-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve this issue,
see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached'",
"ManagementAccountId" : "012345678912",
"OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
"DriftType" : "SCP_DETACHED_FROM_OU",
"RemediationStep" : "Update Control Tower Setup",
"OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE",
"PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

Resolução
Quando esse tipo de oscilação ocorre em uma UO com até 300 contas, você pode resolvê-lo:
• Navegar até a OU no console do AWS Control Tower para registrar novamente a OU (opção mais
rápida). Para obter mais informações, consulteRegistre uma unidade organizacional existente com a
AWS Control Tower (p. 192)
• Atualizando sua landing zone (opção mais lenta). Se o desvio estiver afetando um guarda-corpo
obrigatório, o processo de atualização criará uma nova política de controle de serviço (SCP) e a anexará
à OU para reparar o desvio. Para obter mais informações sobre como atualizar sua landing zone,
consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43).
Quando esse tipo de desvio ocorrer em uma OU com mais de 300 contas, resolva-o atualizando sua
landing zone. Se o desvio estiver afetando um guarda-corpo obrigatório, o processo de atualização criará
uma nova política de controle de serviço (SCP) e a anexará à OU para reparar o desvio. Para obter mais
informações sobre como atualizar sua landing zone, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43).

SCP anexado à conta-membro
Esse tipo de oscilação pode ocorrer quando um SCP de uma proteção é anexado a uma conta no console
do Organizations SNSNS. Proteções e seus SCPs podem ser habilitados em UOs (e, portanto, aplicados a
todas as contas registradas de uma UO) por meio do console do AWS Control Tower. Veja um exemplo da
notificação do Amazon SNS quando esse tipo de oscilação é detectado.
{

"Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy
'aws-guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been attached to the member account 'accountemail@amazon.com (012345678909)'. For more information, including steps to resolve this
issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached-account'",
"ManagementAccountId" : "012345678912",
"OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
"DriftType" : "ServiceControlPolicyAttachedToAccount",
"RemediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU)",
"AccountId" : "012345678909",
"PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

Resolução
Esse tipo de desvio ocorre na conta e não na OU.
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Quando esse tipo de desvio ocorre para contas em uma OU Foundational, como a OU de segurança,
a resolução é atualizar sua landing zone. Para obter mais informações, consulteAtualizar sua zona de
destino (p. 43)
Quando esse tipo de desvio ocorre em uma OU não Foundational com até 300 contas, você pode resolvêlo da seguinte forma:
• Separar o SCP da AWS Control Tower da conta de fábrica.
• Navegar até a OU no console do AWS Control Tower para registrar novamente a OU (opção mais
rápida). Para obter mais informações, consulteRegistre uma unidade organizacional existente com a
AWS Control Tower (p. 192)
Quando esse tipo de desvio ocorre em uma OU com mais de 300 contas, você pode tentar resolvê-lo
atualizando a configuração de fábrica da conta para a conta. Talvez não seja possível resolvê-lo com êxito.
Para obter mais informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43)

UU
Esse tipo de desvio se aplica somente às OUs fundamentais da AWS Control Tower, como a OU de
segurança. Ela poderá ocorrer se uma UO básica do for excluída fora do console do AWS Control Tower.
As OUs básicas não podem ser movidas sem criar esse tipo de desvio, porque mover uma OU é o mesmo
que excluí-la e adicioná-la em outro lugar. Quando você resolve o desvio atualizando sua landing zone, o
AWS Control Tower substitui a OU básica no local original. Veja uma notificação do Amazon SNS que você
pode receber quando esse tipo de oscilação é detectado.

{

"Message" : "AWS Control Tower has detected that the registered organizational unit
'Security (ou-0123-1EXAMPLE)' has been deleted. For more information, including steps to
resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/delete-ou'",
"ManagementAccountId" : "012345678912",
"OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
"DriftType" : "OrganizationalUnitDeleted",
"RemediationStep" : "Delete organizational unit in Control Tower",
"OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE"

}

Resolução
Como esse desvio ocorre somente para OUs fundamentais, a resolução é atualizar a landing zone.
Quando outros tipos de OUs são excluídos, o AWS Control Tower é atualizado automaticamente.
Para obter mais informações sobre como resolver oscilações para contas e UOs, consulte Se você
gerencia recursos fora da AWS Control Tower (p. 180).

Se você gerencia recursos fora da AWS Control
Tower
A AWS Control Tower configura contas, unidades organizacionais e outros recursos em seu nome, mas
você é o proprietário desses recursos. É possível alterar esses recursos na AWS Control Tower ou fora
dela. O local mais comum para alterar recursos fora do AWS Control Tower é oAWS Organizationsconsole
do . Este tópico descreve como reconciliar alterações nos recursos da AWS Control Tower ao fazer as
alterações fora da AWS Control Tower.
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Renomear, excluir e mover recursos fora do console do AWS Control Tower faz com que o console fique
dessincronizado. Muitas alterações podem ser reconciliadas automaticamente. Certas alterações exigem
um reparo na landing zone para atualizar as informações exibidas no console do AWS Control Tower
console do.
Em geral, as alterações feitas fora do console do AWS Control Tower nos recursos da AWS Control
Tower criam um estado deoscilação reparávelna sua landing zone. Para mais informações sobre essas
alterações, consulte Alterações reparáveis nos recursos (p. 174).

Tarefas que exigem reparo landing zone
• Excluir a UO(Caso especial, não deve ser feito sem motivo)
• Removendo uma conta compartilhada da OU de segurança(Não recomendado)
• Atualizar, anexar ou desanexar um SCP associado à OU de segurança.

Alterações que são atualizadas automaticamente pela AWS Control Tower Tower
• Alterar o endereço de e-mail de uma conta registrada
• Renomear uma conta registrada
• Criar uma nova unidade organizacional (UO) de nível superior
• Renomear uma UO registrada
• Excluir uma UO registrada(exceto a UO de segurança, que requer uma atualização)
• Excluir uma conta registrada(Exceto uma conta compartilhada na UO de Segurança.)

Note
AWS Service Cataloglida com alterações de forma diferente do AWS Control Tower.AWS Service
CatalogO pode criar uma alteração na postura de governança quando reconciliar suas alterações.
Para obter mais informações sobre como atualizar um produto provisionado, consulte Atualizar
produtos provisionados na documentação do AWS Service Catalog.

Referindo-se a recursos fora da AWS Control Tower
Ao criar novas UOs e contas fora do AWS Control Tower, elas não são controladas pela AWS Control
Tower, mesmo que possam ser exibidas.
Criar uma UO
Unidades organizacionais (UOs) criadas fora do AWS Control Tower são chamadas de UOsNão
registrado. Elas são exibidas na páginaOrganização, mas não são controladas por proteções do AWS
Control Tower.
Criar uma conta
Contas criadas fora da AWS Control Tower são chamadas deNão inscrito. Contas registradas
e não registradas que pertencem a uma UO registrada na AWS Control Tower são exibidas
naOrganização. Contas que não pertencem a uma UO registrada podem ser convidadas usando oAWS
Organizationsconsole do . Esse convite para participar não registra a conta no AWS Control Tower nem
estende a governança da AWS Control Tower para a conta. Para estender a governança registrando
a conta, acesse a páginaOrganizaçãoou a página ou aDetalhes da contana AWS Control Tower e
selecioneCadastrar conta.
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Alterar externamente os nomes dos recursos da Torre
de Controle
É possível alterar os nomes das unidades organizacionais (UOs) e contas fora do console do AWS Control
Tower, e o console do será atualizado automaticamente para refletir essas alterações.
Renomear uma UO
DentroAWS Organizations, é possível alterar o nome de uma UO usando a UO usando a UOAWS
OrganizationsAPI ou console. Quando você altera um nome de UO fora da AWS Control Tower, o console
da AWS Control Tower reflete automaticamente a mudança de nome. No entanto, se você provisionar
suas contas usando o AWS Service Catalog, também é necessário reparar sua landing zone para garantir
que a AWS Control Tower permaneça consistente com oAWS Organizations. OReparoO fluxo de trabalho
garante a consistência entre os serviços das OUs básicas e adicionais. É possível reparar esse tipo de
oscilação noConfigurações da zona de pouso. Consulte a seção chamada “Resolver oscilação” noDetecte
e resolva desvios na AWS Control Tower (p. 171).
A AWS Control Tower exibe os nomes das OUs naOrganizaçãono painel da AWS Control Tower. Veremos
quando o reparo landing zone foi bem-sucedido.
Renomear uma conta registrada
EACHAWSA conta tem um nome de exibição que pode ser alterado pelo usuário raiz da conta noAWS
Billing and Cost Managementconsole do . Quando você renomeia uma conta registrada na AWS Control
Tower, a mudança de nome é automaticamente refletida na AWS Control Tower. Para mais informações
sobre como alterar o nome de uma conta, consulteGerenciar umaAWScontanoAWSGuia do usuário do
faturamento.

Excluir a UO
Esse tipo de oscilação é um caso especial. Se você excluir aSegurançaUO, você verá uma página de
mensagem de erro solicitando que você repare sua landing zone. É necessário reparar sua landing zone
antes de poder executar qualquer outra ação na AWS Control Tower.
• Você não poderá executar nenhuma ação no console do AWS Control Tower e não poderá criar outras
contas noAWS Service Catalogaté a conclusão do reparo.
• Não será possível visualizar aConfigurações da zona de pousopágina para ver aReparo.
Nessa situação, o processo de reparo landing zone cria uma nova UO de segurança e move as duas
contas compartilhadas para a nova UO de segurança. A AWS Control Tower marca as contas de
arquivamento e auditoria de logs como derivadas. O mesmo processo repara a oscilação nessas contas.
Se você determinar que deve excluir aSegurançaOU, veja a seguir o que você precisa saber:
Antes de excluir aSegurançaOU, você deve se certificar de que não contém contas. Especificamente, é
necessário remover as contas de arquivamento de log e auditoria da UO. Recomendamos que você mova
essas contas para outra UO.

Note
A ação de excluir sua UO de segurança não deve ser executada sem a devida consideração.
A ação poderá criar preocupações de conformidade se o registro em log for suspenso
temporariamente e porque algumas proteções poderão não ser aplicadas.
Para obter informações gerais sobre oscilação, consulte "Resolver oscilações" em Detecte e resolva
desvios na AWS Control Tower (p. 171).
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Remover uma conta da UO de segurança
Não recomendamos que você remova nenhuma das contas compartilhadas da sua organização ou as
mova para fora doSegurançaOU. Se você remover uma conta compartilhada acidentalmente, poderá
seguir os passos de correção nesta seção para restaurar a conta.
• De dentro do console da AWS Control Tower:Para iniciar o processo de remediação,
siga as etapas de remediação semi-manual. Certifique-se de que o usuário ou a função
que você usa para acessar o console da AWS Control Tower tenha permissões para
executarorganizations:InviteAccountToOrganization. Se você não tiver essas
permissões, siga as etapas de correção manual, que usam o console da AWS Control Tower e oAWS
Organizationsconsole do .
• A partir doAWS OrganizationsConsole do : Esse processo de remediação é um procedimento um pouco
mais longo e totalmente manual. Ao seguir as etapas de correção manual, você alternará entre osAWS
Organizationsconsole e o console da AWS Control Tower. Ao trabalhar emAWS Organizations, você
precisará de um usuário ou função com aAWSOrganizationsFullAccesspolítica gerenciada ou
equivalente. Ao trabalhar no console da AWS Control Tower, você precisará de um usuário ou função
com oAWSControlTowerServiceRolePolicypolítica gerenciada ou equivalente e permissão para
executar todas as ações da AWS Control Tower (controltower: *).
• Se as etapas de correção não restaurarem a conta, entre em contatoAWS Support.

Os resultados da remoção de uma conta compartilhada por meio deAWS Organizations:
• A conta não é mais protegida pelas Políticas de controle de serviço (SCPs) obrigatórias da AWS Control
Tower. Result: Os recursos criados pela AWS Control Tower na conta podem ser modificados ou
excluídos.
• A conta não está mais naAWS Organizationsconta de gerenciamento Result: O administrador doAWS
Organizationsa conta de gerenciamento não tem mais visibilidade sobre os gastos da conta.
• Não há mais garantia de que a conta seja monitorada porAWS Config. Result: O administrador doAWS
Organizationsa conta de gerenciamento pode não ser capaz de detectar alterações de recursos.
• A conta não está mais na organização. Result: As atualizações e reparos da AWS Control Tower
falharão.

Para restaurar uma conta compartilhada usando o console da AWS Control Tower (procedimento
semi-manual)
1.

Faça login no console da AWS Control Tower emhttps://console.aws.amazon.com/controltower.
Você deve fazer login como umAWS Identity and Access Management(IAM) usuário ou função com
permissões para execuçãoorganizations:InviteAccountToOrganization. Se você não tiver
essas permissões, use o procedimento de correção manual descrito posteriormente neste tópico.

2.

NoDesvio da zona de pouso detectadopágina, selecioneConvidar novamentepara corrigir a remoção
da conta compartilhada convidando novamente a conta compartilhada para a organização. Um e-mail
gerado automaticamente é enviado para o endereço de e-mail da conta.

3.

Aceite o convite para trazer a conta compartilhada de volta para a organização. Faça um dos
seguintes procedimentos:
• Faça login na conta compartilhada que foi removida e vá parahttps://console.aws.amazon.com/
organizations/home#/invites
• Se você tiver acesso à mensagem de e-mail enviada quando convidou novamente a conta, entre na
conta removida e clique no link da mensagem para navegar diretamente para o convite da conta.
• Se a conta compartilhada que foi removida não estiver em outra organização, faça login na conta,
abra oAWS Organizationsconsole e navegue atéVites.
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4.

Faça login na conta de gerenciamento novamente ou recarregue o console da AWS Control Tower se
ele já estiver aberto. Veremos aDeriva da zona de. SelecioneReparopara reparar a landing zone.

5.

Aguarde a conclusão do processo de reparo.

Se a correção for bem-sucedida, a conta compartilhada aparecerá em um estado normal e em
conformidade.
Se as etapas de correção não restaurarem a conta, entre em contatoAWS Support.

Para restaurar uma conta compartilhada usando a AWS Control Tower eAWS
Organizationsconsoles (remediação manual)
1.

Faça login no console do AWS Organizations em https://console.aws.amazon.com/
organizations/. Você deve fazer login como um usuário ou função do IAM com
aAWSOrganizationsFullAccesspolítica gerenciada ou equivalente.

2.

Convide a conta compartilhada de volta para a organização. Para obter informações sobre os
requisitos, pré-requisitos e procedimento para convidar uma conta paraAWS Organizations,
consulteConvidar umAWSconta para a sua organizaçãonoAWS OrganizationsGuia do usuário do.

3.

Faça login na conta compartilhada que foi removida e vá parahttps://console.aws.amazon.com/
organizations/home#/invitespara aceitar o convite.

4.

Faça login na conta de gerenciamento novamente.

5.

Fazer login no console do AWS Control Tower como um usuário ou função do IAM com
aAWSControlTowerServiceRolePolicypolítica gerenciada ou equivalente e permissões para
executar todas as ações da AWS Control Tower (controltower: *).

6.

Veremos aDeriva da zona depágina com uma opção para reparar a landing zone.
SelecioneReparopara reparar a landing zone.

7.

Aguarde a conclusão do processo de reparo.

Se a correção for bem-sucedida, a conta compartilhada aparecerá em um estado normal e em
conformidade.
Se as etapas de correção não restaurarem a conta, entre em contatoAWS Support.

Alterações externas que são atualizadas
automaticamente
As alterações feitas nos endereços de e-mail da sua conta são atualizadas pela AWS Control Tower
automaticamente, mas a Account Factory não as atualizam automaticamente.
Alterar o endereço de e-mail de uma conta controlada
A AWS Control Tower recupera e exibe endereços de e-mail conforme exigido pela experiência do
console. Portanto, os endereços de e-mail compartilhados e outros endereços de e-mail de contas são
atualizados e exibidos de forma consistente na AWS Control Tower depois de alterá-los.

Note
DentroAWS Service Catalog, a Account Factory exibe os parâmetros especificados no console do
quando você criou um produto provisionado. No entanto, o endereço de e-mail da conta original
não será atualizado automaticamente quando o endereço de e-mail da conta for alterado. Isso
ocorre porque a conta está contida conceitualmente no produto provisionado; não é a mesma que
o produto provisionado. Para atualizar esse valor, é necessário atualizar o produto provisionado, o
que pode causar uma alteração na postura de governança.
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Exclusão de recursos da AWS Control Tower fora da AWS
Control Tower
É possível excluir UOs e contas na AWS Control Tower, e não é necessário realizar uma ação adicional
para ver as atualizações. O Account Factory é atualizado automaticamente ao excluir uma UO, mas não ao
excluir uma conta.
Excluir uma UO registrada (exceto a UO registrada)
No AWS Organizations, é possível remover unidades organizacionais (UOs) vazias usando a API ou o
console. As UOs que contêm contas não podem ser excluídas.
A AWS Control Tower recebe uma notificação daAWS Organizationsquando uma UO for excluída. Ele
atualiza a lista de UOs na Account Factory, para que a lista de UOs registradas permaneça consistente.
Se vir uma UO excluída exibida no console do AWS Control Tower, repare a landing zone para remover
entradas desatualizadas.

Note
DentroAWS Service Catalog, a Account Factory é atualizada para remover a UO excluída da lista
de UOs disponíveis nas quais é possível provisionar uma conta.
Excluir uma conta registrada de uma UO
Ao excluir uma conta registrada, a AWS Control Tower recebe uma notificação e faz atualizações, para
que as informações permaneçam consistentes.
Se vir uma conta excluída exibida no console do AWS Control Tower, repare a landing zone para remover
a entrada desatualizada.

Note
DentroAWS Service Catalog, o produto provisionado da Account Factory que representa a conta
controlada não é atualizado para excluir a conta. Em vez disso, o produto provisionado é exibido
como TAINTED e em um estado de erro. Para limpar, acesse o AWS Service Catalog, escolha o
produto provisionado e escolha Terminate (Encerrar).
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Habilitar o AWS Control Tower em
organizações e contas
Todas as unidades organizacionais (OUs) e contas que você cria no AWS Control Tower são governadas
automaticamente pela AWS Control Tower. Além disso, se você tiver OUs e contas existentes que foram
criadas fora da AWS Control Tower, você pode trazê-las para a governança da AWS Control Tower.
Para existentesAWS OrganizationseAWScontas, a maioria dos clientes prefere inscrever grupos de
contas registrando toda a unidade organizacional (OU) que contém as contas. Você também pode
inscrever contas individualmente. Para obter mais informações sobre como registrar contas individuais,
consulteInscrever um existenteAWSconta (p. 123).

Terminologia
• Quando você traz uma organização existente para a AWS Control Tower, ela é chamadaregistrandoa
organização ouestender a governançapara a organização.
• Quando você traz umAWSconta na AWS Control Tower, é chamadainscriçãoa conta.
Veja suas OUs e contas
Na AWS Control TowerOrganização, você pode ver todas as UOs do em seuAWS Organizations, incluindo
OUs registradas na AWS Control Tower e aquelas que não estão registradas. Você pode visualizar OUs
aninhadas como parte da hierarquia. Uma maneira fácil de visualizar suas unidades organizacionais
noOrganizaçãopágina é selecionarSomente unidades organizacionaisno menu suspenso no canto superior
direito.
OOrganizaçãolista todas as contas em sua organização, independentemente da UO ou do status de
inscrição na AWS Control Tower. Uma maneira fácil de visualizar suas contas noOrganizaçãopágina é
selecionarSomente contasno menu suspenso no canto superior direito. Você pode visualizar, atualizar e
registrar contas individualmente nas OUs, se as contas atenderem aos pré-requisitos para inscrição.

Tópicos
• Registre uma unidade organizacional existente com a AWS Control Tower (p. 192)
• Inscrever um existenteAWSconta (p. 123)

Estenda a governança a uma organização existente
É possível adicionar a governança do AWS Control Tower a uma organização existente configurando uma
landing zone (LZ) conforme descrito no AWS Control Tower User Guide do emIntrodução, Etapa 2.
Veja o que esperar ao configurar sua landing zone do AWS Control Tower em uma organização existente.
• É possível ter uma landing zone porAWS Organizationsorganização.
• O AWS Control Tower usa a conta de gerenciamento da sua conta existenteAWS
Organizationsorganização como conta de gerenciamento. Nenhuma nova conta de gerenciamento é
necessária.
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• O AWS Control Tower configura duas novas contas em uma UO registrada: uma conta de auditoria e
uma conta de registro em log.
• Os limites de serviço da sua organização devem permitir a criação dessas duas contas adicionais.
• Depois de iniciar sua landing zone ou registrar uma UO, as proteções do AWS Control Tower aplicam-se
automaticamente a todas as contas registradas nessa UO.
• Você podeEnrolladicional existenteAWScontas em uma OU que é governada pela AWS Control Tower,
para que as grades de proteção se apliquem a essas contas.
• Você pode adicionar mais OUs na AWS Control Tower e você podeInscreva-seUOs existentes.
Para verificar outros pré-requisitos para registro e inscrição, consulteConceitos básicos do AWS Control
Tower.
Veja mais detalhes sobre como a AWS Control Tower protegenãoaplicam-se às suas UOs do em AWS
Organizations que não têm zonas de aterrissagem do AWS Control Tower configuradas:
• As novas contas criadas fora do AWS Control Tower Account Factory não são limitadas pelas proteções
da UO registrada.
• As novas contas criadas em UOs que não estão registradas com o AWS Control Tower não são
limitadas pelas proteções, a menos que vocêEnrollessas contas no AWS Control Tower. Consulte
Inscrever um existenteAWSconta (p. 123) para obter mais informações sobre como registrar contas.
• As organizações adicionais existentes, as contas existentes e as novas UOs ou contas criadas fora do
AWS Control Tower não são limitadas pelas proteções do AWS Control Tower, a menos que você Enroll
(Registre) separadamente a UO ou Enroll (Registre) separadamente a conta.
Para obter mais informações sobre como aplicar o AWS Control Tower às contas e UOs existentes,
consulteRegistre uma unidade organizacional existente com a AWS Control Tower (p. 192).
Para obter uma visão geral do processo de configuração de uma landing zone do AWS Control Tower em
sua organização existente, consulte o vídeo na próxima seção.

Note
Durante a configuração, o AWS Control Tower realiza pré-verificações para evitar problemas
comuns. No entanto, se você estiver usando oAWSSolução de zona de destino paraAWS
Organizations, verifique com seuAWSarquiteto de soluções antes de tentar habilitar o AWS
Control Tower em sua organização para determinar se a AWS Control Tower pode interferir na
implantação atual da sua landing zone. Além disso, consulteE se a conta não atender aos prérequisitos? (p. 127)para obter informações sobre como mover contas de uma landing zone para
outra.

Considerações sobre o IAM Identity Center e
organizações existentes
• SeAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)(IAM Identity Center) já configurado, a
região de origem do AWS Control Tower deve ser a mesma que a região do IAM Identity Center.
• O AWS Control Tower não exclui uma configuração existente.
• Se o IAM Identity Center já estiver ativado e você estiver usando o IAM Identity Center Directory, o
AWS Control Tower adicionará recursos como conjuntos de permissões, grupos e assim por diante, e
continuará normalmente.
• Se outro diretório (externo, AD, AD gerenciado) estiver configurado, o AWS Control Tower não alterará
a configuração existente. Para obter mais detalhes, consulte Considerações para oAWS IAM Identity
Center (successor to AWS Single Sign-On)Clientes do (IAM Center) (p. 19).
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Acesso a outrosAWSserviços
Depois de trazer sua organização para a governança da AWS Control Tower, você ainda terá acesso
a qualquerAWSserviços que estão disponíveis por meio deAWS Organizations, por meio doAWS
Organizationsconsole e APIs. Para obter mais informações, consulteServiços relacionados da
AWS (p. 325)

Habilitar uma zona de destino do emAWS
Organizations
Este vídeo (7:48),Conceitos básicos do AWS Control Tower paraAWS Organizations, descreve como
configurar e habilitar uma landing zone do AWS Control Tower noAWS Organizations. Para uma melhor
visualização, selecione o ícone no canto inferior direito do vídeo para ampliá-lo em tela cheia. A legenda
está disponível.
Habilitar o AWS Control Tower para organizações existentes

UO
Este capítulo lista as expectativas e considerações que você deve conhecer ao trabalhar com OUs
aninhadas na AWS Control Tower. Na maioria das formas, trabalhar com OUs aninhadas é o mesmo
que trabalhar com uma estrutura de UO plana. OInscreva-seeRegisteros recursos funcionam com OUs
aninhadas, exceto pelos comportamentos alterados que são observados neste capítulo.

Passo a passo em vídeo
Este vídeo (4:46) descreve como gerenciar implantações de UO aninhadas na AWS Control Tower. Para
uma melhor visualização, selecione o ícone no canto inferior direito do vídeo para ampliá-lo em tela cheia.
A legenda está disponível.
Vídeo passo a passo do gerenciamento de OUs aninhadas na AWS Control Tower.
Para obter orientação sobre as melhores práticas para OUs aninhadas e sua landing zone, consulte a
postagem do blogOrganizando sua landing zone da AWS Control Tower com OUs aninhadas.

Expandir de uma estrutura de UO plana para uma
estrutura de UO
Se você criou sua landing zone da AWS Control Tower com uma estrutura de UO plana, você pode
expandi-la para uma estrutura de UO aninhada.

Esse processo tem quatro etapas principais:
1. Crie sua estrutura de UO aninhada desejada na AWS Control Tower.
2. AcesseAWS Organizationsconsole e use o recurso de movimentação em massa para mover as contas
da UO de origem (plana) para a OU de destino (aninhada). Veja como:
a. Vá para a OU da qual você deseja mover contas.
b. Selecione todas as contas na OU.
c. Escolhamover.
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Note
Esta etapa deve ser realizadas noAWS Organizationsconsole porque a AWS Control Tower
não tem ummoverrecurso.
3. Vá para a OU aninhada na AWS Control Tower eInscreva-seouRegisterisso. Todas as contas na UO
aninhada serão cadastradas.
• Se você criou a OU na AWS Control Tower,RegisterUO
• Se você criou a OU emAWS Organizations,Inscreva-seUO
4. Depois que suas contas forem movidas e cadastradas, exclua a OU de nível superior vazia, seja
daAWS Organizationsconsole ou do console da AWS Control Tower.

Pré-verificações de registro de OU anin
Para apoiar o registro bem-sucedido de suas OUs aninhadas e de suas contas de membros, a AWS
Control Tower realiza uma série de pré-verificações. Essas mesmas pré-verificações são realizadas ao
registrar qualquer UO de nível superior ou OU aninhada. Para obter mais informações, consulteCausas
comuns de falha durante o registro ou novo registro (p. 196)
• Se todas as pré-verificações forem aprovadas, a AWS Control Tower começará a registrar sua OU
automaticamente.
• Se alguma pré-verificação falhar, a AWS Control Tower interromperá o processo de registro e fornecerá
uma lista de itens que devem ser corrigidos antes que você possa registrar sua OU.

OUs e funções aninhadas
O AWS Control Tower implanta oAWSControlTowerExecutionfunção para contas sob
a UO de destino e para contas em todas as OUs aninhadas sob a UO de destino, mesmo
quando sua intenção é registrar somente a UO de destino. Essa função dá a qualquer
usuário da conta de gerenciamentoAdministradorpermissões em qualquer conta que tenha
oAWSControlTowerExecutionfunção do. A função pode ser usada para realizar ações que
normalmente não seriam permitidas pelas grades de proteção da AWS Control Tower.
Você pode excluir essa função das contas não cadastradas que você não planeja inscrever. Se você
excluir essa função, não poderá registrar a conta na AWS Control Tower nem registrar as OUs primárias
imediatas, a menos que restaure a função na conta. Para excluirAWSControlTowerExecutionfunção de
uma conta, você deve efetuar login naAWSControlTowerExecutionfunção, porque nenhum outro diretor
do IAM tem permissão para excluir funções gerenciadas pela AWS Control Tower.
Para obter informações sobre como restringir acesso às Funções, consulteCondições opcionais para sua
função, relações de confiança (p. 90).

O que acontece durante o registro e o novo registro de
OUs e contas aninhadas
Quando você registra ou registra novamente uma OU aninhada, a AWS Control Tower registra todas as
contas não cadastradas da UO de destino e atualiza todas as contas inscritas. Veja o que esperar.

O AWS Control Tower realiza as seguintes tarefas
• AdicionaAWSControlTowerExecutionfunção para todas as contas não inscritas nesta OU e para
todas as contas não inscritas em suas OUs aninhadas.
• Inscreve contas de membros que não estão inscritas.
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• Inscreve novamente as contas dos membros inscritos.
• Cria um login do IAM Identity Center para contas de membros recém-inscritas.
• Atualiza as contas de membros cadastrados existentes para refletir suas mudanças na landing zone.
• Atualiza as grades de proteção configuradas para essa OU e suas contas de membros.

Considerações sobre registro de UO aninhado
• Você não pode registrar uma OU na UO principal (UO de Segurança).
• As OUs aninhadas devem ser registradas separadamente.
• Você não pode registrar uma OU a menos que sua UO principal esteja registrada.
• Você não pode registrar uma OU a menos que todas as OUs mais altas na árvore tenham sido
registradas com sucesso em algum momento (algumas podem ter sido excluídas).
• Você pode registrar uma UO que está abaixo de uma UO derivada mais alta, mas o desvio não é
reparado por essa ação.

Limitações aninhadas
• As OUs podem estar aninhadas em no máximo 5 níveis abaixo da raiz.
• As OUs aninhadas na UO de destino devem ser registradas ou registradas novamente separadamente.
• Se a UO de destino estiver no Nível 2 ou abaixo na hierarquia, ou seja, se não for uma UO de nível
superior, as grades de proteção preventivas habilitadas em OUs mais altas serão aplicadas a essa UO e
a todas as OUs abaixo dela, automaticamente.
• As falhas no registro da UO não se propagam pela árvore hierárquica. Você pode ver detalhes sobre os
estados das OUs aninhadas na página de detalhes da UO principal.
• As falhas no registro da UO não se propagam pela árvore hierárquica.
• O AWS Control Tower não modifica suas configurações de VPC para nenhuma conta nova ou existente.

OUs aninhadas e conformidade
No console da AWS Control Tower, você pode visualizar OUs e contas que não estão em conformidade
noA empresapágina, para que você possa entender a conformidade em uma escala maior.

Considerações sobre conformidade para OUs e contas aninhadas
• A conformidade de uma OU não é determinada com base na conformidade das OUs aninhadas nela.
• O status de conformidade de um guardrail é calculado em todas as OUs nas quais o guardrail está
habilitado, incluindo OUs aninhadas. Consulte Status de conformidade da AWS Control Tower para
grades de proteção, OUs e contas (p. 204).
• Uma OU é mostrada como não compatível somente se tiver contas que não estejam em conformidade,
independentemente de onde a OU esteja na hierarquia da UO.
• Se uma OU aninhada não estiver em conformidade, sua UO principal não será automaticamente
considerada não compatível.
• Sobre oUOouDetalhes da contapágina, você pode ver uma lista de recursos não compatíveis que
podem estar fazendo com que suas OUs ou contas mostrem um status de não conformidade.

OUs aninhadas e drift
Em determinadas situações, o desvio pode impedir o registro de OUs aninhadas.
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Expectativas de OUs derivadas e aninhadas
• Você pode ativar grades de proteção em OUs com pais desviados, mas não diretamente em OUs
derivadas.
• Você pode ativar grades de proteção de detetive em uma UO derivada, desde que não seja uma UO
derivada de nível superior.
• As grades de proteção obrigatórias são habilitadas somente em OUs de nível superior. As grades de
proteção obrigatórias são ignoradas quando você registra uma OU aninhada.
• Um corrimão obrigatório protegeAWS Configrecursos; portanto, esse corrimão deve estar em um estado
não derivado para registrar OUs aninhadas. Se for derivada, a AWS Control Tower bloqueia o registro de
OUs aninhadas.
• Se a UO de nível superior estiver à deriva, a grade de proteção que protegeAWS Configos recursos
podem estar à deriva. Nessa situação, a AWS Control Tower bloqueia qualquer ação que exija a criação
ou atualização doAWS Configrecursos, incluindo a aplicação de grades de proteção de detetive.

OUs e grades de proteção aninhadas
Quando você ativa uma grade de proteção em uma UO registrada, as grades de proteção preventivas e de
detetive têm comportamentos diferentes.

grades de proteção preventivas
• As grades de proteção preventivas são aplicadas em OUs aninhadas.
• As grades de proteção preventivas obrigatórias são aplicadas em todas as contas da OU e suas OUs
aninhadas.
• As grades de proteção preventivas afetam todas as contas e OUs aninhadas na UO de destino, mesmo
que essas contas e OUs não estejam registradas.

grades de Detective
• OUs aninhadas não herdam grades de proteção de detetive automaticamente; elas devem ser ativadas
separadamente.
• As grades de proteção de Detective são implantadas apenas em contas registradas nas regiões
operacionais da sua zona de pouso.
Estados de guardrail e herança ativados
Você pode ver as grades de proteção herdadas para cada UO, naUOpágina.

Tip
Você pode usar a herança de guardrail para ajudar a permanecer dentro da cota de SCP de
uma OU. Por exemplo, você pode ativar uma grade de proteção na UO de nível superior de uma
hierarquia de UO, em vez de habilitar diretamente para uma UO aninhada.
Status herdado
• O statusHerdadoindica que a grade de proteção está habilitada somente por herança e não foi aplicada
diretamente à UO.
• O statusAtivadosignifica que a barreira de proteção é aplicada nesta UO, independentemente de seu
estado em outras OUs.
• O statusReprovadasignifica que a barreira de proteção não é aplicada nesta UO, independentemente de
seu estado em outras OUs.
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Note
O statusHerdadoindica que a grade de proteção foi aplicada a uma OU mais alta na árvore e é
aplicada a essa OU, mas não foi adicionada diretamente a essa OU.

Se sua landing zone não for a versão atual
Cada linha naCorrimãos habilitadaA tabela representa uma grade de proteção habilitada em uma
unidade organizacional individual.

OUs aninhadas e a raiz
A raiz não é uma OU e não pode ser registrada ou registrada novamente. Você também não pode criar
contas diretamente na raiz. A raiz não pode estar fora de conformidade ou ter um estado de ciclo de vida,
comoregistradoouà deriva.
No entanto, a raiz é o contêiner de nível superior para todas as contas e OUs. No contexto de OUs
aninhadas, é o nó sob o qual todas as outras OUs estão aninhadas.

Registre uma unidade organizacional existente com
a AWS Control Tower
Uma maneira eficiente de trazer váriosAWScontas na AWS Control Tower éampliar a governançapela
AWS Control Tower para uma unidade organizacional (UO) inteira.
Para habilitar a governança da AWS Control Tower sobre uma OU existente que foi criada comAWS
Organizations, e suas contas,registrar-sea UO com a sua landing zone do AWS Control Você pode
registrar OUs que contenham até 300 contas. Se uma OU contiver mais de 300 contas, você não poderá
registrá-la na AWS Control Tower.
Quando você registra uma OU, suas contas de membro são registradas na landing zone da AWS Control
Tower. Eles são governados pelas grades de proteção que se aplicam à sua OU.

Note
Se você ainda não tem uma landing zone da AWS Control Tower, comece configurando uma
landing zone, seja em uma nova organização criada pela AWS Control Tower ou em umaAWS
Organizationsorganização. Para obter mais detalhes sobre como configurar uma landing zone,
consulteConceitos básicos do AWS Control Tower (p. 17).
O que acontece com minhas contas quando eu registro minha OU?
A AWS Control Tower exige permissão para estabelecer acesso confiável entreAWS
CloudFormationeAWS Organizationsem seu nome, para queAWS CloudFormationpode implantar sua pilha
nas contas da sua organização automaticamente.
• OAWSControlTowerExecutionfunção é adicionada a todas as contas com statusNão registrado.
• As proteções obrigatórias são habilitadas por padrão na UO e em todas as contas dele quando você
registra sua UO.
Inscrição parcial de contas após o registro de uma OU
É possível registrar uma OU com sucesso, mas algumas contas podem permanecer sem registro. Nesse
caso, essas contas não atendem a alguns dos pré-requisitos para inscrição. Se um cadastro de conta
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como parte doRegistre UOo processo não for bem-sucedido, o status da conta na página de contas é
exibidoFalha na inscrição. Você também pode ver as informações da conta na sua página da OU, como4
de 5, no campo de contas.
Por exemplo, se você vir4 de 5, isso significa que sua OU tem 5 contas no total e 4 delas inscritas
com sucesso, mas uma conta não conseguiu se inscrever durante oRegistre UOprocesso. Você pode
escolherRegistre UO Opara colocar as contas no cadastro, depois de garantir que as contas atendam aos
pré-requisitos de inscrição.
Pré-requisitos do usuário do IAM para registrar uma OU
SuasAWS Identity and Access ManagementA identidade (IAM) (usuário ou função) deve ser incluída no
portfólio apropriado da Account Factory quando você executa oRegistre UOoperação, mesmo se você já
tiverAdminpermissões. Caso contrário, a criação dos produtos provisionados falhará durante o registro. A
falha ocorre porque o AWS Control Tower depende das credenciais da identidade do IAM ao registrar uma
OU.
O portfólio relevante é aquele criado pela AWS Control Tower, chamadoPortfólio de Account Factory
do AWS Control. Navegue até ele escolhendoService Catalog > Account Factory > Portfólio de Account
Factory da Torre de Controle da. Em seguida, selecione a guia chamadaGrupos, funções e usuáriospara
ver sua identidade do IAM. Para obter mais informações sobre como conceder acesso, consultea
documentação do para o AWS Service Catalog.

Registre uma OU existente
No console do AWS Control Tower, naOrganização, você pode visualizar todas as OUs e contas da sua
organização em uma hierarquia, incluindo OUs registradas na AWS Control Tower e aquelas que não
estão registradas.
Em geral, OUs não registradas foram criadas emAWS Organizations, e eles não são governados por
nenhuma outra landing zone. Você pode registrar OUs existentes que contenham até 300 contas. Se uma
OU contiver mais de 300 contas, você não poderá registrá-la na AWS Control Tower.

Para registrar uma OU existente
1.

Faça login no console do AWS Control Tower emhttps://console.aws.amazon.com/controltower.

2.
3.

No menu de navegação no painel à esquerda, escolhaOrganização.
NoOrganização, selecione o botão de opção ao lado da UO que você deseja registrar e, em seguida,
selecioneRegistre unidade organizacionaldoAçõesmenu suspenso no canto superior direito ou,
alternativamente, selecione o nome da OU para que você possa visualizar oDetalhes da UOpágina
para essa OU.

4.

NoDetalhes da UOpágina, no canto superior direito você pode selecionarRegistre UOdoAçõesmenu
suspenso.

O processo de registro leva no mínimo 10 minutos para estender a governança à OU e até 2 minutos
adicionais para cada conta adicional.
Resultados do registro de uma OU existente
Depois de registrar uma OU existente, oAWSControlTowerExecutionpermite que a AWS Control Tower
estenda a governança para suas contas individuais. As proteções são aplicadas e as informações sobre as
atividades da conta são relatadas às contas de auditoria e registro em log.
Outros resultados incluem o seguinte:
• A função AWSControlTowerExecution permite a auditoria pela conta de auditoria do AWS Control
Tower.
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• AWSControlTowerExecutionA função ajuda você a configurar o registro em log de sua organização,
para que todos os logs de cada conta sejam enviados à conta de registro em log.
• AWSControlTowerExecutiongarante que as proteções selecionadas do AWS Control Tower sejam
aplicadas automaticamente a cada conta individual nas UOs, bem como a todas as novas contas que
você criar no AWS Control Tower.
Para uma UO registrada, você pode fornecer relatórios de conformidade e segurança com base nos
recursos de auditoria e registro em log incorporados pelas proteções do AWS Control Tower. Suas equipes
de segurança e conformidade podem verificar se todos os requisitos foram atendidos e se houve algum
desvio organizacional. Para obter mais informações sobre o drift, consulteDetecte e resolva desvios na
AWS Control Tower (p. 171).

Note
Uma situação incomum pode ocorrer quando o AWS Control Tower exibe OUs e suas contas. Se
você criou uma conta em uma OU registrada e, em seguida, move essa conta inscrita para outra
OU que não está registrada, especialmente se você usarAWS Organizationspara mover a conta,
você pode ver um resultado de contas “1 de 0” na página de detalhes da UO. Além disso, você
pode ter criado outra conta não registrada nessa OU não registrada. Se houver uma conta não
registrada, o console poderá ler “1 de 1” para a OU. Parece que a conta única (recém-criada) está
inscrita, mas na verdade não está. Você deve cadastrar a nova conta.

Crie uma nova UO
Para criar uma nova UO na AWS Control Tower
1. Navegue até o .Organização.
2. SelectCriar unidade organizacionaldoCriar recursosno canto superior direito.
3. Especifique um nome naNome da UOcampo.
4. NoUO O O, você pode ver a hierarquia das OUs registradas. Selecione uma UO pai para a nova OU
que você está criando.
5. Escolha Add (Adicionar).

Tip
Para adicionar uma OU aninhada em menos etapas, selecione o nome da UO pai mostrada na
tabela naOrganização, consulte oOUpara essa UO pai e, em seguida, escolhaAdicionar uma
UO O OdoAçõesno canto superior direito. A nova OU é criada automaticamente como uma OU
aninhada na OU selecionada.

Note
Se sua landing zone não estiver atualizada, você verá uma lista plana em vez de uma hierarquia
no menu suspenso. Mesmo que sua landing zone inclua OUs aninhadas, você não verá UOs L5
no menu suspenso, porque não é possível criar uma nova OU abaixo de uma OU L5. Para obter
mais informações sobre UOs aninhadas no AWS Control Tower, consulteUO (p. 188).

Atualizar OUs e contas existentes
Ao realizar uma atualização landing zone, você deve atualizar suas contas inscritas para aplicar novas
grades de proteção a essas contas.
• Você pode realizar uma atualização em todas as contas em uma OU usando oRegistre
novamenteopção.
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• Se você tiver mais de uma OU registrada em sua landing zone, registre novamente todas as suas OUs
para atualizar todas as suas contas.
• Para atualizar uma única conta, você pode atualizá-la no console do AWS Control Tower ou pode
selecionar oAtualizar o produto provisionadoopção emAWS Service Catalog.

Atualizar várias contas
Para atualizar várias contas
1.

Faça login no console do AWS Control Tower emhttps://console.aws.amazon.com/controltower.

2.

No menu de navegação no painel à esquerda, escolhaOrganização.

3.

NoOrganização, escolha qualquer UO para visualizar oDetalhes da UO.

4.

UnderAçõesno canto superior direito, selecioneRegistre UO O.

Repita essas etapas para cada UO em sua organização da AWS Control Tower, se precisar atualizar todas
as suas contas e OUs.

O que acontece durante o novo registro
Quando você registra novamente uma OU:
• OEstadoindica se a conta está atualmente inscrita na AWS Control Tower (Registrados), se a conta
nunca foi cadastrada (Não registrado), ou se a inscrição falhou anteriormente (Falha na inscrição).
• Quando você registra novamente a OU, oAWSControlTowerExecutionfunção é adicionada a todas
as contas com statusNão registradoouFalha na inscrição.
• O AWS Control Tower cria um login de logon único (IAM Identity Center) para essas novas contas
registradas.
• Registradosas contas são registradas novamente na AWS Control Tower.
• A deriva em quaisquer grades de proteção preventivas aplicadas à OU é corrigida.
• Todas as contas são atualizadas para refletir as últimas mudanças na landing zone.
Para obter mais informações, consulteInscrever um existenteAWSconta (p. 123)

Tip
Ao registrar novamente uma OU ou ao atualizar a versão da landing zone e várias
contas de membro, você pode ver uma mensagem de falha mencionando oStackSetAWSControlTowerExecutionRole. Esse StackSet na conta de gerenciamento pode falhar porque
oAWSControlTowerExecutionA função do IAM já existe em todas as contas de membro inscritas.
Essa mensagem de erro é um comportamento esperado e pode ser desconsiderada.

Atualizar uma única conta
Para atualizar uma única conta no console do AWS Control Tower, consulteAtualize a conta no
console (p. 138).

Para atualizar uma única conta noAWS Service Catalog
1.

Acesse AWS Service Catalog.

2.

No menu de navegação no painel à esquerda, escolhaProdutos provisionados.

3.

NoProdutos provisionados, selecione o botão de opção ao lado do produto provisionado que você
deseja atualizar.
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4.

No canto superior direito, escolha oAçõessuspenso paraAtualização.

Para saber mais sobre a atualização noAWS Service Catalog, consulteAtualizar o produto
provisionado (p. 138)eAtualizar produtosnoAWS Service CatalogGuia do administrador do.

Causas comuns de falha durante o registro ou novo
registro
Se o registro (ou novo registro) de uma OU ou de suas contas de membro falhar, você poderá baixar um
arquivo contendo um relatório detalhado que mostra quais pré-verificações não foram aprovadas. Você
pode concluir o download escolhendo a opçãoBaixar, que aparece no canto superior direito da área de
registro.
Esta seção lista os tipos de erros que você pode receber se as pré-verificações falharem e como corrigir os
erros.
Em geral, quando você registra ou registra novamente uma OU, todas as contas dentro dessa OU são
inscritas na AWS Control Tower. No entanto, é possível que algumas contas não consigam se inscrever,
mesmo que a OU como um todo seja registrada com sucesso. Nesses casos, você deve resolver a falha
de pré-verificação relacionada à conta e tentar registrar novamente essa conta ou UO.

Erro na zona de destino
• A zona de pouso não está pronta
Repare sua landing zone atual ou atualize-a para a versão mais recente.

Erros
• Excede o número máximo de SCPs
Você pode estar acima do limite de políticas de controle de serviço (SCPs) por OU ou pode ter atingido
outra cota. Um limite de 5 SCPs por UO se aplica a todas as UOs na landing zone do AWS Control
Tower. Se você tiver mais SCPs do que a cota permite, exclua ou combine os SCPs.
• SCPs conflitantes
Os SCPs existentes podem ser aplicados à OU ou à conta, o que impede que a AWS Control
Tower registre a conta. Verifique os SCPs aplicados quanto a qualquer política que possa impedir o
funcionamento da AWS Control Tower. Certifique-se de verificar os SCPs que são herdados das OUs
mais altas na hierarquia.
• Excede a cota do conjunto de
A cota do conjunto de pilhas pode ter sido excedida. Se você tiver mais instâncias do que a
cota permite, exclua algumas instâncias de pilha. Para obter mais informações, consulteAWS
CloudFormationcotasnoAWS CloudFormationGuia do usuário do.
• Supera o limite da conta
A AWS Control Tower limita cada UO a 298 contas durante o registro.

Erros de conta
• Pré-verificações impedidas nas contas
Um SCP existente na OU impede que a AWS Control Tower realize pré-verificações em suas contas de
membro da OU. Para resolver essa falha de pré-verificação, atualize ou remova o SCP da OU.
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• Erro do endereço de e-mail
O endereço de e-mail que você especificou para a conta não está em conformidade com os padrões de
nomenclatura. Aqui está a expressão regular (regex) que especifica quais caracteres são permitidos:[AZ0-9a-z._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+[.]+[A-Za-z]+
• Gravador de Config ou canal de entrega ativado
A conta pode ter umAWS Configgravador de configuração ou canal de entrega. Eles devem ser
excluídos ou modificados por meio doAWS CLIem tudoAWSRegiões em que a conta de gerenciamento
da AWS Control Tower controla os recursos, antes que você possa registrar uma conta.
• STS
AWS Security Token Service(AWS STS) podem ser desativados na conta.AWS Os endpoints do STS
devem estar ativados nas contas de todas as regiões compatíveis com o AWS Control Tower.
• Conflito do Centro de identidade
A região de origem da AWS Control Tower não é a mesma queAWS IAM Identity Center (successor
to AWS Single Sign-On)(Centro de identidade do IAM) Região. Se o IAM Identity Center já estiver
configurado, a região de origem do AWS Control Tower deverá ser a mesma que a região do IAM
Identity Center.
• Inrolled SNS topic (Data da SNS
A conta tem um nome de tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) que o AWS
Control Tower precisa usar. O AWS Control Tower cria recursos (como tópicos do SNS) com nomes
específicos. Se esses nomes já tiverem sido usados, a configuração do AWS Control Tower falhará.
Essa situação pode ocorrer se você estiver reutilizando uma conta previamente registrada no AWS
Control Tower.
• Conta suspensa
A conta foi suspensa. Ele não pode estar inscrito no AWS Control Tower. Remova a conta dessa UO e
tente novamente.
• Usuário do IAM que não está no portfólio
Adicionar oAWS Identity and Access Management(IAM) usuário para oAWS Service Catalogportfólio
antes de registrar sua OU. Esse erro se refere somente à conta de gerenciamento.
• A conta não atende aos pré-requisitos
A conta não atende aos pré-requisitos para inscrição na conta. Por exemplo, a conta pode não ter
funções e permissões necessárias para inscrevê-la na AWS Control Tower. As instruções para adicionar
uma função estão disponíveis emAdicionar manualmente a função de IAM necessária a uma função
existenteAWSconta e inscreva-a (p. 129).
Como lembrete,AWS CloudTrailé habilitado automaticamente em todos osAWScontas ao inscrevê-las
na AWS Control Tower. Se CloudTrail estiver habilitado em uma conta antes da inscrição, você pode
experimentar o faturamento duplo, a menos que desative CloudTrail antes de iniciar o processo de
inscrição.

197

AWS Control Tower Guia do usuário
Comportamento e orientação do guardrail

Grais de proteção na AWS Control
Tower
Uma grade de proteção é uma regra de alto nível que fornece governança contínua para seu ambiente
geralAWSMeio ambiente. Ele é expressado em linguagem simples. Por meio de grades de proteção,
a AWS Control Tower implementapreventivaouDetectivecontroles que ajudam você a governar seus
recursos e monitorar a conformidade em grupos deAWSContas.
Uma grade de proteção se aplica a uma unidade organizacional (OU) inteira e a cadaAWSa conta
dentro da OU é afetada pela grade de proteção. Portanto, quando os usuários realizam trabalhos em
qualquerAWSna sua landing zone, eles estão sempre sujeitos às grades de proteção que regem a OU da
conta.
O propósito das proteções
As proteções permitem que você expresse suas intenções políticas. Por exemplo, se você ativar o
guardrail de detetiveDetecte se o acesso público de leitura aos buckets do Amazon S3 é permitidoem uma
OU, você pode determinar se um usuário teria permissão para ter acesso de leitura a qualquer bucket do
S3 para qualquer conta dessa OU.

Comportamento e orientação do guardrail
As proteções são categorizadas de acordo com o comportamento e a orientação.
O comportamento de cada proteção é de prevenção ou detecção. A orientação da proteção refere-se à
prática recomendada de como aplicar cada proteção às suas UOs. A orientação de uma proteção não
depende de seu comportamento ser de prevenção ou de detecção.

Comportamento da proteção
• Preventivo— Uma barreira preventiva garante que suas contas mantenham a conformidade, pois proíbe
ações que levem a violações de políticas. O status de uma proteção preventiva é enforced (aplicado) ou
not enabled (não ativado). As proteções preventivas são compatíveis em todas as regiões da AWS.
• Detective— Uma grade de proteção de detetive detecta a não conformidade de recursos em suas
contas, como violações de políticas, e fornece alertas por meio do painel. O status de uma proteção de
detecção é clear (limpo), in violation (em violação), ou not enabled (não ativado). As grades de proteção
para Detective se aplicam somente nas regiões da AWS suportadas pela AWS Control Tower.
Implementação do comportamento da proteção
• As proteções preventivas são implementadas usando políticas de controle de serviço (SCPs), que fazem
parte do AWS Organizations.
• As grades de proteção de detetive são implementadas usandoAWS ConfigRegras do.
• Determinadas proteções obrigatórias são implementadas por meio de uma única SCP que executa
várias ações, em vez de SCPs únicas. Portanto, a mesma SCP é indicada na referência da proteção, em
cada proteção obrigatória a que essa SCP se aplica.
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Orientação da proteção
O AWS Control Tower fornece três categorias de orientação:obrigatório,altamente recomendado,
eeletivogrades de proteção.
• As proteções obrigatórias são sempre aplicadas.
• As proteções altamente recomendadas são criadas para aplicar algumas práticas recomendadas
comuns para ambientes bem arquitetados e com várias contas.
• As grades de proteção eletivas permitem que você rastreie ou bloqueie ações que geralmente são
restritas em umAWSambiente empresarial.
Padrões: Quando você cria uma nova landing zone, a AWS Control Tower habilita todas as grades de
proteção obrigatórias por padrão e as aplica às suas OUs de nível superior. Quando você estende a
governança a uma OU, a AWS Control Tower aplica grades de proteção obrigatórias à OU por padrão. As
proteções eletivas e altamente recomendadas não são habilitadas por padrão.

Considerações sobre grades de proteção e OUs
Ao trabalhar com proteções e UOs, considere as seguintes propriedades:

Guardrails, zonas de aterrissagem e OUs
• Depois de criar sua landing zone, todos os recursos em sua landing zone estão sujeitos a grades de
proteção. Por exemplo, determinadas grades de proteção se aplicam aos buckets do Amazon S3.
• As OUs criadas por meio da AWS Control Tower têm grades de proteção obrigatórias aplicadas a elas
automaticamente. As grades de proteção opcionais são aplicadas a critério dos administradores.
• OUs criadas fora de uma landing zone da AWS Control Tower (ou seja,UOs não registradas) são
exibidas no console da AWS Control Tower, mas as grades de proteção da AWS Control Tower não se
aplicam a elas, a menos que se tornem OUs registradas.
• Quando você habilita grades de proteção em uma unidade organizacional (OU) registrada na AWS
Control Tower, as grades de proteção preventivas se aplicam a todas as contas de membros da OU,
inscritas e não inscritas. As grades de proteção de Detective se aplicam apenas às contas registradas.
Para obter mais informações sobre como as grades de proteção são aplicadas às OUs aninhadas, na AWS
Control Tower, consulteOUs e grades de proteção aninhadas (p. 191).

Exceção às grades de proteção da conta de
gerenciamento
O usuário raiz e qualquer administrador do IAM na conta de gerenciamento podem realizar trabalhos
que, de outra forma, os guardrails negariam. Essa exceção é intencional. Isso impede que a conta de
gerenciamento entre em um estado inutilizável. Todas as ações tomadas na conta de gerenciamento
continuam sendo rastreadas nos registros contidos na conta de arquivamento de registros, para fins de
responsabilidade e auditoria.

Considerações sobre grades de proteção e contas
Ao trabalhar com grades de proteção e contas, considere as seguintes propriedades:
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grades de proteção e contas
• As contas criadas por meio da Account Factory na AWS Control Tower herdam as grades de proteção
da UO principal, e os recursos associados são criados.
• As contas criadas fora de uma landing zone da AWS Control Tower não herdam as grades de proteção
da AWS Control Tower. Estes são chamadosnão inscritoContas.
• As contas criadas fora da AWS Control Tower não herdarão grades de proteção na AWS Control Tower
até que você as inscreva. No entanto, essas contas não cadastradasestáexibido na AWS Control Tower.
As contas herdam grades de proteção de uma OU após a inscrição nessa OU.
• Uma OU pode conter inscritos ou não inscritoscontas de membro.
• Os guardrails não se aplicam a uma conta não cadastrada, a menos que ela se torne uma conta membro
de uma OU registrada da AWS Control Tower. Nesse caso, as grades de proteção preventivas da UO
serão aplicadas à conta não cadastrada. As grades de proteção de Detective não se aplicarão.
• Quando você habilita grades de proteção opcionais, a AWS Control Tower cria e gerencia alguns
adicionaisAWSrecursos em suas contas. Não modifique nem exclua recursos criados pelo AWS Control
Tower. Isso pode resultar na entrada as proteções em um estado desconhecido. Para obter mais
informações, consulteReferência do guardrail (p. 208)

Visualizar detalhes do guarda-corpo
Para ver detalhes sobre um corrimão individual, selecione o nome do corrimão na tabela
naCorrimãosPágina.
Na página de detalhes da proteção do console, você pode encontrar os seguintes detalhes de cada
proteção:
• Name (Nome)— O nome do guarda-corpo.
• Descrição— Uma descrição do guarda-corpo.
• Orientação— A orientação é obrigatória, altamente recomendada ou eletiva.
• Categoria— A categoria guardrail pode serLogs de auditoria,Residência de dados,Segurança de
dados,Monitoramento,Rede,Operações,IAM, ouAWS Control Tower.
• Data de lançamento—A data em que o guarda-corpo ficou disponível.
• Comportamento— O comportamento de uma grade de proteção é definido como preventivo ou detetive.
• Status da conformidade— O status de conformidade de uma grade de proteção pode
serClaro,Compatível,Enforce,Desconhecido, ouEm violação. Para obter mais informações,
consulteStatus de conformidade da AWS Control Tower para grades de proteção, OUs e
contas (p. 204)
• Estado— O estado de habilitação de uma grade de proteção na UO atual. O estado de uma grade de
proteção pode serHabilitado,Ativar o,Falha ao habilitar o,Falha ao desabilitar, ouDesabilitar as. Se uma
grade de proteção estiver habilitada em uma OU mais alta na árvore hierárquica de uma OU aninhada, o
estado mostraráHerdado.
• O status da grade de proteção de negação de região é mostrado como uma entrada separada.
A proteção é implementada por um ou mais artefatos. Esses artefatos podem incluir uma linha de
baseAWS CloudFormationmodelo, uma política de controle de serviço (SCP) para evitar alterações na
configuração no nível da conta ou atividades que possam criar desvios de configuração eAWS Config
Rulespara detectar violações de políticas no nível da conta.
Para ver o artefato de uma grade de proteção, selecionePolítica de controle de serviço (SCP)ouAWS
ConfigregranaDetalhes do guardrailPágina.
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Enable guardrails
A maioria das proteções é habilitada automaticamente de acordo com a configuração de uma UO, e
algumas proteções podem ser habilitadas manualmente nas UOs. O procedimento a seguir descreve as
etapas para habilitar proteções em uma UO.

Important
Quando você habilita grades de proteção opcionais, a AWS Control Tower cria e
gerenciaAWSrecursos em suas contas. Não modifique nem exclua recursos criados pelo AWS
Control Tower. Isso pode resultar na entrada as proteções em um estado desconhecido.

Para habilitar proteções em uma UO
1.

Usando um navegador da Web, acesse o console do AWS Control Tower nohttps://
console.aws.amazon.com/controltower.

2.

No painel de navegação à esquerda, escolha Guardrails (Proteções).

3.

Escolha uma grade de proteção que você deseja ativar; por exemplo,Corrimão: Detecte se a
criptografia está habilitada para volumes do Amazon EBS conectados às instâncias do Amazon EC2.
Essa escolha abre a página de detalhes da proteção.

4.

Em Organizational units enabled (Unidades organizacionais habilitadas), escolha Enable guardrail on
OU (Habilitar proteção na UO).

5.

Uma nova página é exibida listando os nomes das UOs. Identifique a UO na qual você deseja ativar
essa proteção.

6.

Escolha Enable guardrail on OU (Habilitar proteção na UO).

7.

A proteção já está habilitada. Pode levar vários minutos para que a alteração seja concluída. Quando
isso acontecer, você verá que esse corrimão é aplicado à UO que você selecionou.

Note
Você pode ativar as grades de proteção preventivas e de detetive simultaneamente.

Implantação simultânea para grades de proteção
opcionais
Ao aplicar grades de proteção opcionais, você pode implantar mais de uma grade de proteção por vez, até
StackSets limitação de 5000 operações simultâneas. Por exemplo, você pode habilitarDetecte se a MFA
para o usuário raiz está habilitadaeDetecte se o acesso público de gravação aos buckets do Amazon S3 é
permitido, ao mesmo tempo.
Você pode aplicar e remover várias grades de proteção opcionais sem esperar que as operações
individuais do guarda-corpo sejam concluídas. Os únicos horários restritos são quando a AWS Control
Tower está no processo de configuração da zona de aterrissagem ou ao estender a governança para uma
nova organização.

Funcionalidade disponível
• Aplique e remova diferentes grades de proteção de detetive na mesma UO, simultaneamente.
• Aplique e remova diferentes grades de proteção de detetive em diferentes OUs, simultaneamente.
• Aplique e remova a mesma grade de proteção de detetive em várias OUs, simultaneamente.
• Aplique e remova diferentes grades de proteção preventivas na mesma UO, simultaneamente.
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• Aplique e remova diferentes grades de proteção preventivas em diferentes OUs, simultaneamente.
• Aplique e remova o mesmo corrimão preventivo em várias OUs, simultaneamente.
• Você pode aplicar e remover grades de proteção preventivas e de detetive simultaneamente.
Você pode aplicar e remover várias grades de proteção opcionais sem esperar que as operações
individuais do guarda-corpo sejam concluídas. Os únicos horários restritos são quando a AWS Control
Tower está no processo de configuração da zona de aterrissagem ou ao estender a governança para uma
nova organização.
Quando você aplica grades de proteção preventivas em OUs aninhadas, as grades de proteção
preventivas afetam todas as contas e OUs aninhadas na UO de destino, mesmo que essas contas e OUs
não estejam registradas na AWS Control Tower. As grades de proteção preventivas são implementadas
usando Políticas de Controle de Serviços (SCPs), que fazem parte doAWS Organizations. As grades
de proteção de Detective são implementadas usandoAWS ConfigRegras do. As grades de proteção
permanecem em vigor à medida que você cria novas contas ou faz alterações em suas contas existentes,
e a AWS Control Tower fornece um relatório resumido de como cada conta está em conformidade com
suas políticas habilitadas. Para conhecer uma lista completa de grades de proteção disponíveis, consulte
oReferência do guardrail (p. 208).

Corrimãos opcionais
As grades de proteção altamente recomendadas e eletivas são opcionais, o que significa que você pode
personalizar o nível de fiscalização das OUs em sua landing zone escolhendo quais ativar. As proteções
opcionais não são habilitadas por padrão. Para obter mais informações sobre proteções opcionais,
consulte as seguintes referências:
• Corrimãos altamente recomendados (p. 223)
• Corrimãos eletivos (p. 232)

Corrimãos de proteção e conformidade
Na AWS Control Tower, a conformidade se refere ao estado de um recurso, quando ele é avaliado
com relação a uma grade de proteção de detetive implantada ou a uma regra de detecção de deriva. A
conformidade na AWS Control Tower está relacionada à deriva — geralmente, um recurso não compatível
está em um estado de desvio. As grades de proteção da AWS Control Tower incorporam regras de
conformidade. Eles ajudam você a identificar recursos compatíveis e não compatíveis, ajudando a
identificar desvios.
Quando a AWS Control Tower avalia a conformidade dos recursos, ela relata os resultados da
conformidade nos níveis de UO, conta e guardrail. Esta seção descreve detalhadamente o status de
conformidade para grades de proteção, OUs e contas.
Os relatórios de conformidade têm como objetivo permitir que os administradores de nuvem saibam
quando os recursos associados às contas em sua organização estão em conformidade com as políticas
estabelecidas. Quando os recursos estão em conformidade, os construtores podem provisionar
novosAWScontas rapidamente em alguns cliques.
Quando falamos sobre conformidade na AWS Control Tower, não pretendemos o mesmo significado
que a conformidade com regulamentações governamentais, como privacidade de dados ou padrões de
informações de saúde. No entanto, a AWS Control Tower pode ajudar sua organização a cumprir muitas
regulamentações governamentais.
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Para obter mais informações sobre como a AWS Control Tower ajuda você a manter a conformidade com
as regulamentações governamentais e os padrões do setor, consulteValidação de conformidade.

Exemplos de regras de conformidade (grades de proteção) na AWS Control Tower:
• Detecte se o acesso público de gravação aos buckets do Amazon S3 é permitido (p. 228)
• Detecte se o tráfego TCP de entrada irrestrito é permitido (p. 225)

Exemplos de regulamentações governamentais de conformidade:
• A Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Provedores de Health dos EUA de 1996 (HIPAA)
• O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia de 2016 (GDPR)
Para uma governança contínua, os administradores podem ativar grades de proteção pré-configuradas
— regras claramente definidas para segurança, operações e conformidade. Essas grades de proteção
podem:
• evitar a implantação de recursos que não estejam em conformidade com as políticas (por meio de
grades de proteção preventivas, implementadas com SCPs)
• monitore continuamente os recursos implantados quanto à não conformidade (por meio de grades de
proteção de detetive, implementadas comAWS ConfigRegras

Como os administradores podem analisar a
conformidade?
A conformidade com as grades de proteção de detetive é determinada de acordo com os dados
recuperados doAWS Configagregador na conta de auditoria da AWS Control Tower. Você pode analisar
o status de conformidade no console da AWS Control Tower, inscrevendo-se nos tópicos do SNS que
enviam mensagens de e-mail para a conta de auditoria, ou ambas.
Status do deective
Para visualizar o status de conformidade das grades de proteção de detetive no console da AWS Control
Tower, selecioneCorrimãosna navegação à esquerda, escolha o nome do guarda-corpo na tabela de
grades de proteção e, em seguida, vá até aContasseção na página de detalhes da grade de proteção.
As contas podem mostrar um status de conformidade do guardrail deDesconhecidose alguma grade de
proteção de detetive estiver mal configurada. Por exemplo, statusDesconhecidomuitas vezes podem
aparecer devido a desvios de conta, comoConta movidaderiva. ODesconhecidoo status também pode
aparecer como resultado do desvio do SCP.
Status preventivo do corrimão
O status de conformidade das grades de proteção preventivas em uma UO pode ser visualizado
noDetalhes UOpágina, rolando até aCorrimãos habilitadasSeção. Se alguma grade de proteção preventiva
estiver configurada incorretamente para uma OU, oEstadocampo para essa OU pode mostrar o estado
deFalha no registro, naDetalhesseção próxima ao topo da página. A configuração incorreta preventiva do
guarda-corpo é causada com mais frequência pelo desvio do SCP, que pode ocorrer se o SCP do guardacorpo for modificado ou separado da OU por meio doAWS OrganizationsConsole do.
O status de conformidade do guarda-corpo também pode ser visualizado em outras páginas:
• AWS Control TowerPainelpágina, rolando até aCorrimãosseção perto da parte inferior da página
• aDetalhes do guardrailpágina, que você pode visualizar selecionando o nome de uma grade de proteção
em outra página
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OUs aninhadas e conformidade
Quando uma OU mostra um status deNão compatível, isso significa que uma das contas diretamente na
OU contém recursos não compatíveis. O status de conformidade de uma OU não é influenciado pelo status
de conformidade das OUs aninhadas na OU ou pelo status de conformidade de quaisquer contas que não
estejam diretamente sob a OU.
Outros recursos
Se uma conta tiver algum recurso não compatível, essa conta poderá ser mostrada comNão
compatívelStatus da noUOouContapágina no console da AWS Control Tower. Detalhes sobre os recursos
específicos que causaram o status de não conformidade são mostrados naDetalhes da contaPágina.
Se uma conta aparecerCompatívelstatus, isso significa que ele não tem recursos que não estejam em
conformidade; portanto, nenhum detalhe do recurso é mostrado naDetalhes da contapágina, somente uma
tabela vazia.
Receba atualizações do status de conformidade
Para receber atualizações sobre conformidade, você pode se inscrever nos tópicos do SNS que enviam
notificações quando o status de conformidade do recurso muda. Consulte Notificações de conformidade
pelo SNS na conta de auditoria (p. 207) mais adiante neste capítulo.
Para obter mais informações sobre como a AWS Control Tower coleta informações sobre recursos,
consulte oAWSDocumentação do Config Aggregator.

O Drift altera o status de conformidade dos recursos da UO e da conta
Recursos derivados podem ser mostrados com statusDesconhecidonaConformidadecampo de
status do console da AWS Control Tower. ODesconhecidoO estado indica que a AWS Control
Tower não pode determinar o status de conformidade do recurso, porque o desvio está presente.
O drift não é necessariamente uma violação da conformidade do guardrail de detetive. Para
obter mais informações sobre a deriva, consulteDetecte e resolva desvios na AWS Control
Tower (p. 171).

Status de conformidade da AWS Control Tower para
grades de proteção, OUs e contas
A conformidade é relatada no painel da AWS Control Tower para grades de proteção, contas e OUs. Esta
seção lista as possíveis categorias de conformidade e não conformidade na AWS Control Tower, supondo
que os controles de guardrail estejam habilitados para uma conta ou unidade organizacional.
• Para um corrimão:Um status de conformidade deEnforce,Claro, ouEm violaçãoé possível, desde que o
guardrail esteja habilitado em suas OUs e as contas de membros nas OUs. Você pode ver esse status
do corrimão nas páginas de detalhes individuais do corrimão.
• Para uma conta ou OU:Um status de conformidade deCompatível,Não compatível, ouDesconhecidoé
possível. O status de conformidade se refere ao status dos recursos associados a uma única conta ou
ao status de todas as contas em uma OU que tem várias grades de proteção habilitadas nela. O status
de conformidade da conta ou da UO pode ser encontrado nas páginas de detalhes da conta ou da UO.

A lista a seguir fornece mais informações sobre o status de conformidade conforme relatado
especificamente para grades de proteção.
• Enforced— Nível máximo de proteção. Operações que violariam essa regra de conformidade
simplesmente não são permitidas.
• Reportado por: grades de proteção preventivas (SCPs)
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• Aplica-se a: Qualquer barreira preventiva habilitada em qualquer uma das várias contas que são
membros de uma OU. As grades de proteção são habilitadas no nível da UO.
• Clear— As regras de conformidade estão devidamente implementadas. Nenhuma violação foi
detectada.
• Reportado por: grades de Detective deective (AWSRegra do Config
• O que está verificado: Qualquer guardrail de detetive habilitado em qualquer uma das várias contas
que sejam membros de uma OU. As grades de proteção são habilitadas no nível da UO.
• In violation— Indica que os recursos estão violando ativamente o controle de um guarda-corpo.
• Reportado por: grades de Detective deective (AWSRegra do Config
• O que está verificado: Qualquer guardrail de detetive habilitado em qualquer uma das várias contas
que sejam membros de uma OU. As grades de proteção são habilitadas no nível da UO.

A lista a seguir fornece mais informações sobre o status de conformidade conforme relatado
especificamente para OUs e suas contas de membros.
• Compliant— As regras de conformidade estão devidamente implementadas. Nenhuma violação foi
detectada em nenhum recurso. As grades de proteção são aplicadas no nível da UO, para todas as
contas inscritas na OU e seus recursos.
• Reportado por: grades de Detective deective (AWSRegra do Config
• O que ele verifica:
• Qualquer guardrail de detetive individual aplicado às contas dos membros em uma OU
• Várias grades de proteção de detetive que são aplicadas às contas dos membros em uma OU
• Noncompliant— As regras de conformidade estão em vigor. No entanto, recursos não compatíveis
foram detectados em uma ou mais contas de membros na OU.
• Reportado por: grades de Detective deective (AWSRegra do Config
• O que ele verifica:
• Qualquer guardrail de detetive individual aplicado às contas dos membros em uma OU
• Várias grades de proteção de detetive que são aplicadas às contas dos membros em uma OU
O status a seguir pode ser relatado para qualquer conta, guardrail ou OU.
Unknown— Uma regra de conformidade foi violada ou a conformidade não pode ser garantida.
• Reportado por:
• Grais de proteção de deective (AWSRegra do Config
• grades de proteção preventivas (SCPs)
• O que ele verifica:
• Qualquer guardrail de detetive habilitado em qualquer conta que seja membro de uma OU. As grades
de proteção são habilitadas no nível da UO.
• Qualquer barreira preventiva habilitada em qualquer conta que seja membro de uma OU. As grades
de proteção são habilitadas no nível da UO.
• Basicamente, qualquer coisa com um status de conformidade (conta, guardrail, recurso ou OU).

Prevenção e notificação de deriva
Você pode ativar determinadas grades de proteção e assinar determinadas notificações do SNS que
ajudam a manter a conformidade na AWS Control Tower.
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Proteção de monitoramento de desvio
A AWS Control Tower fornece métodos passivos e ativos de proteção de monitoramento de deriva para
grades de proteção preventivas.
• Proteção passiva: AWS CloudTrailmonitora e registra o desvio preventivo do guardrail (SCP).
• Proteção ativa: A AWS Control Towerserviço de monitoramento de desvio (p. 172)escaneia ativamente
os SCPs da grade de proteção preventiva, regularmente.
O AWS Control Tower notifica você por meio de mensagens do SNS, caso seja detectado desvio.
Prevenção de deriva
Algumas grades de proteção impedem a modificação dos mecanismos de relatórios de conformidade.
• Proibir alterações emAWS Config RulesConfigurado pelo AWS Control Tower (p. 218)(Guardrail
obrigatório e preventivo)
• Proibir a exclusão das autorizações de agregação do AWS Config criadas pela AWS Control
Tower (p. 212)(Guardrail obrigatório e preventivo)
• Proibir alterações nas tags criadas pela AWS Control Tower paraAWS
ConfigRecursos (p. 216)(Guardrail obrigatório e preventivo)
• Desautorizar alterações na configuração do AWS Config (p. 217)(Guardrail obrigatório e preventivo)
Em contraste com as grades de proteção preventivas, as grades de proteção de detetive notificam você
sobre recursos que violam os associadosAWSRegra do Config
Para receber notificações do SNS sobre a conformidade de desvio e guardrail
Para obter informações sobre como receber notificações apropriadas de conformidade de drift e guardrail
pelo Amazon SNS, consulteNotificações de conformidade pelo SNS na conta de auditoria (p. 207).

Editores e assinantes de tópicos do SNS
Oaws-controltower-AllConfigNotificationsTópico do:
• OAWS::Config::DeliveryChannelO recurso está configurado para enviar notificações sobre
alterações de configuração para este tópico.
• Os tipos possíveis de notificações queAWS Configpodem enviar são definidos naTópico do Amazon
SNSseçãodoAWS Configdocumentação.
• OAWS::CloudTrail::TrailO recurso está configurado para enviar notificações de entrega de
arquivos de log para este tópico.
• Você pode se inscrever neste tópico.

Oaws-controltower-SecurityNotificationsTópico do:
• OAWS::Events::Ruleo recurso está configurado para enviar notificações sobreAWS ConfigAlterações
de conformidade de regras (um dos tipos de notificação do SNS) neste tópico.
• Oaws-controltower-NotificationForwarderA função Lambda está inscrita
neste tópico e encaminha as notificações do SNS para oaws-controltowerAggregateSecurityNotificationsTópico do.
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Oaws-controltower-AggregateSecurityNotificationsTópico do:
• Este tópico recebe notificações deaws-controltower-SecurityNotifications, encaminhado
pela função do Lambda.
• Ele também recebe notificações de desvio na região de origem.
• Quando a AWS Control Tower cria o tópico, uma assinatura é adicionada para o endereço de e-mail da
conta de auditoria e você deve confirmar a assinatura.

Note
O endpoint, como um endereço de e-mail, deve confirmar cada assinatura. O SNS não envia
mensagens para um endpoint até que a assinatura seja confirmada.

Notificações de conformidade pelo SNS na conta de
auditoria
Para receber notificações de alteração de conformidade por e-mail enviado para sua conta de auditoria,
assine este tópico do Amazon SNS:
arn:aws:sns:AWSRegion:AuditAccount:aws-controltowerAggregateSecurityNotifications
Ao se inscrever, substitua as informações reais da região de origem da AWS Control Tower e da conta
de auditoria pelo nome do tópico exibido. Você pode se inscrever nos tópicos do SNS que recebem
notificações sobre cada suporteAWSRegião na qual você executa a AWS Control Tower.

Tópicos e notificações do SNS que você pode receber
• Oaws-controltower-AllConfigNotificationsTópico do:
Ele recebe notificações deAWS Configem relação à conformidade, não conformidade e mudança. Ele
também recebe uma notificação deAWS CloudTrailna entrega do arquivo de log.
• Oaws-controltower-SecurityNotificationsTópico do:
Existe um desses tópicos para cada um dos quais há suporte.AWSRegião. Ele recebe notificações
de conformidade, não conformidade e alteração doAWSConfig nessa região. Ele encaminha todas as
notificações recebidas paraaws-controltower-AggregateSecurityNotifications
• Oaws-controltower-AggregateSecurityNotificationsTópico do:
Este tópico existe em cada um dos suportadosAWSRegião. Ele recebe notificações de não
conformidade da região específicaaws-controltower-SecurityNotificationsTópicos. Além
disso, na região de origem, ele também recebe notificações de desvio.

Outras considerações sobre tópicos do SNS:
• Todos esses tópicos existem e recebem notificações na conta de auditoria.
• Por padrão, o endereço de e-mail da conta de auditoria está inscrito noaws-controltowerAggregateSecurityNotificationsTópico do SNS.
• Os tópicos do SNS na AWS Control Tower são extremamente ruidosos, por definição. Por exemplo,AWS
Configsempre é enviada uma notificaçãoAWS Configdescobre um novo recurso.
• Os administradores que desejam filtrar tipos específicos de notificações de um tópico do SNS podem
criar umAWS Lambdafuncione e inscreva-o no tópico do SNS. É possível também configurar um
EventBridge regra para filtrar notificações, conforme descrito neste artigo de suporte,Como posso ser
notificado quando umAWSo recurso não está em conformidade usandoAWSConfig?
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• AWSAs notificações de Config contêm um objeto JSON.
• As notificações de desvio da AWS Control Tower aparecem em texto sem formatação.

Referência do guardrail
As seções a seguir incluem uma referência para cada uma das grades de proteção disponíveis na AWS
Control Tower. Cada referência de guarda-corpo inclui os detalhes, artefatos, informações adicionais
e considerações que você deve ter em mente ao ativar um corrimão específico em uma unidade
organizacional em sua landing zone.
Tópicos
• Corrimãos obrigatórios (p. 208)
• Corrimãos altamente recomendados (p. 223)
• Corrimãos eletivos (p. 232)

Note
As quatro grades de proteção obrigatórias com"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED"são idênticos
por design. O código de amostra está correto.

Corrimãos obrigatórios
As grades de proteção obrigatórias são ativadas por padrão quando você configura sua landing zone e não
podem ser desativadas. A seguir, você encontrará uma referência para cada uma das grades de proteção
obrigatórias disponíveis na AWS Control Tower.
Tópicos
• Proibir alterações na configuração de criptografia dos buckets do Amazon S3 criados pela AWS
Control Tower no arquivo de registros (p. 209)
• Proibir alterações na configuração de registro dos buckets do Amazon S3 criados pela AWS Control
Tower no arquivo de registros (p. 209)
• Proibir alterações na política de bucket para buckets do Amazon S3 criados pela AWS Control Tower
no arquivo de registros (p. 210)
• Proibir alterações na configuração do ciclo de vida dos buckets do Amazon S3 criados pela AWS
Control Tower no arquivo de registros (p. 210)
• Proibir alterações na Amazon CloudWatch Registros e grupos de log configurados pelo AWS Control
Tower (p. 211)
• Proibir a exclusão das autorizações de agregação do AWS Config criadas pela AWS Control
Tower (p. 212)
• Não permitir a exclusão do arquivamento de log (p. 212)
• Configuração de detecção de acesso público de leitura para arquivamento de registros (p. 213)
• Configuração de detecção de acesso público de gravação para arquivamento de registros (p. 213)
• Proibir as alterações de configuração para o CloudTrail (p. 214)
• Integre CloudTrail Eventos com a Amazon CloudWatch Logs (p. 214)
• Habilitar o CloudTrail em todas as regiões disponíveis (p. 215)
• Habilitar validação da integridade do arquivo de log do CloudTrail . (p. 215)
• Proibir alterações na Amazon CloudWatchConfigurado pelo AWS Control Tower (p. 216)
• Proibir alterações nas tags criadas pela AWS Control Tower paraAWS ConfigRecursos (p. 216)
• Desautorizar alterações na configuração do AWS Config (p. 217)
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• Habilitar AWS Config em todas as regiões disponíveis (p. 217)
• Proibir alterações emAWS Config RulesConfigurado pelo AWS Control Tower (p. 218)
• Proibir alterações nas funções do AWS IAM configuradas pela AWS Control Tower e pela AWS
CloudFormation (p. 218)
• Proibir alterações nas funções do AWS Lambda configuradas pela AWS Control Tower (p. 220)
• Proibir alterações no Amazon SNS configurado pela AWS Control Tower (p. 221)
• Proibir alterações nas assinaturas do Amazon SNS configuradas pela AWS Control Tower (p. 222)
• Detecte se as contas compartilhadas da unidade organizacional de segurança têm a AWS CloudTrail
ou CloudTrail Lake (p. 222)

Note
As quatro grades de proteção obrigatórias com"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED"são idênticos
por design. O código de amostra está correto.

Proibir alterações na configuração de criptografia dos buckets
do Amazon S3 criados pela AWS Control Tower no arquivo de
registros
Essa grade de proteção evita alterações na criptografia dos buckets do Amazon S3 que a AWS Control
Tower cria na conta de arquivamento de logs. Essa é uma proteção preventiva com orientação obrigatória.
Por padrão, essa grade de proteção está habilitada na OU de segurança. Ele não pode ser ativado em
OUs adicionais.
O artefato dessa proteção é a seguinte política de controle de serviço (SCP).

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCTAUDITBUCKETENCRYPTIONCHANGESPROHIBITED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutEncryptionConfiguration"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Proibir alterações na configuração de registro dos buckets do
Amazon S3 criados pela AWS Control Tower no arquivo de
registros
Essa grade de proteção evita alterações na configuração de registro dos buckets do Amazon S3 que
a AWS Control Tower cria na conta de arquivamento de logs. Essa é uma proteção preventiva com
orientação obrigatória. Por padrão, essa grade de proteção está habilitada na OU de segurança. Ele não
pode ser ativado em OUs adicionais.
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O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCTAUDITBUCKETLOGGINGCONFIGURATIONCHANGESPROHIBITED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutBucketLogging"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Proibir alterações na política de bucket para buckets do Amazon
S3 criados pela AWS Control Tower no arquivo de registros
Essa grade de proteção evita alterações na política de buckets do Amazon S3 que a AWS Control Tower
cria na conta de arquivamento de logs. Essa é uma proteção preventiva com orientação obrigatória. Por
padrão, essa grade de proteção está habilitada na OU de segurança. Ele não pode ser ativado em OUs
adicionais.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCTAUDITBUCKETPOLICYCHANGESPROHIBITED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutBucketPolicy",
"s3:DeleteBucketPolicy"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Proibir alterações na configuração do ciclo de vida dos buckets
do Amazon S3 criados pela AWS Control Tower no arquivo de
registros
Essa grade de proteção evita alterações na configuração do ciclo de vida dos buckets do Amazon S3
que a AWS Control Tower cria na conta de arquivamento de logs. Essa é uma proteção preventiva com
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orientação obrigatória. Por padrão, essa grade de proteção está habilitada na OU de segurança. Ele não
pode ser ativado em OUs adicionais.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCTAUDITBUCKETLIFECYCLECONFIGURATIONCHANGESPROHIBITED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutLifecycleConfiguration"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Proibir alterações na Amazon CloudWatch Registros e grupos de
log configurados pelo AWS Control Tower
Essa grade de proteção evita alterações na política de retenção da Amazon CloudWatchRegistra grupos
de logs que a AWS Control Tower criou na conta de arquivamento de logs quando você configura sua
landing zone. Também impede a modificação da política de retenção de registros nas contas dos clientes.
Essa é uma proteção preventiva com orientação obrigatória. Por padrão, essa proteção está habilitada em
todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRLOGGROUPPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"logs:DeleteLogGroup",
"logs:PutRetentionPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:log-group:*aws-controltower*"
],
"Condition": {
"StringNotLike": {
"aws:PrincipalArn": [
"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
]
}
}
}
]
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Proibir a exclusão das autorizações de agregação do AWS
Config criadas pela AWS Control Tower
Essa grade de proteção impede a exclusão das autorizações de agregação do AWS Config que a AWS
Control Tower criou na conta de auditoria quando você configura sua landing zone. Essa é uma proteção
preventiva com orientação obrigatória. Por padrão, essa proteção está habilitada em todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCONFIGAGGREGATIONAUTHORIZATIONPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"config:DeleteAggregationAuthorization"
],
"Resource": [
"arn:aws:config:*:*:aggregation-authorization*"
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
},
"StringLike": {
"aws:ResourceTag/aws-control-tower": "managed-by-control-tower"
}
}
}
]

Não permitir a exclusão do arquivamento de log
Essa grade de proteção impede a exclusão dos buckets do Amazon S3 criados pela AWS Control Tower
na conta de arquivamento de logs. Essa é uma proteção preventiva com orientação obrigatória. Por
padrão, esse corrimão está habilitado naSegurançaUO.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRAUDITBUCKETDELETIONPROHIBITED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:DeleteBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-controltower*"
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]
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Configuração de detecção de acesso público de leitura para
arquivamento de registros
Essa grade de proteção detecta se o acesso público de leitura está habilitado aos buckets do Amazon
S3 na conta compartilhada do arquivo de logs. Essa proteção não altera o status da conta. Essa é uma
proteção detectora com orientação obrigatória. Por padrão, esse corrimão está habilitado naSegurançaUO.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public
access
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForS3PublicRead:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks that your S3 buckets do not allow public read access. If an S3
bucket policy or bucket ACL allows public read access, the bucket is noncompliant.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::S3::Bucket

Configuração de detecção de acesso público de gravação para
arquivamento de registros
Essa grade de proteção detecta se o acesso público de gravação está habilitado para os buckets do
Amazon S3 na conta compartilhada do arquivo de logs. Essa proteção não altera o status da conta.
Essa é uma proteção detectora com orientação obrigatória. Por padrão, esse corrimão está habilitado
naSegurançaUO.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public
access
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForS3PublicWrite:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks that your S3 buckets do not allow public write access. If an S3
bucket policy or bucket ACL allows public write access, the bucket is noncompliant.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
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ComplianceResourceTypes:
- AWS::S3::Bucket

Proibir as alterações de configuração para o CloudTrail
Esse corrimão evita alterações de configuração em CloudTrail na sua landing zone. Essa é uma proteção
preventiva com orientação obrigatória. Por padrão, essa proteção está habilitada em todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"cloudtrail:DeleteTrail",
"cloudtrail:PutEventSelectors",
"cloudtrail:StopLogging",
"cloudtrail:UpdateTrail"
],
"Resource": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Integre CloudTrail Eventos com a Amazon CloudWatch Logs
Esse corrimão realiza a análise em tempo real dos dados da atividade enviando CloudTraileventos para
CloudWatch Registra arquivos de log. Essa é uma proteção preventiva com orientação obrigatória. Por
padrão, essa proteção está habilitada em todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"cloudtrail:DeleteTrail",
"cloudtrail:PutEventSelectors",
"cloudtrail:StopLogging",
"cloudtrail:UpdateTrail"
],
"Resource": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

214

AWS Control Tower Guia do usuário
Corrimãos obrigatórios
}

Habilitar o CloudTrail em todas as regiões disponíveis
Este corrimão permite CloudTrail em todas as regiões da AWS disponíveis. Essa é uma proteção
preventiva com orientação obrigatória. Por padrão, essa proteção é habilitada em todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"cloudtrail:DeleteTrail",
"cloudtrail:PutEventSelectors",
"cloudtrail:StopLogging",
"cloudtrail:UpdateTrail"
],
"Resource": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Habilitar validação da integridade do arquivo de log do
CloudTrail .
Esse corrimão permite a validação da integridade do CloudTrail arquivo de log em todas as contas e OUs.
Ele protege a integridade dos registros de atividades da conta usando CloudTrailvalidação do arquivo de
log, que cria um arquivo de resumo assinado digitalmente que contém um hash de cada log que CloudTrail
grava no Amazon S3. Essa é uma proteção preventiva com orientação obrigatória. Por padrão, essa
proteção é habilitada em todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"cloudtrail:DeleteTrail",
"cloudtrail:PutEventSelectors",
"cloudtrail:StopLogging",
"cloudtrail:UpdateTrail"
],
"Resource": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
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}

]

}

Proibir alterações na Amazon CloudWatchConfigurado pelo AWS
Control Tower
Esse corrimão proíbe alterações na Amazon CloudWatch conforme foi configurado pela AWS Control
Tower quando você configurou sua landing zone. Essa é uma proteção preventiva com orientação
obrigatória. Por padrão, essa proteção é habilitada em todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCLOUDWATCHEVENTPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"events:PutRule",
"events:PutTargets",
"events:RemoveTargets",
"events:DisableRule",
"events:DeleteRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:*:*:rule/aws-controltower-*"
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Proibir alterações nas tags criadas pela AWS Control Tower
paraAWS ConfigRecursos
Essa grade de proteção evita alterações nas tags que a AWS Control Tower criou quando você configura
sua landing zone, paraAWS Configrecursos que coletam dados de configuração e conformidade. Ele
nega qualquerTagResourceeUntagResourceoperação para autorizações de agregação etiquetadas
pelo AWS Control Tower. Essa é uma proteção preventiva com orientação obrigatória. Por padrão, essa
proteção é habilitada em todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCONFIGRULETAGSPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"config:TagResource",
"config:UntagResource"
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}

]

}

],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": "aws-control-tower"
}
}

Desautorizar alterações na configuração do AWS Config
Esse corrimão evita alterações de configuração emAWS Config. Isso garante que o AWS Config registre
configurações de recursos de maneira consistente desautorizando alterações feitas nas configurações do
AWS Config. Essa é uma proteção preventiva com orientação obrigatória. Por padrão, essa proteção é
habilitada em todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCONFIGENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"config:DeleteConfigurationRecorder",
"config:DeleteDeliveryChannel",
"config:DeleteRetentionConfiguration",
"config:PutConfigurationRecorder",
"config:PutDeliveryChannel",
"config:PutRetentionConfiguration",
"config:StopConfigurationRecorder"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Habilitar AWS Config em todas as regiões disponíveis
Essa proteção habilita AWS Config em todas as regiões da AWS disponíveis. Essa é uma proteção
preventiva com orientação obrigatória. Por padrão, essa proteção é habilitada em todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCONFIGENABLED",
"Effect": "Deny",
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}

]

}

"Action": [
"config:DeleteConfigurationRecorder",
"config:DeleteDeliveryChannel",
"config:DeleteRetentionConfiguration",
"config:PutConfigurationRecorder",
"config:PutDeliveryChannel",
"config:PutRetentionConfiguration",
"config:StopConfigurationRecorder"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}

Proibir alterações emAWS Config RulesConfigurado pelo AWS
Control Tower
Esse corrimão não permite alterações emAWS Config Rulesque foram implementados pela AWS Control
Tower quando a landing zone foi configurada. Essa é uma proteção preventiva com orientação obrigatória.
Por padrão, essa proteção é habilitada em todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCONFIGRULEPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"config:PutConfigRule",
"config:DeleteConfigRule",
"config:DeleteEvaluationResults",
"config:DeleteConfigurationAggregator",
"config:PutConfigurationAggregator"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
},
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/aws-control-tower": "managed-by-control-tower"
}
}
}
]

Proibir alterações nas funções do AWS IAM configuradas pela
AWS Control Tower e pela AWS CloudFormation
Essa grade de proteção proíbe alterações nas funções do AWS IAM que a AWS Control Tower criou
quando a landing zone foi configurada. Essa é uma proteção preventiva com orientação obrigatória. Por
padrão, essa proteção é habilitada em todas as UOs.
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Atualização do guardrail
Uma versão atualizada foi lançada para o corrimão obrigatórioAWSGR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED.
Essa alteração na grade de proteção é necessária porque as contas nas OUs que estão sendo
cadastradas na AWS Control Tower devem ter oAWSControlTowerExecutionfunção habilitada. A
versão anterior do corrimão impede que essa função seja criada.
A AWS Control Tower atualizou a grade de proteção existente para adicionar uma exceção para queAWS
CloudFormation StackSetspode criar oAWSControlTowerExecutionfunção do. Como segunda medida,
este novo corrimão protege o StackSetspapel para impedir que os diretores da conta da criança tenham
acesso.
A nova versão do guardrail executa as seguintes ações, além de todas as ações fornecidas na versão
anterior:
• Permite que ostacksets-exec-*função (de propriedade deAWS CloudFormation) para realizar ações
em funções do IAM que foram criadas pela AWS Control Tower.
• Evita alterações em qualquer função do IAM em contas secundárias, em que o nome da função do IAM
corresponde ao padrãostacksets-exec-*.

A atualização da versão guardrail afeta suas OUs e contas da seguinte forma:
• Se você estender a governança a uma OU, essa UO de entrada receberá a versão atualizada da grade
de proteção como parte do processo de registro. Você não precisa atualizar sua landing zone para obter
a versão mais recente desta OU. A AWS Control Tower aplica a versão mais recente automaticamente
às OUs registradas.
• Se você atualizar ou reparar sua landing zone a qualquer momento após esse lançamento, seu guardacorpo será atualizado para esta versão para provisionamento future.
• As OUs criadas ou registradas na AWS Control Tower antes dessa data de lançamento e
que fazem parte de uma landing zone que não foi reparada ou atualizada após a data de
lançamento continuarão operando com a versão antiga do guarda-corpo, que bloqueia a criação
doAWSControlTowerExecutionfunção do.
• Uma consequência dessa atualização de guardrail é que suas OUs podem estar funcionando com
diferentes versões do guardrail. Atualize sua landing zone para aplicar a versão atualizada do guardacorpo às suas OUs de maneira uniforme.
O artefato do corrimão atualizado é o seguinte SCP.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRIAMROLEPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreateRole",
"iam:DeleteRole",
"iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:PutRolePermissionsBoundary",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:UpdateAssumeRolePolicy",
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"iam:UpdateRole",
"iam:UpdateRoleDescription"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-*",
"arn:aws:iam::*:role/*AWSControlTower*",
"arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
#this line is new
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalArn": [
"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution",
"arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"
#this line is new
]

}

]

}

}
}

O antigo artefato desse guarda-corpo é o seguinte SCP.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRIAMROLEPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreateRole",
"iam:DeleteRole",
"iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:PutRolePermissionsBoundary",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:UpdateAssumeRolePolicy",
"iam:UpdateRole",
"iam:UpdateRoleDescription"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-*",
"arn:aws:iam::*:role/*AWSControlTower*"
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Proibir alterações nas funções do AWS Lambda configuradas
pela AWS Control Tower
Esse corrimão proíbe alterações nas funções do AWS Lambda configuradas pela AWS Control Tower.
Essa é uma proteção preventiva com orientação obrigatória. Por padrão, essa proteção é habilitada em
todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRLAMBDAFUNCTIONPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"lambda:AddPermission",
"lambda:CreateEventSourceMapping",
"lambda:CreateFunction",
"lambda:DeleteEventSourceMapping",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:DeleteFunctionConcurrency",
"lambda:PutFunctionConcurrency",
"lambda:RemovePermission",
"lambda:UpdateEventSourceMapping",
"lambda:UpdateFunctionCode",
"lambda:UpdateFunctionConfiguration"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:aws-controltower-*"
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Proibir alterações no Amazon SNS configurado pela AWS Control
Tower
Esse corrimão proíbe alterações no Amazon SNS configurado pela AWS Control Tower. Ele protege a
integridade das configurações de notificação do Amazon SNS para sua landing zone. Essa é uma proteção
preventiva com orientação obrigatória. Por padrão, essa proteção é habilitada em todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRSNSTOPICPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sns:AddPermission",
"sns:CreateTopic",
"sns:DeleteTopic",
"sns:RemovePermission",
"sns:SetTopicAttributes"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-*"
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
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}

Proibir alterações nas assinaturas do Amazon SNS configuradas
pela AWS Control Tower
Essa grade de proteção proíbe alterações nas assinaturas do Amazon SNS configuradas pela AWS
Control Tower. Ele protege a integridade das configurações de assinaturas do Amazon SNS para sua
landing zone, para acionar notificações paraAWS Config Rulesmudanças de conformidade. Essa é uma
proteção preventiva com orientação obrigatória. Por padrão, essa proteção é habilitada em todas as UOs.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRSNSSUBSCRIPTIONPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sns:Subscribe",
"sns:Unsubscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-SecurityNotifications"
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Detecte se as contas compartilhadas da unidade organizacional
de segurança têm a AWS CloudTrail ou CloudTrail Lake
Essa grade de proteção detecta se as contas compartilhadas na unidade organizacional de Segurança
têmAWS CloudTrailou CloudTrail Lake habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se CloudTrail ou CloudTrail
O Lake não está habilitado em uma conta compartilhada. Essa é uma proteção detectora com orientação
obrigatória. Por padrão, essa grade de proteção está habilitada na OU de segurança.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to detect whether an account has AWS CloudTrail
or CloudTrail Lake enabled.
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForCloudtrailEnabled:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
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ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether an account has AWS CloudTrail or CloudTrail Lake
enabled. The rule is NON_COMPLIANT if either CloudTrail or CloudTrail Lake is not enabled
in an account.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_ENABLED

Corrimãos altamente recomendados
As proteções altamente recomendáveis são baseadas nas melhores práticas para ambientes de várias
contas bem projetados. Essas proteções não são habilitadas por padrão e podem ser desabilitadas. A
seguir, você encontrará uma referência para cada uma das grades de proteção altamente recomendadas
disponíveis na AWS Control Tower.
Tópicos
• Não permitir a criação de chaves de acesso para o usuário raiz (p. 223)
• Não permitir ações como usuário raiz (p. 224)
• Detecte se a criptografia está habilitada para volumes do Amazon EBS conectados às instâncias do
Amazon EC2 (p. 224)
• Detecte se o tráfego TCP de entrada irrestrito é permitido (p. 225)
• Detecte se a conexão irrestrita à Internet via SSH é permitida (p. 226)
• Detecte se a MFA para o usuário raiz está habilitada (p. 227)
• Detecte se o acesso público de leitura aos buckets do Amazon S3 é permitido (p. 228)
• Detecte se o acesso público de gravação aos buckets do Amazon S3 é permitido (p. 228)
• Detecte se os volumes do Amazon EBS estão conectados às instâncias do Amazon EC2 (p. 229)
• Detecte se a otimização do Amazon EBS está habilitada para instâncias do Amazon EC2 (p. 229)
• Detecte se o acesso público às instâncias do banco de dados Amazon RDS está habilitado (p. 230)
• Detecte se o acesso público aos snapshots do banco de dados do Amazon RDS está
habilitado (p. 230)
• Detecte se a criptografia de armazenamento está ativada para instâncias de banco de dados Amazon
RDS (p. 231)
• Detecte se uma conta temAWS CloudTrailou CloudTrail Lake (p. 231)

Não permitir a criação de chaves de acesso para o usuário raiz
Proteger suasAWScontas ao proibir a criação de chaves de acesso para o usuário raiz. Em vez disso,
recomendamos que você crie chaves de acesso para os usuários do IAM com permissões limitadas
para interagir com seusAWSConta da. Esta é uma proteção preventiva com orientação altamente
recomendável. Por padrão, essa proteção não está habilitada.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRRESTRICTROOTUSERACCESSKEYS",
"Effect": "Deny",
"Action": "iam:CreateAccessKey",
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
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}

]

}

}

"StringLike": {
"aws:PrincipalArn": [
"arn:aws:iam::*:root"
]
}

Não permitir ações como usuário raiz
Proteger suasAWScontas ao proibir o acesso à conta com credenciais de usuário raiz, que são
credenciais do proprietário da conta que permitem acesso irrestrito a todos os recursos da conta. Em vez
disso, recomendamos criarAWS Identity and Access Management(IAM) para a interação diária com o
seuAWSConta da. Esta é uma proteção preventiva com orientação altamente recomendável. Por padrão,
essa proteção não está habilitada.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRRESTRICTROOTUSER",
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:PrincipalArn": [
"arn:aws:iam::*:root"
]
}
}
}
]

Detecte se a criptografia está habilitada para volumes do Amazon
EBS conectados às instâncias do Amazon EC2
Essa grade de proteção detecta se os volumes do Amazon EBS anexados a uma instância do Amazon
EC2 estão criptografados. Essa proteção não altera o status da conta. Esta é uma proteção detectora com
orientação altamente recomendável. Por padrão, essa proteção não está habilitada em todas as UOs.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check for encryption of all storage volumes
attached to compute
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForEncryptedVolumes:
Type: AWS::Config::ConfigRule
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Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether EBS volumes that are in an attached state are encrypted.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: ENCRYPTED_VOLUMES
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::EC2::Volume

Detecte se o tráfego TCP de entrada irrestrito é permitido
Essa grade de proteção ajuda a reduzir a exposição do servidor ao risco, detectando se o tráfego TCP de
entrada irrestrito é permitido. Ele detecta se as conexões de internet estão habilitadas para instâncias do
Amazon EC2 por meio de serviços como o protocolo RPD. Essa proteção não altera o status da conta.
Esta é uma proteção detectora com orientação altamente recomendável. Por padrão, essa proteção não
está habilitada.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether security groups that are in use
disallow unrestricted incoming TCP traffic to the specified ports.
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
blockedPort1:
Type: String
Default: '20'
Description: Blocked TCP port number.
blockedPort2:
Type: String
Default: '21'
Description: Blocked TCP port number.
blockedPort3:
Type: String
Default: '3389'
Description: Blocked TCP port number.
blockedPort4:
Type: String
Default: '3306'
Description: Blocked TCP port number.
blockedPort5:
Type: String
Default: '4333'
Description: Blocked TCP port number.
Conditions:
blockedPort1:
Fn::Not:
- Fn::Equals:
- ''
- Ref: blockedPort1
blockedPort2:
Fn::Not:
- Fn::Equals:
- ''
- Ref: blockedPort2
blockedPort3:
Fn::Not:
- Fn::Equals:
- ''
- Ref: blockedPort3
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blockedPort4:
Fn::Not:
- Fn::Equals:
- ''
- Ref: blockedPort4
blockedPort5:
Fn::Not:
- Fn::Equals:
- ''
- Ref: blockedPort5
Resources:
CheckForRestrictedCommonPortsPolicy:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether security groups that are in use disallow unrestricted
incoming TCP traffic to the specified ports.
InputParameters:
blockedPort1:
Fn::If:
- blockedPort1
- Ref: blockedPort1
- Ref: AWS::NoValue
blockedPort2:
Fn::If:
- blockedPort2
- Ref: blockedPort2
- Ref: AWS::NoValue
blockedPort3:
Fn::If:
- blockedPort3
- Ref: blockedPort3
- Ref: AWS::NoValue
blockedPort4:
Fn::If:
- blockedPort4
- Ref: blockedPort4
- Ref: AWS::NoValue
blockedPort5:
Fn::If:
- blockedPort5
- Ref: blockedPort5
- Ref: AWS::NoValue
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::EC2::SecurityGroup
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC

Detecte se a conexão irrestrita à Internet via SSH é permitida
Essa grade de proteção detecta se as conexões com a Internet são permitidas por meio de serviços
remotos, como o protocolo Secure Shell (SSH). Essa proteção não altera o status da conta. Esta é
uma proteção detectora com orientação altamente recomendável. Por padrão, essa proteção não está
habilitada.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether security groups that are in use
disallow SSH
Parameters:
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ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForRestrictedSshPolicy:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether security groups that are in use disallow unrestricted
incoming SSH traffic.
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::EC2::SecurityGroup
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: INCOMING_SSH_DISABLED

Detecte se a MFA para o usuário raiz está habilitada
Essa grade de proteção detecta se a autenticação multifator (MFA) está habilitada para o usuário raiz da
conta de gerenciamento. A MFA reduz os riscos de vulnerabilidade decorrentes da autenticação fraca
ao exigir um código de autenticação adicional após o nome de usuário e a senha serem bem-sucedidos.
Essa proteção não altera o status da conta. Esta é uma proteção detectora com orientação altamente
recomendável. Por padrão, essa proteção não está habilitada.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to require MFA for root access to accounts
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 24hours
Description: The frequency that you want AWS Config to run evaluations for the rule.
AllowedValues:
- 1hour
- 3hours
- 6hours
- 12hours
- 24hours
Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours
Resources:
CheckForRootMfa:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether the root user of your AWS account requires multi-factor
authentication for console sign-in.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
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- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte se o acesso público de leitura aos buckets do Amazon
S3 é permitido
Essa grade de proteção detecta se o acesso público de leitura é permitido aos buckets do Amazon S3. Ele
ajuda você a manter o acesso seguro aos dados armazenados nos buckets. Essa proteção não altera o
status da conta. Esta é uma proteção detectora com orientação altamente recomendável. Por padrão, essa
proteção não está habilitada.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public
access
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForS3PublicRead:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks that your S3 buckets do not allow public read access. If an S3
bucket policy or bucket ACL allows public read access, the bucket is noncompliant.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::S3::Bucket

Detecte se o acesso público de gravação aos buckets do
Amazon S3 é permitido
Essa grade de proteção detecta se o acesso público de gravação é permitido aos buckets do Amazon S3.
Ele ajuda você a manter o acesso seguro aos dados armazenados nos buckets. Essa proteção não altera
o status da conta. Esta é uma proteção detectora com orientação altamente recomendável. Por padrão,
essa proteção não está habilitada.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public
access
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForS3PublicWrite:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks that your S3 buckets do not allow public write access. If an S3
bucket policy or bucket ACL allows public write access, the bucket is noncompliant.
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Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::S3::Bucket

Detecte se os volumes do Amazon EBS estão conectados às
instâncias do Amazon EC2
Essa grade de proteção detecta se um dispositivo de volume do Amazon EBS persiste independentemente
de uma instância do Amazon EC2. Essa proteção não altera o status da conta. Esta é uma proteção
detectora com orientação altamente recomendável. Por padrão, essa proteção não está habilitada.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether EBS volumes are attached to EC2
instances
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
deleteOnTermination:
Type: 'String'
Default: 'None'
Description: 'Check for Delete on termination'
Conditions:
deleteOnTermination:
Fn::Not:
- Fn::Equals:
- 'None'
- Ref: deleteOnTermination
Resources:
CheckForEc2VolumesInUse:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether EBS volumes are attached to EC2 instances
InputParameters:
deleteOnTermination:
Fn::If:
- deleteOnTermination
- Ref: deleteOnTermination
- Ref: AWS::NoValue
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: EC2_VOLUME_INUSE_CHECK
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::EC2::Volume

Detecte se a otimização do Amazon EBS está habilitada para
instâncias do Amazon EC2
Detecta se as instâncias do Amazon EC2 são iniciadas sem um volume do Amazon EBS otimizado para
desempenho. Os volumes otimizados para Amazon EBS minimizam a contenção entre a E/S do Amazon
EBS e outro tráfego da sua instância. Essa proteção não altera o status da conta. Esta é uma proteção
detectora com orientação altamente recomendável. Por padrão, essa proteção não está habilitada.
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O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether EBS optimization is enabled for
your EC2 instances that can be EBS-optimized
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForEbsOptimizedInstance:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether EBS optimization is enabled for your EC2 instances that
can be EBS-optimized
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: EBS_OPTIMIZED_INSTANCE
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::EC2::Instance

Detecte se o acesso público às instâncias do banco de dados
Amazon RDS está habilitado
Detecta se suas instâncias de banco de dados do Amazon RDS permitem acesso público. Você pode
proteger suas instâncias de banco de dados do Amazon RDS proibindo o acesso público. Essa proteção
não altera o status da conta. Esta é uma proteção detectora com orientação altamente recomendável. Por
padrão, essa proteção não está habilitada.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether Amazon RDS instances are not
publicly accessible.
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForRdsPublicAccess:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether the Amazon Relational Database Service (RDS) instances
are not publicly accessible. The rule is non-compliant if the publiclyAccessible field is
true in the instance configuration item.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::RDS::DBInstance

Detecte se o acesso público aos snapshots do banco de dados
do Amazon RDS está habilitado
Detecta se seus snapshots do banco de dados do Amazon RDS têm acesso público habilitado. Você pode
proteger suas informações desativando o acesso público. Essa proteção não altera o status da conta. Esta
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é uma proteção detectora com orientação altamente recomendável. Por padrão, essa proteção não está
habilitada.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Checks if Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) snapshots are
public.
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForRdsStorageEncryption:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks if Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) snapshots are
public. The rule is non-compliant if any existing and new Amazon RDS snapshots are public.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::RDS::DBSnapshot

Detecte se a criptografia de armazenamento está ativada para
instâncias de banco de dados Amazon RDS
Detecta instâncias de banco de dados do Amazon RDS que não são criptografadas em repouso. Você
pode proteger suas instâncias de banco de dados do Amazon RDS em repouso criptografando o
armazenamento subjacente para instâncias de banco de dados e seus backups automatizados, réplicas
de leitura e snapshots. Essa proteção não altera o status da conta. Esta é uma proteção detectora com
orientação altamente recomendável. Por padrão, essa proteção não está habilitada.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether storage encryption is enabled for
your RDS DB instances
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForRdsStorageEncryption:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether storage encryption is enabled for your RDS DB instances.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: RDS_STORAGE_ENCRYPTED
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::RDS::DBInstance

Detecte se uma conta temAWS CloudTrailou CloudTrail Lake
Essa grade de proteção detecta se uma conta temAWS CloudTrailou CloudTrailLake habilitado. A regra
é NON_COMPLIANT se CloudTrail ou CloudTrail O Lake não está habilitado em uma conta. Esta é
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uma proteção detectora com orientação altamente recomendável. Por padrão, esse guardrail não está
habilitado em nenhuma OUs.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to detect whether an account has AWS CloudTrail
or CloudTrail Lake enabled.
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForCloudtrailEnabled:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether an account has AWS CloudTrail or CloudTrail Lake
enabled. The rule is NON_COMPLIANT if either CloudTrail or CloudTrail Lake is not enabled
in an account.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_ENABLED

Corrimãos eletivos
As grades de proteção eletivas permitem que você bloqueie ou rastreie tentativas de realizar ações
comumente restritas em umAWSambiente empresarial. Essas proteções não são habilitadas por padrão
e podem ser desabilitadas. A seguir, você encontrará uma referência para as grades de proteção eletivas
disponíveis na AWS Control Tower. As grades de proteção eletivas específicas para residência de
dados são coletadas em uma seção separada,Guardrails que aprimoram a proteção da residência de
dados (p. 238).
Tópicos
• Proibir alterações na configuração de criptografia dos buckets do Amazon S3 [Anteriormente: Habilitar
criptografia em repouso para arquivamento de registros] (p. 233)
• Proibir alterações na configuração de registro dos buckets do Amazon S3 [Anteriormente: Habilitar
registro de acesso para arquivamento de registros] (p. 233)
• Proibir alterações na política de bucket para buckets do Amazon S3 [Anteriormente: Proibir alterações
de política no arquivamento de registros] (p. 234)
• Proibir alterações na configuração do ciclo de vida dos buckets do Amazon S3 [Anteriormente: Definir
uma política de retenção para arquivamento de registros] (p. 234)
• Proibir alterações na configuração de replicação dos buckets do Amazon S3 (p. 235)
• Proibir ações de exclusão em buckets do Amazon S3 sem MFA (p. 235)
• Detecte se o MFA está habilitado paraAWSUsuários do IAM (p. 236)
• Detecte se o MFA está habilitado paraAWSUsuários do IAM doAWSConsole do (p. 236)
• Detecte se o versionamento dos buckets do Amazon S3 está habilitado (p. 237)
• Guardrails que aprimoram a proteção da residência de dados (p. 238)

232

AWS Control Tower Guia do usuário
Corrimãos eletivos

Proibir alterações na configuração de criptografia dos buckets
do Amazon S3 [Anteriormente: Habilitar criptografia em repouso
para arquivamento de registros]
Essa grade de proteção proíbe alterações na criptografia para todos os buckets do Amazon S3. Essa é
uma proteção preventiva com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada.
O artefato dessa proteção é a seguinte política de controle de serviço (SCP).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRAUDITBUCKETENCRYPTIONENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutEncryptionConfiguration"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Proibir alterações na configuração de registro dos buckets do
Amazon S3 [Anteriormente: Habilitar registro de acesso para
arquivamento de registros]
Essa grade de proteção proíbe alterações na configuração de registro em log para todos os buckets do
Amazon S3. Essa é uma proteção preventiva com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está
habilitada.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRAUDITBUCKETLOGGINGENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutBucketLogging"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]
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Proibir alterações na política de bucket para buckets do Amazon
S3 [Anteriormente: Proibir alterações de política no arquivamento
de registros]
Essa grade de proteção proíbe alterações na política de bucket para todos os buckets do Amazon S3.
Essa é uma proteção preventiva com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRAUDITBUCKETPOLICYCHANGESPROHIBITED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutBucketPolicy"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Proibir alterações na configuração do ciclo de vida dos buckets
do Amazon S3 [Anteriormente: Definir uma política de retenção
para arquivamento de registros]
Essa grade de proteção proíbe alterações na configuração do ciclo de vida de todos os buckets do
Amazon S3. Essa é uma proteção preventiva com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está
habilitada.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRAUDITBUCKETRETENTIONPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutLifecycleConfiguration"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]
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Proibir alterações na configuração de replicação dos buckets do
Amazon S3
Evita mudanças na forma como seus buckets do Amazon S3 foram configurados para lidar com a
replicação dentro ou entre regiões. Por exemplo, se você configurar seus buckets com replicação em
uma única região, para restringir a localização dos dados do Amazon S3 a uma única região da AWS
(desabilitando assim qualquer cópia automática e assíncrona de objetos entre buckets para outras regiões
da AWS), essa grade de proteção impede que essa configuração de replicação seja Alterado. Essa é uma
proteção preventiva com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRRESTRICTS3CROSSREGIONREPLICATION",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutReplicationConfiguration"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Proibir ações de exclusão em buckets do Amazon S3 sem MFA
Protege seus buckets do Amazon S3 exigindo MFA para ações de exclusão. A MFA exige um código
de autenticação extra após o nome de usuário e a senha serem bem-sucedidos. Essa é uma proteção
preventiva com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada.
O artefato dessa proteção é o SCP a seguir.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRRESTRICTS3DELETEWITHOUTMFA",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:DeleteObject",
"s3:DeleteBucket"
],
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": [
"false"
]
}
}
}
]
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Detecte se o MFA está habilitado paraAWSUsuários do IAM
Esse corrimão detecta se o MFA está habilitado paraAWSUsuários IamUser. Você pode proteger sua
conta exigindo MFA para todosAWSUsuários do IAM na conta. A MFA exige um código de autenticação
adicional após o nome de usuário e a senha serem bem-sucedidos. Essa proteção não altera o status
da conta. Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está
habilitada.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether the IAM users have MFA enabled
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 1hour
Description: The frequency that you want AWS Config to run evaluations for the rule.
AllowedValues:
- 1hour
- 3hours
- 6hours
- 12hours
- 24hours
Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours
Resources:
CheckForIAMUserMFA:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether the AWS Identity and Access Management users have multifactor authentication (MFA) enabled. The rule is COMPLIANT if MFA is enabled.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: IAM_USER_MFA_ENABLED
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte se o MFA está habilitado paraAWSUsuários do IAM
doAWSConsole do
Protege sua conta exigindo MFA para todosAWSUsuários do IAM no console. A MFA reduz os riscos de
vulnerabilidade decorrentes da autenticação fraca ao exigir um código de autenticação adicional após o
nome de usuário e a senha serem bem-sucedidos. Essa proteção detecta se a MFA está habilitada. Essa
proteção não altera o status da conta. Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão,
essa proteção não está habilitada.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
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AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether MFA is enabled for all AWS IAM
users that use a console password.
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 1hour
Description: The frequency that you want AWS Config to run evaluations for the rule.
AllowedValues:
- 1hour
- 3hours
- 6hours
- 12hours
- 24hours
Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours
Resources:
CheckForIAMUserConsoleMFA:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether AWS Multi-Factor Authentication (MFA) is enabled for all
AWS Identity and Access Management (IAM) users that use a console password. The rule is
COMPLIANT if MFA is enabled.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte se o versionamento dos buckets do Amazon S3 está
habilitado
Detecta se os buckets do Amazon S3 estão habilitados para versionamento. O versionamento permite
que você recupere objetos de uma exclusão ou substituição acidental. Essa proteção não altera o status
da conta. Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está
habilitada.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether versioning is enabled for your S3
buckets.
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForS3VersioningEnabled:
Type: AWS::Config::ConfigRule
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Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether versioning is enabled for your S3 buckets.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: S3_BUCKET_VERSIONING_ENABLED
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::S3::Bucket

Guardrails que aprimoram a proteção da residência de dados
Essas grades de proteção eletivas complementam a postura de residência de dados da sua empresa.
Ao aplicar essas grades de proteção juntas, você pode configurar seu ambiente de várias contas para
ajudar a detectar e inibir a criação, compartilhamento ou cópia intencional ou acidental de dados, fora dos
selecionadosAWSRegião ou regiões.
Essas grades de proteção entram em vigor no nível da UO e se aplicam a todas as contas de membros
dentro da OU.

Important
Alguns serviços globais da AWS, como o AWS Identity and Access Management (IAM) eAWS
Organizations, estão isentos dessas grades de proteção. Você pode identificar os serviços
isentos analisando oRegião nega SCP, mostrado no código de exemplo. Serviços com “*” após o
identificador estão isentos, pois todas as ações são permitidas quando a notação “*” é fornecida.
Esse SCP contém essencialmente uma lista de ações explicitamente permitidas, e todas as
outras ações são negadas. Você não pode negar o acesso à sua região de origem.

Vídeo: Habilite grades de proteção de residência de dados
Este vídeo (5:58) descreve como habilitar controles de residência de dados com as grades de proteção
da AWS Control Tower. Para uma melhor visualização, selecione o ícone no canto inferior direito do vídeo
para ampliá-lo em tela cheia. A legenda está disponível.
Passo a passo em vídeo sobre como habilitar controles de residência de dados na AWS Control Tower.
Tópicos
• Negar acessoAWScom base no solicitadoAWSRegião (p. 239)
• Proibir o acesso à Internet para uma instância Amazon VPC gerenciada por um cliente (p. 240)
• Proibir conexões da Amazon Virtual Private Network (VPN) (p. 241)
• Proíba redes entre regiões para Amazon EC2, Amazon CloudFront, eAWSGlobal Accelerator
(p. 242)
• Detecte se os endereços IP públicos para o escalonamento automático do Amazon EC2 estão
habilitados por meio de configurações de execução (p. 242)
• Detecte se instâncias de replicação paraAWSDatabase Migration Service é público (p. 243)
• Detecte se os snapshots do Amazon EBS podem ser restaurados por todosAWScontas (p. 244)
• Detecte se alguma instância do Amazon EC2 tem um endereço IPv4 público associado (p. 245)
• Detecte se as configurações do Amazon S3 para bloquear o acesso público estão definidas como
verdadeiras para a conta (p. 246)
• Detecta se o acesso público a um endpoint do Amazon EKS está bloqueado (p. 247)
• Detecte se uma Amazon OpenSearch O domínio do serviço está no Amazon VPC (p. 248)
• Detecte se algum nó principal do cluster Amazon EMR tem endereços IP públicos (p. 249)
• Detectar se aAWSA política de função do Lambda anexada ao recurso Lambda bloqueia o acesso
público (p. 250)
• Detecte se existem rotas públicas na tabela de rotas de um Internet Gateway (IGW) (p. 250)
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• Detecte se o acesso público aos clusters do Amazon Redshift está bloqueado (p. 251)
• Detecte se uma Amazon SageMaker instância de notebook permite acesso direto à internet (p. 252)
• Detecte se alguma sub-rede do Amazon VPC recebeu um endereço IP público (p. 253)
• Detecte se os documentos do AWS Systems Manager de propriedade da conta são públicos (p. 253)

Negar acessoAWScom base no solicitadoAWSRegião
Esse corrimão é comumente chamado de guardrail de negação da região.
Essa grade de proteção proíbe o acesso a operações não listadas em serviços globais e regionais fora das
regiões especificadas. Isso inclui todas as regiões em que a AWS Control Tower não está disponível, bem
como todas as regiões não selecionadas para governança noConfigurações da zona de pousoPágina. As
ações são permitidas normalmente em regiões comGovernedostatus.

Note
Certos globaisAWSserviços, comoAWS Identity and Access Management(IAM) eAWS
Organizations, estão isentos de grades de proteção de residência de dados. Esses serviços são
especificados no código de exemplo do SCP a seguir.
Este é um corrimão eletivo com orientação preventiva. É o corrimão principal associado aoNegação da
regiãoação. Para obter mais informações, consulteConfigurar o corrimão de negação de região (p. 117)
O formato desse corrimão é baseado no seguinte SCP.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRREGIONDENY",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"a4b:*",
"acm:*",
"aws-marketplace-management:*",
"aws-marketplace:*",
"aws-portal:*",
"budgets:*",
"ce:*",
"chime:*",
"cloudfront:*",
"config:*",
"cur:*",
"directconnect:*",
"ec2:DescribeRegions",
"ec2:DescribeTransitGateways",
"ec2:DescribeVpnGateways",
"fms:*",
"globalaccelerator:*",
"health:*",
"iam:*",
"importexport:*",
"kms:*",
"mobileanalytics:*",
"networkmanager:*",
"organizations:*",
"chatbot:*",
"pricing:*",
"route53-recovery-control-config:*",
"route53-recovery-readiness:*",
"route53-recovery-cluster:*",
"route53:*",
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"route53domains:*",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublic",
"s3:DeleteMultiRegionAccessPoint",
"s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
"s3:GetMultiRegionAccessPoint",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
"s3:ListMultiRegionAccessPoints",
"s3:GetStorageLensConfiguration",
"s3:GetStorageLensDashboard",
"s3:ListStorageLensConfigurations",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:PutAccountPublic",
"s3:PutAccountPublicAccessBlock",
"shield:*",
"sts:*",
"support:*",
"trustedadvisor:*",
"waf-regional:*",
"waf:*",
"wafv2:*",
"access-analyzer:*"

}

]

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:RequestedRegion": []
},
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN": [
"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
]
}
}

Com base nesse exemplo de formato SCP, a AWS Control Tower adiciona suas regiões governadas
àaws:RequestedRegionInstrução. Você não pode excluir sua região de origem. Ações não listadas no
SCP não são permitidas.

Proibir o acesso à Internet para uma instância Amazon VPC gerenciada por um
cliente
Essa grade de proteção proíbe o acesso à Internet para uma instância do Amazon Virtual Private Cloud
(VPC) gerenciada por um cliente, em vez de umaAWSServiço.

Important
Se você provisionar contas do Account Factory com as configurações de acesso à Internet
da VPC ativadas, essa configuração de Account Factory substituirá essa grade de proteção.
Para evitar permitir o acesso à Internet para contas recém-provisionadas, você deve alterar
a configuração no Account Factory. Para obter mais informações, consultePasso do a passo
Configurar a AWS Control Tower sem uma VPC (p. 301)
• Esse guardrail não se aplica a VPCs gerenciadas peloAWSServiços da .
• As VPCs existentes que têm acesso à Internet mantêm seu acesso à Internet. Isso se aplica somente a
novas instâncias. Depois que essa grade de proteção for aplicada, o acesso não poderá ser alterado.
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Essa é uma proteção preventiva com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.
O artefato dessa proteção é a seguinte política de controle de serviço (SCP).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRDISALLOWVPCINTERNETACCESS",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ec2:CreateInternetGateway",
"ec2:AttachInternetGateway",
"ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway",
"ec2:AttachEgressOnlyInternetGateway",
"ec2:CreateDefaultVpc",
"ec2:CreateDefaultSubnet",
"ec2:CreateCarrierGateway"
],
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalArn": [
"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
]
}
}
}
]

Proibir conexões da Amazon Virtual Private Network (VPN)
Essa grade de proteção impede conexões de rede privada virtual (VPN) (Site-to-Site VPN e Client VPN)
com uma Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

Note
As VPCs existentes que têm acesso à Internet mantêm seu acesso à Internet.
Essa é uma proteção preventiva com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.
O artefato dessa proteção é a seguinte política de controle de serviço (SCP).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRDISALLOWVPNCONNECTIONS",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ec2:CreateVPNGateway",
"ec2:AttachVPNGateway",
"ec2:CreateCustomerGateway",
"ec2:CreateVpnConnection",
"ec2:ModifyVpnConnection",
"ec2:CreateClientVpnEndpoint",
"ec2:ModifyClientVpnEndpoint",
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"ec2:AssociateClientVpnTargetNetwork",
"ec2:AuthorizeClientVpnIngress"

}

]

}

],
"Resource": [
"*"
]

Proíba redes entre regiões para Amazon EC2, Amazon CloudFront, eAWSGlobal
Accelerator
Essa grade de proteção impede a configuração de conexões de rede entre regiões do Amazon EC2,
Amazon CloudFront, eAWSServiços do Global Accelerator. Ele evita o emparelhamento de VPC e o
emparelhamento de gateway de trânsito.

Note
Essa grade de proteção impede o emparelhamento de VPC do Amazon EC2 e o emparelhamento
do gateway de trânsito do Amazon EC2 dentro de uma única região, bem como entre regiões. Por
esse motivo, esse corrimão pode afetar determinadas cargas de trabalho, além de sua postura de
residência de dados.
Essa é uma proteção preventiva com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.
O artefato dessa proteção é a seguinte política de controle de serviço (SCP).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRDISALLOWCROSSREGIONNETWORKING",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ec2:CreateVpcPeeringConnection",
"ec2:AcceptVpcPeeringConnection",
"ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment",
"ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment",
"cloudfront:CreateDistribution",
"cloudfront:UpdateDistribution",
"globalaccelerator:Create*",
"globalaccelerator:Update*"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Detecte se os endereços IP públicos para o escalonamento automático do
Amazon EC2 estão habilitados por meio de configurações de execução
Essa grade de proteção detecta se os grupos do Amazon EC2 Auto Scaling têm endereços IP públicos
habilitados por meio de configurações de inicialização.
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.
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No console do :
• A regra mostraincompatível:status se a configuração de inicialização de um grupo de escalonamento
automático definir o valor do campoAssociatePublicIpAddressDefina comoVerdadeiro.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether public IP addresses for Amazon EC2
Auto Scaling are enabled through launch configurations
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
AutoscalingLaunchConfigPublicIpDisabled:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether Amazon EC2 Auto Scaling groups have public IP
addresses enabled through launch configurations. This rule is NON_COMPLIANT if
the launch configuration for an Auto Scaling group has the value of the field
AssociatePublicIpAddress set as True.
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED

Detecte se instâncias de replicação paraAWSDatabase Migration Service é
público
Esse corrimão detecta seAWSAs instâncias de replicação do Database Migration Service
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.

No console do :
• A regra mostraincompatível:status se o valor doPubliclyAccessibleO campo está definido
comoVerdadeiro.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether replication instances for AWS
Database Migration Service are public
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 24hours
Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule.
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AllowedValues:
- 1hour
- 3hours
- 6hours
- 12hours
- 24hours
Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours
Resources:
DmsReplicationNotPublic:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether AWS Database Migration Service replication instances are
public. The rule is NON_COMPLIANT if the value of the PubliclyAccessible field is set as
True.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte se os snapshots do Amazon EBS podem ser restaurados por
todosAWScontas
Este corrimão detecta se todosAWSas contas têm acesso para restaurar os snapshots do Amazon EBS.
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.

No console do :
• A regra mostraincompatível:status se algum instantâneo tiver aRestorableByUserIdscampo definido
para o valorTudo. Nesse caso, os snapshots do Amazon EBS são públicos.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether Amazon EBS snapshots are
restorable by all AWS accounts
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 24hours
Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule.
AllowedValues:
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-

1hour
3hours
6hours
12hours
24hours

Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours
Resources:
EbsSnapshotPublicRestorableCheck:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether all AWS accounts have access to restore Amazon EBS
snapshots. The rule is NON_COMPLIANT if any snapshots have the RestorableByUserIds field
set to the value All. In that case, the Amazon EBS snapshots are public.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte se alguma instância do Amazon EC2 tem um endereço IPv4 público
associado
Essa grade de proteção detecta se uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tem
um endereço IPv4 público associado. Esse corrimão se aplica somente a endereços IPv4.
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.

No console do :
• A regra mostraincompatível:status se o campo IP público estiver presente no item de configuração da
instância do Amazon EC2.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether any Amazon EC2 instance has an
associated public IPv4 address
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
Ec2InstanceNoPublicIp:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
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ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance
has an associated public IPv4 address. The rule is NON_COMPLIANT if the public IP field is
present in the Amazon EC2 instance configuration item.
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::EC2::Instance
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP

Detecte se as configurações do Amazon S3 para bloquear o acesso público estão
definidas como verdadeiras para a conta
Essa grade de proteção detecta periodicamente se as configurações necessárias do Amazon S3 para
bloquear o acesso público estão configuradas como verdadeiras para a conta, e não para um bucket ou
um ponto de acesso.

No console do :
• A regra mostraincompatível:status se pelo menos uma das configurações for falsa.
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to check whether Amazon S3 settings to block public
access are set as true for the account.
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
PublicAccessBlockSetting:
Type: 'String'
Default: 'True'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 24hours
Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule.
AllowedValues:
- 1hour
- 3hours
- 6hours
- 12hours
- 24hours
Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours
Resources:
CheckForS3PublicAccessBlock:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
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ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks the Amazon S3 settings to block public access are set as true for
the account. The rule is non-compliant if at-least one of the settings is false.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::S3::AccountPublicAccessBlock
InputParameters:
IgnorePublicAcls: !Ref PublicAccessBlockSetting
BlockPublicPolicy: !Ref PublicAccessBlockSetting
BlockPublicAcls: !Ref PublicAccessBlockSetting
RestrictPublicBuckets: !Ref PublicAccessBlockSetting
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecta se o acesso público a um endpoint do Amazon EKS está bloqueado
Essa grade de proteção detecta se um endpoint do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
está bloqueado do acesso público.
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.

No console do :
• A regra mostraincompatível:status se o endpoint estiver acessível publicamente.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether an Amazon EKS endpoint is blocked
from public access
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 24hours
Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule.
AllowedValues:
- 1hour
- 3hours
- 6hours
- 12hours
- 24hours
Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours

247

AWS Control Tower Guia do usuário
Corrimãos eletivos

Resources:
EKSEndpointNoPublicAccess:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
endpoint is publicly accessible. The rule is NON_COMPLIANT if the endpoint is publicly
accessible.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte se uma Amazon OpenSearch O domínio do serviço está no Amazon VPC
Esse corrimão detecta se uma Amazon OpenSearch O domínio do serviço está no Amazon VPC.
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.

No console do :
• A regra mostraincompatível:Status da se o OpenSearchO endpoint do domínio de serviço é público.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether an Amazon OpenSearch Service
domain is in Amazon VPC
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 24hours
Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule.
AllowedValues:
- 1hour
- 3hours
- 6hours
- 12hours
- 24hours
Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours
Resources:
ElasticsearchInVpcOnly:
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Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether Amazon OpenSearch Service domains are in Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC). The rule is NON_COMPLIANT if the OpenSearch Service domain
endpoint is public.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte se algum nó principal do cluster Amazon EMR tem endereços IP públicos
Esse guardrail detecta se algum nó principal do cluster Amazon EMR tem endereços IP públicos.
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, esse guardrail não está habilitado em
nenhuma OUs

No console do :
• A regra mostraincompatível:status se um nó principal tiver um endereço IP público.
• Essa grade de proteção verifica os clusters que estão no estado RUNNING ou WAITING.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether any Amazon EMR cluster master
nodes have public IP addresses
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 24hours
Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule.
AllowedValues:
- 1hour
- 3hours
- 6hours
- 12hours
- 24hours
Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours
Resources:
EmrMasterNoPublicIp:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
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ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether any Amazon Elastic MapReduce (EMR) cluster master nodes
have public IP addresses. The rule is NON_COMPLIANT if a master node has a public IP. This
guardrail checks clusters that are in RUNNING or WAITING state.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency

Detectar se aAWSA política de função do Lambda anexada ao recurso Lambda
bloqueia o acesso público
Esse corrimão detecta se oAWSA política de funções do Lambda anexada ao recurso Lambda bloqueia o
acesso público.
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.

No console do :
• A regra mostraincompatível:status se a política de funções do Lambda permitir acesso público.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether the AWS Lambda function policy
attached to the Lambda resource blocks public access
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
LambdaFunctionPublicAccessProhibited:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether the AWS Lambda function policy attached to the Lambda
resource prohibits public access. The rule is NON_COMPLIANT if the Lambda function policy
allows public access.
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::Lambda::Function
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

Detecte se existem rotas públicas na tabela de rotas de um Internet Gateway
(IGW)
Essa grade de proteção detecta se existem rotas públicas na tabela de rotas associada a um Internet
Gateway (IGW).
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.
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No console do :
• A regra mostraincompatível:status se uma rota tiver um bloco CIDR de destino de0.0.0.0/0ou::/0ou
se um bloco CIDR de destino não corresponder ao parâmetro da regra.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether public routes exist in the route
table for an Internet Gateway (IGW)
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
NoUnrestrictedRouteToIgw:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether public routes exist in the route table associated with
an Internet Gateway (IGW). The rule is NON_COMPLIANT if a route has a destination CIDR
block of '0.0.0.0/0' or '::/0' or if a destination CIDR block does not match the rule
parameter.
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::EC2::RouteTable
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW

Detecte se o acesso público aos clusters do Amazon Redshift está bloqueado
Essa grade de proteção detecta se o acesso público aos clusters do Amazon Redshift está bloqueado.
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.

No console do :
• A regra mostraincompatível:Status da se opubliclyAccessibleO campo está definido
comoVerdadeirono item de configuração do cluster.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether Amazon Redshift clusters are
blocked from public access
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
RedshiftClusterPublicAccessCheck:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
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Description: Detects whether Amazon Redshift clusters are blocked from public
access. The rule is NON_COMPLIANT if the publiclyAccessible field is true in the cluster
configuration item.
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::Redshift::Cluster
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK

Detecte se uma Amazon SageMaker instância de notebook permite acesso direto
à internet
Esse corrimão detecta se uma Amazon SageMaker instância de notebook permite acesso direto à internet.
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.

No console do :
• A regra mostraincompatível:status da Amazon SageMakerinstâncias de notebook permitem acesso
direto à Internet.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether an Amazon SageMaker notebook
instance allows direct internet access
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 24hours
Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule.
AllowedValues:
- 1hour
- 3hours
- 6hours
- 12hours
- 24hours
Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours
Resources:
SagemakerNotebookNoDirectInternetAccess:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether direct internet access is allowed for an Amazon
SageMaker notebook instance. The rule is NON_COMPLIANT if Amazon SageMaker notebook
instances allow direct internet access.
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Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte se alguma sub-rede do Amazon VPC recebeu um endereço IP público
Essa grade de proteção detecta se as sub-redes do Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) recebem
um endereço IP público.
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.

No console do :
• A regra mostraincompatível:status se o Amazon VPC tiver sub-redes às quais um endereço IP público é
atribuído.
O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Detect whether any Amazon VPC subnets are assigned a public IP address
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
SubnetAutoAssignPublicIpDisabled:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) subnets are
assigned a public IP address. The rule is NON_COMPLIANT if Amazon VPC has subnets that are
assigned a public IP address.
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::EC2::Subnet
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED

Detecte se os documentos do AWS Systems Manager de propriedade da conta
são públicos
Essa grade de proteção detecta se os documentos do AWS Systems Manager de propriedade da conta
são públicos.
Essa é uma proteção detectora com orientação eletiva. Por padrão, essa proteção não está habilitada em
todas as UOs.
No console do :

A regra mostraincompatível:status se algum documento com o
proprietário 'Self' for público.
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O artefato dessa proteção é a regra de AWS Config a seguir.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rule to detect whether AWS Systems Manager documents
owned by the account are public
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 24hours
Description: The frequency at which AWS Config will run evaluations for the rule.
AllowedValues:
- 1hour
- 3hours
- 6hours
- 12hours
- 24hours
Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours
Resources:
SsmDocumentNotPublic:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Detects whether AWS Systems Manager (SSM) documents owned by the account
are public. This rule is NON_COMPLIANT if any documents with owner 'Self' are public.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency
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Serviços integrados
O AWS Control Tower é um serviço construído em cima de outrosAWSserviços, para ajudá-lo a configurar
um ambiente bem arquitetado. Este capítulo fornece uma breve visão geral desses serviços, incluindo
informações de configuração sobre os serviços subjacentes e como eles funcionam na AWS Control
Tower.
Para obter mais informações sobre como medir um ambiente Well-ArchitectedAWSWell-Architected Tool.
Tópicos
• Ambientes de script com o AWS CloudFormation (p. 255)
• Monitoramento de eventos com CloudTrail (p. 255)
• Monitorando recursos e serviços com CloudWatch (p. 256)
• Controlar configurações de recursos com o AWS Config (p. 256)
• Gerencie permissões para entidades com IAM (p. 257)
• AWS Key Management Service (p. 257)
• Execute funções de computação sem servidor com o Lambda (p. 257)
• Gerenciar contas por meio do AWS Organizations (p. 257)
• Armazene objetos com o Amazon S3 (p. 258)
• Provisionamento de contas por meio do AWS Service Catalog (p. 258)
• Gerenciamento de usuários e acesso por meio do AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single
Sign-On) (p. 259)
• Alertas de rastreamento através do Amazon Simple Notific (p. 263)
• Criar aplicativos distribuídos com AWS Step Functions (p. 263)

Ambientes de script com o AWS CloudFormation
O AWS CloudFormation permite que você crie e provisione implantações de infraestrutura da AWS
de maneira previsível e repetida. Isso ajuda você a aproveitarAWSprodutos para criar aplicações
altamente confiáveis, altamente escaláveis e econômicas na nuvem, sem se preocupar com a criação e a
configuração do aplicativo subjacente.AWSinfraestrutura.AWS CloudFormationO permite que você use um
arquivo de modelo para criar e excluir um conjunto de recursos da como uma unidade única (uma pilha).
Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS CloudFormation.
O AWS Control TowerAWS CloudFormationconjuntos de pilhas para aplicar grades de proteção em
contas. Para obter mais informações sobre comoAWS CloudFormatione a AWS Control Tower trabalham
em conjunto, consulteCriar recursos do AWS Control Tower com AWS CloudFormation (p. 50).

Monitoramento de eventos com CloudTrail
O AWS Control TowerAWS CloudTrailpara permitir o registro e a auditoria centralizados. com CloudTrail,
a conta de gerenciamento pode analisar as ações administrativas e os eventos do ciclo de vida das contas
dos membros.
CloudTrail ajuda você a monitorar seuAWSambiente na nuvem, mantendo um histórico deAWSChamadas
de API para suas contas. Por exemplo, você pode identificar os usuários e as contas que ligaramAWSAPIs
para serviços que oferecem suporte CloudTrail, o endereço IP de origem do qual as chamadas foram
feitas e a hora em que elas ocorreram. Você pode integrar CloudTrail em aplicativos usando a API,
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automatize a criação de trilhas para a sua organização, verifique o status das suas trilhas e controle como
os administradores se transformam CloudTrail logar e desabilitar. Para obter mais informações, consulte o
Guia do usuário do AWS CloudTrail.
Trilhas em nível de organização
A AWS Control Tower configura um novo CloudTrail trilha quando você configura uma zona de
aterrissagem. É umtrilha em nível organizacional, o que significa que ele registra todos os eventos da
conta de gerenciamento e todas as contas-membro da organização. Esse recurso depende deacesso
confiávelpara dar à conta de gerenciamento permissões para criar uma trilha em cada conta de membro.
Para obter mais informações sobre o AWS Control Tower e CloudTrail trilhas organizacionais, vejaCriar
uma trilha para uma organização.

Note
Nas versões da AWS Control Tower antes da landing zone versão 3.0, a AWS Control Tower
criou uma trilha de conta de membro em cada conta. Quando você atualiza para a versão 3.0,
seu CloudTrail trilha se torna uma trilha da organização. Para obter as melhores práticas ao se
deslocar entre trilhas, consultePráticas recomendadas para mudar trilhasnaCloudTrail Guia do
usuário do.
Quando você cadastra uma conta na AWS Control Tower, sua conta é governada pelaAWS
CloudTrailtrilha para a organização da AWS Control Tower. Se você já tiver uma implantação de um
CloudTrail nessa conta, você pode ver cobranças duplicadas, a menos que exclua a trilha existente da
conta antes de inscrevê-la na AWS Control Tower.

Note
Quando você atualiza para a landing zone versão 3.0, a AWS Control Tower exclui as trilhas em
nível de conta de suas contas cadastradas em seu nome. Seus arquivos de log existentes no
nível da conta são preservados no bucket do Amazon S3.

Monitorando recursos e serviços com CloudWatch
Amazônia CloudWatch fornece uma solução de monitoramento confiável, escalável e flexível que você
pode começar a usar em minutos. Não é mais necessário configurar, gerenciar e dimensionar sua própria
infraestrutura e sistemas de monitoramento. Para obter mais informações, consulte:Amazônia CloudWatch
Guia do usuário do.
Para obter mais informações sobre como a Amazon CloudWatch funciona com a AWS Control Tower,
consulteMonitoramento.

Controlar configurações de recursos com o AWS
Config
O AWS Config fornece uma visualização detalhada dos recursos associados à sua conta da AWS,
incluindo como eles são configurados, como eles se relacionam entre si e como as configurações e seus
relacionamentos foram alterados ao longo do tempo. Para obter mais informações, consulte o AWS Config
Guia do desenvolvedor.
AWS Configos recursos provisionados pela AWS Control Tower são marcados automaticamente comawscontrol-towere um valor demanaged-by-control-tower.
Para obter mais informações sobre comoAWS Configmonitora e registra recursos na AWS Control Tower e
como ela cobra por eles, consulteMonitorando mudanças de recursos comAWS Config (p. 283).
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O AWS Control TowerAWS Config Rulespara implementar grades de proteção de detetive. Para obter mais
informações, consulteGrais de proteção na AWS Control Tower (p. 198)

Gerencie permissões para entidades com IAM
AWS Identity and Access ManagementO (IAM) é um serviço da web para controlar o acesso
daAWSServiços da . Com o IAM, é possível gerenciar centralmente usuários, credenciais de segurança
como chaves de acesso e permissões que controlam quaisAWSrecursos que usuários e aplicativos podem
acessar.
Quando você configura sua landing zone, vários grupos são criados paraAWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On). Esses grupos têm conjuntos de permissões que são políticas de
permissões predefinidas do IAM. Seus usuários finais também podem usar o IAM para definir o escopo das
permissões para usuários do IAM e outras entidades nas contas dos membros.

AWS Key Management Service
AWS Key Management Servicepermite criar e controlar chaves que protegem seus dados. Opcionalmente,
a AWS Control Tower permite que você criptografe seus dados comAWS KMSchaves de criptografia. Para
obter informações sobreAWS KMS, consulte oAWSGuia de desenvolvedor do KMS.
Para obter informações sobre como configurarAWS KMSchaves com a AWS Control Tower, consulteEtapa
2. Configure e inicie sua landing zone (p. 21).

Execute funções de computação sem servidor com
o Lambda
Com o AWS Lambda, você pode executar código sem provisionar ou gerenciar servidores. Você
pode executar código para vários tipos de aplicativos ou serviços de back-end, sem a necessidade
de sobrecarga administrativa adicional. Quando você carrega seu código, o Lambda pode executar e
escalar o código com alta disponibilidade. Você pode configurar seu código para ser acionado a partir de
outrosAWSserviços automaticamente, ou você pode chamá-los diretamente de qualquer aplicativo da web
ou móvel.
Por exemplo, determinadas funções na conta de auditoria da AWS Control Tower podem ser assumidas
programaticamente, para que você possa analisar outras contas usando o Lambda. Além disso, você pode
usar os eventos do ciclo de vida da AWS Control Tower para acionar funções do Lambda.

Gerenciar contas por meio do AWS Organizations
AWS Organizationsé um serviço de gerenciamento de contas que permite consolidar váriosAWScontas
em uma organização que você cria e gerencia centralmente. Com o Organizations, você pode criar contas
de membros e convidar contas existentes para participar de sua organização. É possível organizar essas
contas em grupos e anexar controles com base em políticas. Para obter mais informações, consulte o Guia
do usuário do AWS Organizations.
Na AWS Control Tower, o Organizations ajuda a gerenciar centralmente o faturamento; controlar o acesso,
a conformidade e a segurança; e compartilhar recursos com seus membrosAWScontas. As contas são
agrupadas em grupos lógicos, chamados de unidades organizacionais (UOs). Para obter mais informações
sobre Organizations, consulteAWS OrganizationsGuia do usuário do.
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A AWS Control Tower usa as seguintes OUs:
• Raiz— O contêiner principal para todas as contas e todas as outras OUs em sua landing zone.
• Segurança— Essa OU contém a conta de arquivamento de registros, a conta de auditoria e os recursos
que eles possuem.
• Sandbox— Esta OU é criada quando você configura sua landing zone. Ele e outras OUs secundárias
em sua landing zone contêm suas contas de membro. Essas são as contas que seus usuários finais
acessam para realizar o trabalhoAWSRecursos

Note
Você pode adicionar OUs adicionais em sua landing zone por meio do console da AWS Control
Tower noUnidades organizacionaispágina.

Considerações
As OUs criadas por meio da AWS Control Tower podem ter grades de proteção aplicadas a elas. Por
padrão, as OUs criadas fora da AWS Control Tower não podem. Você pode, contudo, registrar essas
OUs. Depois de registrar uma OU, você pode aplicar grades de proteção a ela e suas contas. Para obter
informações sobre o registro de uma OU, consulte.Registre uma unidade organizacional existente com a
AWS Control Tower (p. 192).

Armazene objetos com o Amazon S3
O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é armazenamento para a Internet. Você pode utilizar o
Amazon S3 para armazenar e recuperar qualquer volume de dados, a qualquer momento, de qualquer
lugar na web. Você pode realizar essas tarefas usando a interface da web simples e intuitiva do AWS
Management Console. Para obter mais informações, consulte:Guia do usuário do Amazon Simple Storage
Service.
Quando você configura sua landing zone, um bucket Amazon S3 é criado em sua conta de arquivamento
de logs para conter todos os registros de todas as contas em sua landing zone.

Provisionamento de contas por meio do AWS
Service Catalog
AWS Service CatalogO permite que administradores de TI criem, gerenciem e distribuam portfólios de
produtos aprovados para usuários finais, que, então, têm acesso a produtos de que precisam em um portal
personalizado. Os produtos típicos incluem servidores, bancos de dados, sites ou aplicativos que são
implantados usandoAWSRecursos
Você pode controlar os usuários que têm acesso a produtos específicos, o que permite que você imponha
a conformidade com os padrões de negócios organizacionais, gerencie os ciclos de vida dos produtos e
ajude os usuários a encontrar e lançar produtos com confiança. Para obter mais informações, consulte o
Guia do administrador do AWS Service Catalog.
Na AWS Control Tower, seus administradores centrais de nuvem e seus usuários finais podem provisionar
contas em sua landing zone usando o Account Factory, um produto noAWS Service Catalog. Para obter
mais informações, consulteProvisione e gerencie contas com Account Factory (p. 136)
O AWS Control Tower também pode fazer uso doAWS Service CatalogAPIs para automatizar ainda
mais o provisionamento e a atualização de contas. Para obter mais detalhes, consulte .aAWSGuia de
desenvolvedor do Service Catalog.

258

AWS Control Tower Guia do usuário
IAM Identity Center Center

Gerenciamento de usuários e acesso por meio do
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single
Sign-On)
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)é um serviço baseado em nuvem que
simplifica a forma como você gerencia o acesso do IAM Identity Center aoAWScontas e aplicativos de
negócios. Você pode controlar o acesso ao IAM Identity Center e as permissões de usuário em todos
os seusAWScontas emAWS Organizations. Você também pode administrar o acesso a aplicativos de
negócios populares e aplicativos personalizados que oferecem suporte ao Security Assertion Markup
Language (SAML) 2.0. Além disso, o IAM Identity Center oferece um portal de usuário onde seus usuários
podem encontrar todas as informações atribuídasAWScontas, aplicativos de negócios e aplicativos
personalizados em um só lugar. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS IAM
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
Trabalho comAWSCentro de identidade do IAM e AWS Control Tower
Na AWS Control TowerAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)permite que
administradores de nuvem central e usuários finais gerenciem o acesso a váriosAWScontas e aplicativos
de negócios. A AWS Control Tower usa esse serviço para configurar e gerenciar o acesso às contas
criadas por meio deAWS Service Catalog.
Para um breve tutorial sobre como configurar seus usuários e permissões do IAM Identity Center na AWS
Control Tower, você pode ver este vídeo (6:23). Para uma melhor visualização, selecione o ícone no canto
inferior direito do vídeo para ampliá-lo em tela cheia. A legenda está disponível.
Vídeo passo a passo da configuraçãoAWSCentro de identidade do IAM na AWS Control Tower.
Sobre a configuração da AWS Control Tower com o IAM Identity Center
Quando você configura inicialmente a AWS Control Tower, somente o usuário raiz e qualquer usuário do
IAM com as permissões corretas podem adicionar usuários do IAM Identity Center. No entanto, depois
que os usuários finais tiverem sido adicionados àAWSAccountFactorygrupo, eles podem criar novos
usuários do IAM Identity Center a partir do assistente Account Factory. Para obter mais informações,
consulteProvisione e gerencie contas com Account Factory (p. 136)
Sua landing zone é configurada com um diretório pré-configurado que ajuda você a gerenciar as
identidades dos usuários e o login único, para que seus usuários tenham acesso federado em todas as
contas. Quando você configura sua landing zone, esse diretório padrão é criado para contergrupos de
usuárioseconjuntos de permissões.

Note
Você pode delegar a administração deAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single SignOn)em sua organização para uma conta diferente da conta de gerenciamento. Para obter mais
informações, consulte esta publicação no blog, intituladaConceitos básicos deAWSAdministração
delegada do SSO
Grupos de usuários, funções e conjuntos de permissões
Os grupos de usuários gerenciam funções especializadas definidas nas contas compartilhadas. As funções
estabelecem conjuntos de permissões que pertencem umas às outras. Todos os membros de um grupo
herdam os conjuntos de permissões, ou funções, associados ao grupo. É possível criar novos grupos para
os usuários finais das contas-membro para que você possa atribuir apenas as funções necessárias às
tarefas específicas executadas pelo grupo.
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Os conjuntos de permissões disponíveis abrangem uma ampla variedade de requisitos distintos de
permissão do usuário, como acesso somente leitura, acesso administrativo à AWS Control Tower eAWS
Service Catalogacesso. Esses conjuntos de permissões permitem que seus usuários finais provisionem
seus própriosAWScontas em sua landing zone com rapidez e em conformidade com as diretrizes da sua
empresa.
Para obter dicas sobre como planejar suas alocações de usuários, grupos e permissões, consulte
Recomendações para a configuração de grupos, funções e políticas (p. 36)
Para obter mais informações sobre como usar este serviço no contexto da AWS Control Tower, consulte
os tópicos a seguir naAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)Guia do usuário do.
• Para adicionar usuários, consulte Adicionar usuários.
• Para adicionar usuários a grupos, consulte Adicionar usuários a grupos.
• Para editar propriedades do usuário, consulte Editar propriedades do usuário.
• Para adicionar um grupo, consulte Adicionar grupos.

Warning
A AWS Control Tower configura seu diretório do IAM Identity Center na sua região de origem. Se
você configurar sua landing zone em outra região e depois navegar até o console do IAM Identity
Center, deverá alterar a região para sua região de origem. Não exclua a configuração do IAM
Identity Center na sua região de origem.

Coisas a saber sobre as contas do IAM Identity Center
e a AWS Control Tower
Aqui estão algumas coisas boas que você deve saber ao trabalhar com contas de usuário do IAM Identity
Center na AWS Control Tower.
• Se o seuAWSA conta de usuário do IAM Identity Center está desativada. Você receberá uma mensagem
de erro ao tentar provisionar novas contas no Account Factory. Você pode reativar seu usuário do IAM
Identity Center no console do IAM Identity Center.
• Se você especificar um novo endereço de e-mail de usuário do IAM Identity Center ao atualizar o
produto provisionado associado a uma conta que foi vendida pela Account Factory, a AWS Control
Tower cria uma nova conta de usuário do IAM Identity Center. A conta de usuário criada anteriormente
não será removida. Se você preferir remover o endereço de e-mail do usuário anterior do IAM Identity
Center deAWSo IAM Identity Center Center CenterDesabilitar um usuário.
• AWSO IAM Identity Center Center Center foiintegrado com o Azure Active Directory, e você pode
conectar seu Azure Active Directory existente à AWS Control Tower.
• Para obter mais informações sobre como o comportamento do AWS Control TowerAWSCentro de
Identidades do IAM e diferentes fontes de identidade, consulte oConsiderações para alterar sua fonte de
identidadenaAWSDocumentação do IAM Identity Center Center.

Grupos do IAM Identity Center Center Center Center
Center Center Center
O AWS Control Tower oferece grupos pré-configurados para organizar usuários que realizam tarefas
específicas em suas contas. Você pode adicionar usuários e atribuí-los a esses grupos diretamente no IAM
Identity Center. Isso corresponde a conjuntos de permissões para usuários em grupos dentro das contas.
Os grupos criados quando você configura sua landing zone são os seguintes.
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Center Center Center Center Center

AWSAccountFactory
Conta

Conjuntos de permissões

Descrição

Conta de gerenciamento

AWSServiceCatalogEndUserAccessEsse grupo só é usado nessa
conta para provisionar novas
contas usando o Account
Factory.

AWSServiceCatalogAdmins
Conta

Conjuntos de permissões

Descrição

Conta de gerenciamento

AWSServiceCatalogAdminFullAccess
Esse grupo só é usado
nessa conta para fazer
alterações administrativas no
Account Factory. Os usuários
desse grupo não podem
provisionar novas contas, a
menos que também estejam
noAWSAccountFactorygrupo.

AWSControlTowerAdmins
Conta

Conjuntos de permissões

Descrição

Conta de gerenciamento

AWSAdministratorAccess

Os usuários desse grupo nessa
conta são os únicos que têm
acesso ao console do AWS
Control Tower.

Conta de arquivamento de logs

AWSAdministratorAccess

Os usuários dessa conta têm
acesso de administrador.

Conta de auditoria

AWSAdministratorAccess

Os usuários dessa conta têm
acesso de administrador.

Contas-membro

AWSOrganizationsFullAccess

Os usuários têm acesso total às
Organizations nessa conta.

Conta

Conjuntos de permissões

Descrição

Conta de gerenciamento

AWSPowerUserAccess

Os usuários podem executar
tarefas de desenvolvimento
de aplicativos e podem
criar e configurar recursos
e serviços compatíveis com
o.AWSdesenvolvimento de
aplicativos consciente.

Conta de arquivamento de logs

AWSPowerUserAccess

Os usuários podem executar
tarefas de desenvolvimento
de aplicativos e podem
criar e configurar recursos

AWSSecurityAuditPowerUsers
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Center Center Center Center Center

Conta

Conjuntos de permissões

Descrição
e serviços compatíveis com
o.AWSdesenvolvimento de
aplicativos consciente.

Conta de auditoria

AWSPowerUserAccess

Os usuários podem executar
tarefas de desenvolvimento
de aplicativos e podem
criar e configurar recursos
e serviços compatíveis com
o.AWSdesenvolvimento de
aplicativos consciente.

Contas-membro

AWSPowerUserAccess

Os usuários podem executar
tarefas de desenvolvimento
de aplicativos e podem
criar e configurar recursos
e serviços compatíveis com
o.AWSdesenvolvimento de
aplicativos consciente.

Conta

Conjuntos de permissões

Descrição

Conta de gerenciamento

AWSReadOnlyAccess

Os usuários têm acesso somente
leitura a todosAWSserviços e
recursos nessa conta.

Conta de arquivamento de logs

AWSReadOnlyAccess

Os usuários têm acesso somente
leitura a todosAWSserviços e
recursos nessa conta.

Conta de auditoria

AWSReadOnlyAccess

Os usuários têm acesso somente
leitura a todosAWSserviços e
recursos nessa conta.

Contas-membro

AWSReadOnlyAccess

Os usuários têm acesso somente
leitura a todosAWSserviços e
recursos nessa conta.

Conta

Conjuntos de permissões

Descrição

Conta de arquivamento de logs

AWSAdministratorAccess

Os usuários dessa conta têm
acesso de administrador.

Conta

Conjuntos de permissões

Descrição

Conta de arquivamento de logs

AWSReadOnlyAccess

Os usuários têm acesso somente
leitura a todosAWSserviços e
recursos nessa conta.

AWSSecurityAuditors

AWSLogArchiveAdmins

AWSLogArchiveViewers
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AWSAuditAccountAdmins
Conta

Conjuntos de permissões

Descrição

Conta de auditoria

AWSAdministratorAccess

Os usuários dessa conta têm
acesso de administrador.

Alertas de rastreamento através do Amazon Simple
Notific
O Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um serviço da Web que permite que aplicações,
usuários finais e dispositivos enviem e recebam notificações instantaneamente. Para obter mais
informações, consulte o Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.
A AWS Control Tower usa o Amazon SNS para enviar alertas programáticos para os endereços de e-mail
da sua conta de gerenciamento e da sua conta de auditoria. Esses alertas ajudam a evitar desvios em sua
zona de aterrissagem. Para obter mais informações, consulteDetecte e resolva desvios na AWS Control
Tower (p. 171)
Também usamos o Amazon Simple Notification Service para enviar notificações de conformidade doAWS
Config.

Tip
Uma das melhores maneiras de receber notificações de conformidade
do guardrail da AWS Control Tower (em sua conta de auditoria) é
assinarAggregateConfigurationNotifications. É um serviço que ajuda você a
inspecionar a conformidade. Ele fornece dados reais sobreAWS Configregras que estão fora de
conformidade.AWS Configmantém automaticamente a lista de contas em sua OU.
Você deve se inscrever manualmente, usando e-mail ou qualquer tipo de assinatura que o
SNS permita. A instruçãoarn:aws:sns:homeregion:account:aws-controltowerAggregateSecurityNotificationsleva à sua conta de auditoria.

Criar aplicativos distribuídos com AWS Step
Functions
O AWS Step Functions facilita a coordenação de componentes de aplicativos distribuídos como uma série
de etapas em um fluxo de trabalho visual. Você pode criar e executar rapidamente máquinas de estado
para executar as etapas de um aplicativo de forma confiável e escalável. Para obter mais informações,
consulte o Guia do desenvolvedor do AWS Step Functions.
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Segurança na AWS Control Tower
A segurança da nuvem na AWS é a nossa maior prioridade. Como cliente da AWS, você se contará com
um datacenter e uma arquitetura de rede criados para atender aos requisitos das organizações com as
maiores exigências de segurança.
A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e você. O modelo de responsabilidade
compartilhada descreve a segurança da nuvem e a segurança na nuvem:
• Segurança da nuvem: a AWS é responsável pela proteção da infraestrutura que executa produtos da
AWS na Nuvem AWS. A AWS também fornece serviços que podem ser usados com segurança. A
eficácia da nossa segurança é regularmente testada e verificada por auditores de terceiros como parte
dos Programas de conformidade da AWS. Para saber mais sobre os programas de conformidade que se
aplicam ao AWS Control Tower, consulteAWSServiços da no escopo por programa de conformidade.
• Segurança na nuvem— Sua responsabilidade é determinada peloAWSServiços que você usar. Você
também é responsável por outros fatores, inclusive a confidencialidade dos dados, os requisitos da
organização, as leis e as regulamentações vigentes.
Esta documentação ajuda a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar o
AWS Control Tower. Os tópicos a seguir mostram como configurar a AWS Control Tower para atender aos
seus objetivos de segurança e de conformidade. Você também aprende a usar outrosAWSserviços que
ajudam a monitorar e proteger os recursos da AWS Control Tower.

Proteção de dados no AWS Control Tower
OAWS modelo de responsabilidade compartilhadaaplica-se à proteção de dados no AWS Control Tower.
Conforme descrito nesse modelo, a AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa
toda a Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre seu conteúdo hospedado nessa
infraestrutura. Esse conteúdo inclui as tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos
Serviços da AWS que você usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte
as Perguntas frequentes sobre privacidade de dados. Para obter mais informações sobre a proteção de
dados na Europa, consulte a postagem do blog AWS Shared Responsibility Model and GDPR no Blog de
segurança da AWS.
Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja as credenciais da conta da Conta da
AWS e configure as contas de usuário individuais com o AWS Identity and Access Management (IAM).
Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações
de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:
• Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
• Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos da AWS. Recomendamos TLS 1.2 ou posterior.
• Configure o registro em log das atividades da API e do usuário com o AWS CloudTrail.
• Use as soluções de criptografia da AWS, juntamente com todos os controles de segurança padrão nos
serviços da AWS.
• Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e
proteger dados pessoais armazenados no Amazon S3.
• Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-2 ao acessar a AWS por meio de
uma interface de linha de comando ou uma API, use um endpoint do FIPS. Para obter mais informações
sobre endpoints do FIPS, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.
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É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais, como
endereços de e-mail dos seus clientes, em marcações ou campos de formato livre, como um campo Name
(Nome). Isso inclui quando você trabalha com a AWS Control Tower ou outraAWSserviços usando o
console, a API,AWS CLI, ouAWSSDKs. Quaisquer dados inseridos em marcações ou campos de formato
livre usados para nomes podem ser usados para logs de cobrança ou diagnóstico. Se você fornecer
um URL para um servidor externo, recomendemos fortemente que não sejam incluídas informações de
credenciais no URL para validar a solicitação a esse servidor.

Note
Registro de atividades do usuário comAWS CloudTrailé tratado automaticamente na AWS Control
Tower quando você configura sua landing zone.
Para obter mais informações sobre proteção de dados, consulte a publicação Modelo de responsabilidade
compartilhada da AWS e do GDPR no Blog de segurança da AWS. A AWS Control Tower oferece as
seguintes opções que você pode usar para ajudar a proteger o conteúdo que existe na sua landing zone:
Tópicos
• Criptografia em repouso (p. 265)
• Criptografia em trânsito (p. 265)
• Restringir o acesso ao conteúdo (p. 265)

Criptografia em repouso
A AWS Control Tower usa buckets do Amazon S3 e bancos de dados do Amazon DynamoDB que são
criptografados em repouso usando chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3) para apoiar sua
zona de aterrissagem. Essa criptografia é configurada por padrão quando você configura sua landing
zone. Opcionalmente, você pode configurar sua landing zone para criptografar recursos com chaves de
criptografia KMS. Você também pode estabelecer criptografia em repouso para os serviços que você usa
em sua landing zone para os serviços que a suportam. Para obter mais informações, consulte o capítulo de
segurança da documentação on-line do serviço.

Criptografia em trânsito
A AWS Control Tower usa o Transport Layer Security (TLS) e a criptografia do lado do cliente para
criptografia em trânsito em apoio à sua landing zone. Além disso, o acesso à AWS Control Tower requer
o uso do console, que só pode ser acessado por meio de um endpoint HTTPS. Essa criptografia é
configurada por padrão quando você configura sua landing zone.

Restringir o acesso ao conteúdo
Como uma melhor prática, você deve restringir o acesso ao subconjunto de usuários apropriado. Com
o AWS Control Tower, você pode fazer isso garantindo que seus administradores de nuvem central e
usuários finais tenham as permissões corretas do IAM ou, no caso dos usuários do IAM Identity Center,
que estejam nos grupos corretos.
• Para obter mais informações sobre funções e políticas para entidades do IAM, consulteManual do
usuário do IAM.
• Para obter mais informações sobre os grupos do IAM Identity Center que são criados quando você
configura sua landing zone, consulteGrupos do IAM Identity Center Center Center Center Center Center
Center (p. 260).
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Identity and Access Management no AWS Control
Tower
Para realizar qualquer operação em sua landing zone, como provisionar contas na Account Factory ou
criar novas unidades organizacionais (OUs) no console da AWS Control Tower,AWS Identity and Access
Management(IAM) ouAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)(IAM Identity Center)
exige que você autentique que é aprovadoAWSUsuário. Por exemplo, se estiver usando o console do
AWS Control Tower, autentique sua identidade fornecendo seu nome de usuário e senha da AWS.
Depois de autenticar sua identidade, o IAM controla o acesso àAWScom um conjunto definido de
permissões em um conjunto específico de operações e recursos. Se você for um administrador de conta,
poderá usar o IAM para controlar o acesso de outros usuários do IAM aos recursos que estão associados
à sua conta.
Tópicos
• Autenticação (p. 266)
• Controle de acesso (p. 267)
• Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos recursos da AWS Control
Tower (p. 268)
• Evite a personificação entre serviços (p. 270)
• Uso de políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para a AWS Control Tower (p. 271)

Autenticação
Você tem acesso à AWS como qualquer um dos seguintes tipos de identidades:
• Usuário raiz da conta da AWS— Ao criar uma conta da AWS, você começa com uma identidade que
tem acesso completo a todos os recursos e serviços da AWS na conta. Essa identidade é chamada
de usuário raiz da conta da AWS. Você tem acesso a essa identidade ao fazer login com o endereço
de e-mail e a senha usados para criar a conta. É recomendável não usar o usuário raiz para suas
tarefas diárias, nem mesmo para as administrativas. Em vez disso, siga as práticas recomendadas
sobre utilização de usuário raiz somente para criar seu primeiro usuário do IAM. Depois, guarde as
credenciais do usuário raiz em um lugar seguro e utilize-as para executar somente algumas tarefas de
gerenciamento de contas e serviços. Para obter mais informações, consulteQuando fazer login como
usuário root (p. 38)
• Usuário do IAM— UmUsuário do IAMé uma identidade dentro da sua conta da AWS que tem permissões
personalizadas específicas. É possível usar um nome de usuário e uma senha do IAM para fazer login
em páginas da Web seguras da AWS, como o Console de Gerenciamento da AWS, os Fóruns de
discussão da AWS ou o AWS Support Center.
Além do nome de usuário e senha, você também pode gerar chaves de acesso para cada usuário.
Você pode usar essas chaves ao acessar serviços da AWS de forma programática, seja por meio de
um dos vários SDKs ou usando a Interface da linha de comando (CLI) da AWS. As ferramentas do SDK
e da CLI usam as chaves de acesso para cadastrar criptograficamente sua solicitação. Se você não
utilizar ferramentas da AWS, assine a solicitação você mesmo. A AWS Control Tower oferece suporte
ao Signature versão 4, um protocolo para autenticar solicitações de API de entrada. Para obter mais
informações sobre solicitações de autenticação, consulte Processo de assinatura do Signature versão 4
na Referência geral da AWS.
• Função do IAM: função do IAM é uma identidade do IAM que você pode criar em sua conta com
permissões específicas. Uma função do IAM é semelhante a um usuário do IAM, pois é uma identidade
da AWS com políticas de permissão que determinam o que a identidade pode e não pode fazer na
AWS. No entanto, em vez de ser exclusivamente associada a uma pessoa, o propósito da função é
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ser assumida por qualquer pessoa que precisar dela. Além disso, uma função não tem credenciais de
longo prazo padrão associadas a ela, como senha ou chaves de acesso. Em vez disso, quando você
assumir uma função, ela fornecerá credenciais de segurança temporárias para sua sessão de função. As
funções do IAM com credenciais temporárias são úteis nas seguintes situações:
• Acesso de usuário federado: em vez de criar um usuário do IAM, você poderá usar identidades
existentes do AWS Directory Service, de seu diretório de usuários empresariais ou de um provedor
de identidades da Web. Estes são conhecidos como usuários federados. A AWS atribui uma função
a um usuário federado quando o acesso é solicitado por meio de um provedor de identidades. Para
obter mais informações sobre usuários federados, consulte Usuários federados e funções no Manual
do usuário do IAM.
• Acesso ao serviço da AWS— Uma função de serviço é uma função do IAM que um serviço assume
para realizar ações em seu nome na sua conta. Ao configurar alguns ambientes de serviço da AWS,
você deverá definir uma função a ser assumida pelo serviço. Essa função de serviço deve incluir todas
as permissões necessárias para o serviço acessar os recursos da AWS necessários. As funções de
serviço variam de acordo com o serviço, mas muitas permitem que você escolha suas permissões,
desde que atenda aos requisitos documentados para esse serviço. As funções de serviço fornecem
acesso apenas dentro de sua conta e não podem ser usadas para conceder acesso a serviços em
outras contas. Você pode criar, modificar e excluir uma função de serviço no IAM. Por exemplo, é
possível criar uma função que permita ao Amazon Redshift acessar um bucket do Amazon S3 em seu
nome e carregar dados do bucket em um cluster do Amazon Redshift. Para obter mais informações,
consulte Criar uma função para delegar permissões a um serviço da AWS no Guia do usuário do IAM.
• Aplicativos em execução no Amazon EC2: é possível usar uma função do IAM para gerenciar
credenciais temporárias para aplicações em execução em uma instância do Amazon EC2 que fazem
solicitações da API ou da CLI da AWS. É preferível fazer isso do que armazenar chaves de acesso
na instância do Amazon EC2. Para atribuir uma função da AWS a uma instância do Amazon EC2 e
disponibilizá-la para todas as suas aplicações, crie um perfil de instância que esteja anexado a ela.
Um perfil de instância contém a função e permite que programas que estão em execução na instância
do Amazon EC2 obtenham credenciais temporárias. Para obter mais informações, consulte Usar uma
função do IAM para conceder permissões a aplicativos em execução nas instâncias do Amazon EC2
no Guia do usuário do IAM.
• IAM Identity CenterA autenticação no portal do usuário do IAM Identity Center é controlada pelo diretório
que você conectou ao IAM Identity Center. No entanto, a autorização para as contas da AWS que estão
disponíveis para os usuários finais dentro do portal do usuário é determinada por dois fatores:
• A quem foi atribuído acesso a essas contas da AWS no console do AWS SSO. Para obter mais
informações, consulteAcesso de logon úniconaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single
Sign-On)Guia do usuário do.
• Que nível de permissões foi concedido aos usuários finais noAWSConsole do IAM Identity Center para
permitir que eles tenham acesso adequado a essas contas da AWS. Para obter mais informações,
consulteConjuntos de permissõesnaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)Guia
do usuário do.

Controle de acesso
Para criar, atualizar, excluir ou listar recursos da AWS Control Tower ou outros recursos da AWS
na sua landing zone, você precisa de permissões para executar a operação e acessar os recursos
correspondentes. Além disso, para realizar a operação de forma programática, você precisa de chaves de
acesso válidas.
As seções a seguir descrevem como gerenciar permissões para a AWS Control Tower:

Tópicos
• Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos recursos da AWS Control Tower (p. 268)
• Uso de políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para a AWS Control Tower (p. 271)
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Visão geral do gerenciamento de permissões de
acesso aos recursos da AWS Control Tower
Cada recurso da AWS é de propriedade de uma conta da AWS, e as permissões para criar ou acessar
um recurso são regidas por políticas de permissões. Um administrador de conta pode anexar políticas de
permissões a identidades do IAM (ou seja, usuários, grupos e funções), e alguns serviços (como o AWS
Lambda) também oferecem suporte à anexação de políticas de permissões a recursos.

Note
Um administrador da conta (ou administrador) é um usuário com privilégios de administrador.
Para obter mais informações, consulte Melhores práticas do IAM no Guia do usuário do IAM.
Ao conceder permissões, você decide quem recebe as permissões, os recursos relacionados às
permissões concedidas e as ações específicas que deseja permitir nesses recursos.
Tópicos
• AWS Control Tower (p. 268)
• Entender a propriedade de recursos (p. 268)
• Gerenciamento do acesso aos recursos (p. 268)
• Especificando elementos de política: Ações, efeitos e principais (p. 270)
• Especificação de condições em uma política (p. 270)

AWS Control Tower
Na AWS Control Tower, o recurso principal é umlanding zone. O AWS Control Tower também oferece
suporte a um tipo de recurso adicional,grades de proteção. No entanto, para a AWS Control Tower,
você pode gerenciar grades de proteção somente no contexto de uma zona de aterrissagem existente.
Proteções são conhecidas como um sub-recurso.

Entender a propriedade de recursos
A conta da AWS é proprietária dos recursos criados na conta, independentemente de quem os criou.
Especificamente, o proprietário do recurso é a conta da AWS da entidade principal (ou seja, o usuário raiz
da conta da AWS, um usuário do IAM ou uma função do IAM) que autentica a solicitação de criação do
recurso. Os exemplos a seguir mostram como isso funciona:
• Se você usar as credenciais de usuário raiz da conta da AWS para configurar uma landing zone, sua
conta da AWS será a proprietária do recurso.
• Se você criar um usuário do IAM na sua conta da AWS e conceder permissões para esse usuário
configurar uma landing zone aterrissagem, o usuário poderá configurar uma landing zone desde que
a conta atenda aos pré-requisitos. No entanto, sua conta da AWS, à qual o usuário pertence, é a
proprietária do recurso da landing zone.
• Se você criar uma função do IAM na sua conta da AWS com permissões para configurar uma landing
zone, qualquer um capaz de assumir a função poderá configurar uma landing zone. Sua conta da AWS,
à qual a função pertence, é a proprietária do recurso da landing zone.

Gerenciamento do acesso aos recursos
A política de permissões descreve quem tem acesso a quê. A seção a seguir explica as opções
disponíveis para a criação das políticas de permissões.
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Note
Esta seção discute o uso do IAM no contexto da AWS Control Tower. Não são fornecidas
informações detalhadas sobre o serviço IAM. Para obter a documentação completa do IAM,
consulte O que é IAM? no Guia do usuário do IAM. Para obter informações sobre a sintaxe e as
descrições de políticas do IAM, consulteReferência da política do AWS IAMnaManual do usuário
do IAM.
As políticas associadas a uma identidade do IAM são chamadas debaseado em identidadepolíticas
(políticas do IAM). As políticas anexadas a um recurso são chamadas de políticas baseadas em recursos.

Note
A AWS Control Tower oferece suporte apenas a políticas baseadas em identidade (políticas do
IAM).
Tópicos
• Políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) (p. 269)
• Políticas com base em recurso (p. 270)

Políticas baseadas em identidade (políticas do IAM)
Você pode anexar políticas a identidades do IAM. Por exemplo, você pode fazer o seguinte:
• Anexar uma política de permissões a um usuário ou grupo na sua conta: para conceder a um usuário
permissões para criar um recurso da AWS Control Tower, como configurar uma landing zone, você pode
anexar uma política de permissões a um usuário ou grupo a que o usuário pertence.
• Anexar uma política de permissões a uma função (grant cross-account permissions): você pode
anexar uma política de permissões baseada em identidade a uma função do IAM para conceder
permissões entre contas. Por exemplo, o administrador na Conta A pode criar uma função para
conceder permissões entre contas a outra conta da AWS (por exemplo, Conta B) ou um serviço da AWS
da seguinte forma:
1. Um administrador da Conta A cria uma função do IAM e anexa uma política de permissões à função
que concede permissões em recursos da Conta A.
2. Um administrador da Conta A anexa uma política de confiança à função identificando a Conta B como
a entidade principal, que pode assumir a função.
3. A seguir, o administrador da Conta B pode delegar permissões para assumir a função para todos os
usuários na Conta B. Isso permite que os usuários na Conta B criem ou acessem recursos na Conta
A. O principal na política de confiança também poderá ser um principal do serviço da AWS, se você
quiser conceder a um serviço da AWS permissões para assumir a função.
Para obter mais informações sobre o uso do IAM para delegar permissões, consulte Gerenciamento de
acesso no Guia do usuário do IAM.
Para obter mais informações sobre como ajudar a se proteger contra invasores ao conceder permissões
a outras entidades de serviços da AWS, consulteCondições opcionais para sua função, relações de
confiança (p. 90). Ao adicionar certas condições às suas políticas, você pode ajudar a evitar um tipo
específico de ataque, conhecido comoConfused deputyataque, que ocorre quando uma entidade coage
uma entidade mais privilegiada a realizar uma ação, como a falsificação de identidade entre serviços. Para
obter informações gerais sobre as condições da política, consulte tambémEspecificação de condições em
uma política (p. 270).

Note
Ao configurar uma landing zone da AWS Control Tower, você precisará de um usuário ou função
com oAdministratorAccesspolítica gerenciada. (arn:AWSOrganizationsA)AdministratorAccess)
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Para obter mais informações sobre como usar políticas baseadas em identidade com a AWS Control
Tower, consulteUso de políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para a AWS Control
Tower (p. 271). Para obter mais informações sobre usuários, grupos, funções e permissões, consulte
Identidades (usuários, grupos e funções) no Guia do usuário do IAM.

Políticas com base em recurso
Outros serviços, como Amazon S3, também dão suporte a políticas de permissões baseadas em recursos.
Por exemplo: você pode anexar uma política a um bucket do S3 para gerenciar permissões de acesso a
esse bucket. O AWS Control Tower não oferece suporte a políticas baseadas em recursos.

Especificando elementos de política: Ações, efeitos e principais
Atualmente, a AWS Control Tower não tem uma API. Você pode configurar e gerenciar sua landing zone
por meio do console da AWS Control Tower. Para configurar sua landing zone, você deve ser um usuário
do IAM com permissões administrativas, conforme definido em uma política do IAM.
Estes são os elementos de política mais básicos:
• Recurso – Em uma política, você usa um Amazon Resource Name (ARN – Nome de recurso da
Amazon) para identificar o recurso a que a política se aplica. Para obter mais informações, consulteAWS
Control Tower (p. 268)
• Ação: você usa palavras-chave de ação para identificar operações de recursos que deseja permitir
ou negar. Para obter informações sobre os tipos de ações disponíveis para serem executadas,
consulteAções definidas pelo AWS Control Tower.
• Efeito - Você especifica o efeito quando o usuário solicita a ação específica, que pode ser permitir
ou negar. Se você não conceder (permitir) explicitamente acesso a um recurso, o acesso estará
implicitamente negado. Você também pode negar explicitamente o acesso a um recurso, para ter
certeza de que um usuário não consiga acessá-lo, mesmo que uma política diferente conceda acesso.
• Entidade principal: em políticas baseadas em identidade (políticas do IAM), o usuário ao qual a política é
anexada é a entidade principal implícita. Para as políticas baseadas em recursos, você especifica quais
usuários, contas, serviços ou outras entidades deseja que recebam permissões (isso se aplica somente
a políticas baseadas em recursos). O AWS Control Tower não oferece suporte a políticas baseadas em
recursos.
Para saber mais sobre a sintaxe e as descrições de políticas do IAM, consulteReferência da política do
AWS IAMnaManual do usuário do IAM.

Especificação de condições em uma política
Ao conceder permissões, você pode usar a linguagem da política do IAM para especificar as condições de
quando uma política deverá entrar em vigor. Por exemplo, é recomendável aplicar uma política somente
após uma data específica. Para obter mais informações sobre como especificar condições em uma
linguagem de política, consulte Condição no Guia do usuário do IAM.
Para expressar condições, você usa chaves de condição predefinidas. Não há chaves de condição
específicas da AWS Control Tower. No entanto, existem chaves de condição em toda a AWS que você
pode usar conforme apropriado. Para obter uma lista completa de chaves de toda a AWS, consulte Chaves
disponíveis para condições no Guia do usuário do IAM.

Evite a personificação entre serviços
EmAWS, a personificação entre serviços pode resultar noproblema confused deputy. Quando um serviço
chama outro serviço, a falsificação de identidade entre serviços ocorre quando um serviço manipula outro
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para usar suas permissões para atuar nos recursos do cliente de uma forma que não seria permitida. Para
evitar esse ataque, a AWS fornece ferramentas para ajudar você a proteger seus dados, para que somente
os serviços com permissão legítima possam obter acesso aos recursos em sua conta.
Recomendamos usar oaws:SourceArneaws:SourceAccountcondições em suas políticas, para limitar
as permissões que a AWS Control Tower concede a outro serviço para acesso aos seus recursos.
• Usar oaws:SourceArnse quiser que apenas um recurso seja associado ao acesso entre serviços.
• Usar oaws:SourceAccountse você quiser permitir que qualquer recurso nessa conta seja associado
ao uso entre serviços.
• Se oaws:SourceArnO valor não contém o ID da conta, como o ARN para um bucket do Amazon S3,
você deve usar ambas as condições para limitar as permissões.
• Se você usar as duas condições e se oaws:SourceArno valor contém o ID da conta,
oaws:SourceAccountvalor e a conta noaws:SourceArnO valor deve mostrar o mesmo ID da conta
quando usado na mesma declaração de política
Para obter mais informações e exemplos, consulte Condições opcionais para sua função, relações de
confiança (p. 90).

Uso de políticas baseadas em identidade (políticas do
IAM) para a AWS Control Tower
Este tópico fornece exemplos de políticas baseadas em identidade que demonstram como um
administrador de conta pode anexar políticas de permissões a identidades do IAM (ou seja, usuários,
grupos e funções) e, assim, conceder permissões para executar operações em recursos da AWS Control
Tower.

Important
Recomendamos analisar primeiro os tópicos introdutórios que explicam os conceitos básicos e as
opções disponíveis para gerenciar o acesso aos recursos da AWS Control Tower. Para obter mais
informações, consulteVisão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos recursos da
AWS Control Tower (p. 268)

Permissões necessárias para usar o console do AWS Control
Tower
A AWS Control Tower cria três funções automaticamente quando você configura uma landing zone.
Todas as três funções são necessárias para permitir o acesso ao console. A AWS Control Tower divide as
permissões em três funções como uma melhor prática para restringir o acesso aos conjuntos mínimos de
ações e recursos.

Três funções obrigatórias
• AWSControlTowerAdmin função (p. 272)
• AWSControlTowerStackSetRole (p. 275)
• AWSControlTowerCloudTrailRole (p. 276)
Recomendamos que você restrinja o acesso às suas políticas de confiança de funções para essas
funções. Para obter mais informações, consulteCondições opcionais para sua função, relações de
confiança (p. 90)
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AWSControlTowerAdmin função
Essa função fornece à AWS Control Tower acesso à infraestrutura essencial para a manutenção da
landing zone. OAWSControlTowerAdmina função requer uma política gerenciada anexada e uma política
de confiança de função para a função do IAM. UMAPolítica de confiança da função doé uma política
baseada em recursos, especificando quais entidades principais podem assumir a função.
Política gerenciada para essa função:AWSControlTowerServiceRolePolicy
OAWSControlTowerServiceRolePolicyA política gerenciada pela AWS define permissões para criar e
gerenciar recursos da AWS Control Tower, como a AWS CloudFormation conjuntos de pilhas e instâncias
de pilha, AWS CloudTrail arquivos de log, um agregador de configuração para a AWS Control Tower, bem
como contas e unidades organizacionais (OUs) do AWS Organizations que são governadas pela AWS
Control Tower.

AWSControlTowerServiceRolePolicy
Nome da política gerenciada:AWSControlTowerServiceRolePolicy
O artefato JSON paraAWSControlTowerServiceRolePolicyé o seguinte:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:CreateStackInstances",
"cloudformation:CreateStackSet",
"cloudformation:DeleteStack",
"cloudformation:DeleteStackInstances",
"cloudformation:DeleteStackSet",
"cloudformation:DescribeStackInstance",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:DescribeStackSet",
"cloudformation:DescribeStackSetOperation",
"cloudformation:ListStackInstances",
"cloudformation:UpdateStack",
"cloudformation:UpdateStackInstances",
"cloudformation:UpdateStackSet"
],
"Resource": [
"arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/AWS-IAM-Role"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:CreateStackInstances",
"cloudformation:CreateStackSet",
"cloudformation:DeleteStack",
"cloudformation:DeleteStackInstances",
"cloudformation:DeleteStackSet",
"cloudformation:DescribeStackInstance",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:DescribeStackSet",
"cloudformation:DescribeStackSetOperation",
"cloudformation:GetTemplate",
"cloudformation:ListStackInstances",
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"cloudformation:UpdateStack",
"cloudformation:UpdateStackInstances",
"cloudformation:UpdateStackSet"

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": [
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSControlTower*/*",
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWSControlTower*/*",
"arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWSControlTower*:*",
"arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWSControlTower*/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudtrail:CreateTrail",
"cloudtrail:DeleteTrail",
"cloudtrail:GetTrailStatus",
"cloudtrail:StartLogging",
"cloudtrail:StopLogging",
"cloudtrail:UpdateTrail",
"cloudtrail:PutEventSelectors",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutRetentionPolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
"arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-controltower*/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudtrail:DescribeTrails",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"iam:ListRoles",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:DescribeLogGroups",
"organizations:CreateAccount",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:DescribeCreateAccountStatus",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeOrganizationalUnit",
"organizations:DescribePolicy",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
"organizations:ListChildren",
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"organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
"organizations:ListParents",
"organizations:ListPoliciesForTarget",
"organizations:ListTargetsForPolicy",
"organizations:ListRoots",
"organizations:MoveAccount",
"servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio"

},
{

},
{

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:GetUser",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:GetRolePolicy"
],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerStackSetRole",
"arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRole",
"arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"config:DeleteConfigurationAggregator",
"config:PutConfigurationAggregator",
"config:TagResource"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/aws-control-tower": "managed-by-control-tower"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"organizations:EnableAWSServiceAccess",
"organizations:DisableAWSServiceAccess"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"organizations:ServicePrincipal": [
"config.amazonaws.com",
"cloudtrail.amazonaws.com"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "*",
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]

}

}

"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": "cloudtrail.amazonaws.com"
}
}

Política de confiança da função:
{

}

]

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"controltower.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}

A política em linha éAWSControlTowerAdminPolicy:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "ec2:DescribeAvailabilityZones",
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
}
]

AWSControlTowerStackSetRole
AWS CloudFormationassume essa função de implantar conjuntos de pilhas em contas criadas pela AWS
Control Tower. Política em linha:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
],
"Effect": "Allow"
}
]
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AWSControlTowerCloudTrailRole
O AWS Control Tower CloudTrail como uma boa prática e fornece esse papel para CloudTrail.
CloudTrailassume essa função de criar e publicar CloudTrail troncos. Política em linha:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "logs:CreateLogStream",
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": "logs:PutLogEvents",
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
"Effect": "Allow"
}
]

Políticas gerenciadas da AWS Control Tower
Alteração

Descrição

AWSControlTowerServiceRolePolicyA (p.
AWS
272):
Control Tower adicionou
atualizar para uma política
novas permissões que permitem
existente
que os clientes configurem
no nível da organizaçãoAWS
CloudTrailtrilhas, começando no
versão 3.0 da landing zone.

Data
20 de junho de 2022

O baseado na organização
CloudTrail O recurso exige que
os clientes tenham o acesso
confiável habilitado para o
CloudTrail serviço, e o usuário
ou a função do IAM deve ter
permissão para criar uma trilha
no nível da organização na conta
de gerenciamento.
AWSControlTowerServiceRolePolicyA (p.
AWS
272):
Control Tower adicionou
atualizar para uma política
novas permissões que permitem
existente
que os clientes usem a
criptografia de chaves KMS.
O recurso KMS permite que os
clientes forneçam sua própria
chave KMS para criptografar
sua AWS CloudTrail troncos.
Os clientes também podem
alterar a chave do KMS durante
a atualização ou reparo landing
zone. Ao atualizar a chave
KMS, a AWS CloudFormation
precisa de permissões para
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Alteração

Descrição

Data

ligar para a AWS CloudTrail
PutEventSelectorAPI.
A mudança na
política é permitir que
oAWSControlTowerAdminfunção
de chamar a AWS CloudTrail
PutEventSelectorAPI.
O AWS Control Tower começa a
monitorar alterações

O AWS Control Tower começa
a monitorar alterações para
oAWSpolíticas gerenciadas.

27 de maio de 2021

Validação de conformidade com AWS Control
Tower
O AWS Control Tower é um serviço bem arquitetado que pode ajudar sua organização a atender às suas
necessidades de conformidade com grades de proteção e melhores práticas. Além disso, auditores de
terceiros avaliam a segurança e a compatibilidade de vários dos serviços que você pode usar na sua
landing zone como parte de váriosAWSprogramas de conformidade. Isso inclui SOC, PCI, FedRAMP,
HIPAA e outros.
Para obter uma lista dos serviços da AWS no escopo de programas de conformidade específicos, consulte
Serviços da AWS no escopo por programa de conformidade. Para obter informações gerais, consulte
Programas de conformidade da AWS.
Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando o AWS Artifact. Para obter mais informações,
consulteBaixando relatórios emAWSArtifactnaAWS ArtifactGuia do usuário do.
Sua responsabilidade de conformidade ao usar a AWS Control Tower é determinada pela
confidencialidade dos seus dados, pelos objetivos de conformidade da sua empresa e pelos regulamentos
e leis aplicáveis.AWSfornece os seguintes recursos para ajudar com a conformidade:
• Guias de início rápido de segurança e conformidade: estes guias de implantação abordam as
considerações de arquitetura e fornecem etapas para a implantação de ambientes de linha de base
concentrados em conformidade e segurança na AWS.
• Whitepaper Architecting for HIPAA Security and Compliance: este whitepaper descreve como as
empresas podem usar a AWS para criar aplicações em conformidade com a HIPAA.
• Recursos de conformidade da AWS: esta coleção de manuais e guias pode se aplicar a seu setor e
local.
• AWS Config: esse serviço da AWS avalia até que ponto suas configurações de recursos atendem
adequadamente às práticas internas e às diretrizes e regulamentações do setor.
• AWS Security Hub: esse serviço da AWS fornece uma visão abrangente do estado de sua segurança na
AWS que ajuda você a conferir sua conformidade com padrões e práticas recomendadas de segurança
do setor.

Resiliência na AWS Control Tower
A infraestrutura global da AWS é criada com base em regiões e zonas de disponibilidade da AWS.
As regiões da AWS fornecem várias zonas de disponibilidade separadas e isoladas fisicamente, que são
conectadas por baixa latência, altas taxas de transferência e redes altamente redundantes. As zonas
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de disponibilidade permitem projetar e operar aplicativos e bancos de dados que executam o failover
automaticamente entre as zonas de disponibilidade sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais
altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center
tradicionais.
A AWS Control Tower está disponível nestesAWSRegiões:
• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Leste dos EUA (Ohio)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Região do Canadá (Central)
• Ásia-Pacífico (Sydney)
• Região Ásia-Pacífico (Singapura)
• Região Europa (Frankfurt)
• Europa (Irlanda)
• Região Europa (Londres)
• Região Europa (Estocolmo)
• Região Ásia-Pacífico (Mumbai)
• Região Ásia-Pacífico (Seul)
• Região Ásia-Pacífico (Tóquio)
• Região Europa (Paris)
• South America (São Paulo) Region
Seuregião inicialé definido como oAWSRegião na qual sua landing zone foi configurada.
Para obter mais informações sobre regiões e zonas de disponibilidade da AWS, consulte Infraestrutura
global da AWS.

Segurança da infraestrutura no AWS Control Tower
A AWS Control Tower é protegida peloAWSprocedimentos globais de segurança de rede descritos
naAmazon Web Services: Visão geral dos processos de segurançaLivro branco.
Você usaAWSchamadas de API publicadas para acesso aos serviços e recursos da AWS em sua landing
zone por meio da rede. Os clientes devem oferecer suporte a Transport Layer Security (TLS) 1.0 ou
posterior. Recomendamos TLS 1.2 ou posterior. Os clientes também devem ter suporte a conjuntos de
criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Ephemeral
Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDHE). A maioria dos sistemas modernos como Java 7 e versões
posteriores oferece suporte a esses modos.
Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de
acesso secreta associada a uma entidade principal do IAM. Ou você pode usar o AWS Security Token
Service (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.
Você pode configurar grupos de segurança para fornecer segurança adicional de infraestrutura de rede
para suas cargas de trabalho da landing zone da AWS Control Tower. Para obter mais informações,
consulte Passo a passo do: Configurar grupos de segurança no AWS Control Tower com o AWS Firewall
Manager (p. 303).
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Registro e monitoramento na AWS
Control Tower
O monitoramento permite planejar e responder a possíveis incidentes. Sendo assim, ele é uma parte
importante da natureza bem arquitetada da AWS Control Tower. Os resultados das atividades de
monitoramento são armazenados em arquivos de log. Portanto, o registro em log e o monitoramento são
conceitos intimamente relacionados.
Ao configurar sua zona de destino, uma das contas compartilhadas criadas será a zona de destino da é
a zona de destino dolog archive de logsconta, dedicada a coletar todos os logs de maneira centralizada,
incluindo de todas as outras contas. Esses arquivos de log permitem que administradores e auditores
revisem as ações e os eventos ocorridos.
Como prática recomendada, você deve coletar dados de monitoramento de todas as partes do
seuAWSconfiguração em seus logs, para facilitar a depuração de uma falha de vários pontos, caso
ocorra.AWSO fornece várias ferramentas para monitorar seus recursos e atividades em sua landing zone.
Por exemplo, o status das proteções é monitorado constantemente. É possível ver o status rapidamente no
console do console do AWS Control Tower. A integridade e o status das contas que você provisionou no
Account Factory também são monitorados constantemente.
Registro em log
O AWS Control Tower realiza o registro de ações e eventos automaticamente, por meio de sua
integração com aAWS CloudTraileAWS Config, e os grava em CloudWatch. Todas as ações são
registradas, incluindo aquelas da conta de gerenciamento do AWS Control Tower e das contasmembro da organização. As ações e os eventos da conta-gerenciamento podem ser visualizados na na
guiaAtividadespágina no console do. É possível visualizar as ações e os eventos da conta-membro nos
arquivos de log.
A página Activities (Atividades)
OAtividadesA página fornece uma visão geral das ações da conta de gerenciamento do AWS
Control Tower. Para navegar até a AWS Control TowerAtividadespágina, selecione Página de
seleçãoAtividadespela navegação à esquerda.
OAtividadesmostra todas as ações do AWS Control Tower do AWS Control Tower do AWS Control Tower
Ela inclui as ações que são registradas em log automaticamente quando você navega pelo console do
AWS Control Tower. Estes são os campos que a página Activities (Atividades) mostra:
• Data e hora: O timestamp da atividade.
• Usuário: A pessoa ou conta que iniciou a atividade.
• Ação: A atividade que ocorreu.
• Recursos: Os recursos afetados pela atividade.
• Status: Sucesso, falha ou outro estado da atividade.
• Descrição: Mais detalhes sobre a atividade.
As atividades mostradas noAtividadessão as mesmas relatadas na AWS CloudTrail logs de eventos
para o AWS Control Tower, mas eles são exibidos em um formato de tabela. Para saber mais sobre uma
atividade específica, selecione a atividade na tabela e escolha View details (Visualizar detalhes).
As seções a seguir descrevem o monitoramento e o registro em log no AWS Control Tower com mais
detalhes:
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Tópicos
• Monitoramento (p. 280)
• Registrar as ações do AWS Control TowerAWS CloudTrail (p. 280)
• Eventos de ciclo de vida no AWS Control Tower (p. 286)

Monitoramento
O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, da disponibilidade e do
desempenho do AWS Control Tower e dos outros outros.AWSsoluções.AWSA fornece as seguintes
ferramentas de monitoramento para supervisionar o AWS Control Tower, informar quando algo está errado
e realizar ações automáticas quando apropriado:
• Amazônia CloudWatchmonitora os seusAWSrecursos da os aplicativos que você executa na os recursos
daAWSem tempo real. É possível coletar e rastrear métricas, criar painéis personalizados e definir
alarmes que o notificam ou que realizam ações quando uma métrica especificada atinge um limite
definido. Por exemplo, você pode ter CloudWatch acompanhar o uso da CPU ou outras métricas das
instâncias do Amazon EC2 e iniciar automaticamente novas instâncias quando necessário. Para obter
mais informações, consulte o .Amazônia CloudWatch Guia do usuário do.
• Amazônia CloudWatch EventosO oferece um stream quase em tempo real dos eventos do sistema que
descrevem as alterações naAWSrecursos da AWS. CloudWatch Os eventos automatizam a computação
orientada a eventos automatizada, já que é possível escrever regras que monitoram determinados
eventos e acionam ações automatizadas em outros eventos automatizada em outrosAWSserviços
quando esses eventos acontecem. Para obter mais informações, consulte o .Amazônia CloudWatch
Guia do guia do Guia do.
• Amazônia CloudWatch LogsCom o, você pode monitorar, armazenar e acessar seus arquivos de
log de instâncias do Amazon EC2, CloudTraile outras fontes. CloudWatch Os logs podem monitorar
informações nos arquivos de log e notificar você quando determinados limites forem atingidos. Você
também pode arquivar seus dados de log em armazenamento resiliente. Para obter mais informações,
consulte o .Amazônia CloudWatch Guia do guia do Logs.
• O AWS CloudTrail captura chamadas de API e eventos relacionados feitos por ou em nome de sua
conta da AWS e entrega os arquivos de log a um bucket do Amazon S3 que você especificar. Você pode
identificar quais usuários e contas chamaram a AWS, o endereço IP de origem do qual as chamadas
foram feitas e quando elas ocorreram.
Dica:Você pode visualizar e consultar e consultar. CloudTrail atividade em uma conta por meio de
CloudWatch Logs e CloudWatch Logs Insights. Essa atividade inclui eventos de ciclo de vida do AWS
Control Tower. CloudWatchOs recursos dos registros permitem que você execute consultas mais
granulares e precisas do que normalmente seria capaz de fazer usando CloudTrail.
Para obter mais informações, consulte Registrar as ações do AWS Control TowerAWS
CloudTrail (p. 280).

Registrar as ações do AWS Control TowerAWS
CloudTrail
O AWS Control Tower é integrado aoAWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das ações
realizadas por um usuário, uma função ou umAWSserviço na AWS Control Tower. CloudTrail captura as
ações do AWS Control Tower como eventos. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua
de CloudTrail Eventos em um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para o AWS Control Tower.
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Se não configurar uma trilha, você ainda poderá visualizar os eventos mais recentes na CloudTrail
Console doHistórico do evento. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar
a solicitação feita ao AWS Control Tower, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a
solicitação, quando ela foi feita e outros detalhes.
Para saber mais a respeito CloudTrail, incluindo como configurá-lo e habilitá-lo, consulte oAWS
CloudTrailGuia do usuário do.

Informações da AWS Control Tower em CloudTrail
CloudTrail está habilitado em seuAWSconta da ao criar a conta. Quando ocorre a atividade do evento
com suporte na AWS Control Tower, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com
outrosAWSEventos de serviço da emHistórico do evento. É possível visualizar, pesquisar e baixar os
eventos recentes em sua conta da AWS. Para obter mais informações, consulteVisualizar eventos com
CloudTrail Histórico do evento.

Note
Nas versões da AWS Control Tower antes da landing zone versão 3.0, a AWS Control Tower
criou uma trilha de conta de membro. Quando você atualiza para a versão 3.0, seu CloudTrail a
trilha é atualizada para se tornar uma trilha da organização. Para obter as melhores práticas ao se
deslocar entre trilhas, consulteCriando uma trilha organizacionalna CloudTrail Guia do usuário.
Recomendado: Criar uma trilha
Para obter um registro contínuo de eventos em suaAWSconta da, incluindo eventos para o AWS Control
Tower, crie uma trilha. UMAtrilhaativa CloudTrail para enviar arquivos de log a um bucket do Amazon
S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as regiões da AWS. A
trilha registra em log eventos de todas as regiões na partição da AWS e entrega os arquivos de log para o
bucket do Amazon S3 especificado por você. Além disso, você pode configurar outrosAWSserviços para
analisar e atuar mais profundamente sobre os dados de eventos coletados no CloudTrail troncos. Para
obter mais informações, consulte as informações a seguir.
• Visão geral da criação de uma trilha
• Preparar a criação de uma trilha
• Como gerenciar o CloudTrail custos
• CloudTrail Serviços compatíveis e integrações do
• Configuração de notificações do Amazon SNS para o CloudTrail
• Recebimento CloudTrail Arquivos de log de várias regiõeseRecebimento CloudTrailArquivos de log de
várias contas
O AWS Control Tower registra as seguintes ações como eventos no CloudTrail arquivos de log do:

APIs públicas
• DisableControl
• EnableControl
• GetControlOperation
• ListEnabledControls

Outras APIs
• SetupLandingZone
• UpdateAccountFactoryConfig
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• ManageOrganizationalUnit
• CreateManagedAccount
• EnableGuardrail
• GetLandingZoneStatus
• GetHomeRegion
• ListManagedAccounts
• DescribeManagedAccount
• DescribeAccountFactoryConfig
• DescribeGuardrailForTarget
• DescribeManagedOrganizationalUnit
• ListEnabledGuardrails
• ListGuardrailViolations
• ListGuardrails
• ListGuardrailsForTarget
• ListManagedAccountsForGuardrail
• ListManagedAccountsForParent
• ListManagedOrganizationalUnits
• ListManagedOrganizationalUnitsForGuardrail
• GetGuardrailComplianceStatus
• DescribeGuardrail
• ListDirectoryGroups
• DescribeSingleSignOn
• DescribeCoreService
• GetAvailableUpdates
Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de
identidade ajudam a determinar:
• Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário raiz ou do AWS Identity and Access Management
(IAM).
• Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário
federado.
• Se a solicitação foi feita por outro serviço da AWS.
Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail .

Exemplo: AWS Control Tower Control Tower Regi
Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log a um bucket do
Amazon S3 especificado. CloudTrail Os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log. Um evento
representa uma única solicitação de qualquer origem e inclui informações sobre a ação solicitada, a data e
a hora da ação, os parâmetros de solicitação e assim por diante. CloudTrail os eventos não aparecem em
nenhuma ordem específica nos arquivos de log.
O exemplo a seguir mostra um CloudTrail entrada de registro que mostra a estrutura de uma entrada típica
de arquivo de log para umSetupLandingZoneEvento da AWS Control Tower, incluindo um registro da
identidade do usuário que iniciou a ação.
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"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:backend-test-assume-role-session",
"arn": "arn:aws:sts::76543EXAMPLE;:assumed-role/AWSControlTowerTestAdmin/backend-testassume-role-session",
"accountId": "76543EXAMPLE",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2018-11-20T19:36:11Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:role/AWSControlTowerTestAdmin",
"accountId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"userName": "AWSControlTowerTestAdmin"
}
}
},
"eventTime": "2018-11-20T19:36:15Z",
"eventSource": "controltower.amazonaws.com",
"eventName": "SetupLandingZone",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "Coral/Netty4",
"errorCode": "InvalidParametersException",
"errorMessage": "Home region EU_CENTRAL_1 is unsupported",
"requestParameters": {
"homeRegion": "EU_CENTRAL_1",
"logAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"sharedServiceAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"securityAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"securityNotificationEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
},
"responseElements": null,
"requestID": "96f47b68-ed5f-4268-931c-807cd1f89a96",
"eventID": "4ef5cf08-39e5-4fdf-9ea2-b07ced506851",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "76543EXAMPLE"
}

Monitorando mudanças de recursos comAWS
Config
AWS Control TowerAWS Configem todas as contas cadastradas, para que possa monitorar a
conformidade com as grades de proteção de detetives, registrar alterações de recursos e entregar
registros de alterações de recursos à conta de arquivamento de registros.
Se a versão da sua landing zone for anterior a 3.0: Para suas contas cadastradas,AWS Configregistra
todas as alterações nos recursos, para todas as regiões nas quais a conta opera. Cada alteração é
modelada como um item de configuração (CI), que contém informações como o identificador do recurso,
a região, a data em que cada alteração foi registrada e se a alteração está relacionada a um recurso
conhecido ou a um recém-descoberto.
Se a versão da sua zona de aterrissagem for 3.0 ou posterior: A AWS Control Tower limita o registro de
recursos globais, como usuários, grupos, funções e políticas gerenciadas pelo cliente do IAM, somente
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à sua região de origem. Cópias das alterações globais de recursos não são armazenadas em todas
as regiões. Essa limitação do registro de recursos está em conformidade comAWS Config práticas
recomendadas. UMAlista completa de recursos globaisestá disponível emAWS Configdocumentação.
• Para saber mais a respeitoAWS Config, consulteComoAWS Configfunciona.
• Para obter uma lista de recursos queAWS Configpode apoiar, vejaTipos de recursos compatíveis.
• Para saber como personalizar o rastreamento de recursos no ambiente da AWS Control Tower, consulte
a postagem do blog intituladaPersonalizarAWS ConfigRastreamento de recursos na AWS Control Tower.
AWS Control Tower ConlAWS Configcanal de entrega em todas as contas cadastradas. Por meio desse
canal de entrega, ele registra todas as alterações registradas peloAWS Configna conta de arquivamento
de logs, onde eles são armazenados em uma pasta em um bucket do Amazon Simple Storage Service.

Como gerenciar oAWS Configcustos na AWS Control
Tower
Esta seção descreve comoAWS Configregistra e fatura por alterações nos recursos em suas contas
da AWS Control Tower. Essas informações podem ajudar você a entender como gerenciar os custos
associados aoAWS Config, quando você estiver utilizando a AWS Control Tower. A AWS Control Tower
não adiciona nenhum custo adicional.

Note
Se a versão da sua zona de aterrissagem for 3.0 ou posterior: Limites AWS Control TowerAWS
Configgravação de recursos globais, como usuários do IAM, grupos, funções e políticas
gerenciadas pelo cliente, somente para sua região de origem. Portanto, algumas das informações
desta seção podem não se aplicar à sua landing zone.
AWS Configfoi projetado para registrar cada alteração em cada recurso, em cada região em que uma
conta opera, como um item de configuração (CI).AWS Configcobra por cada item de configuração que ele
gera.
ComoAWS Configopera
AWS Configregistra recursos em cada região, separadamente. Alguns recursos globais, como funções
do IAM, são registrados uma vez por região. Por exemplo, se você criar uma nova função do IAM em
uma conta cadastrada que está operando em cinco regiões,AWS Configgera cinco CIs, um para cada
região. Outros recursos globais, como as zonas hospedadas do Route 53, são registrados apenas uma
vez em todas as regiões. Por exemplo, se você criar uma nova zona hospedada do Route 53 em uma
conta registrada,AWS Configgera um CI, independentemente de quantas regiões estão selecionadas para
essa conta. Para obter uma lista que ajuda você a distinguir esses tipos de recursos, consulteO mesmo
recurso é registrado várias vezes (p. 286).

Note
Quando AWS Control TowerAWS Config, uma região pode ser governada pela AWS Control
Tower, ou não governada, eAWS Configainda registra as alterações se a conta operar nessa
região.
AWS Configdetecta dois tipos de relacionamentos em recursos
AWS Configfaz uma distinção entredirecionareindiretarelacionamentos entre recursos. Se um recurso
for retornado em outro recursodescrever asChamada de API, esses recursos são registrados como uma
relação direta. Quando você altera um recurso em uma relação direta com outro recurso,AWS Confignão
faz um CI para ambos os recursos.
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Por exemplo, se você criar uma instância do Amazon EC2 e a API exigir que você crie uma interface de
rede,AWS Configconsidera que a instância do Amazon EC2 tem uma relação direta com a interface de
rede. Como resultado,AWS Configgera somente um CI.
AWS Configregistra alterações separadas para relacionamentos de recursos que
sãoindiretarelacionamentos. Por exemplo,AWS ConfigO gera dois CIs se você criar um security e adicionar
uma instância associada do Amazon EC2 que faça parte do security.
Para obter mais informações sobre relacionamentos diretos e indiretos, consulteO que é uma relação
direta e indireta com relação a um recurso?
Você pode encontraruma lista de relacionamentos de recursosnaAWS Configdocumentação.

Visualizar oAWS Configdados do gravador em contas
cadastradas
AWS Configestá integrado ao CloudWatch para que você possa verAWS ConfigICs em um painel.
Para obter mais informações, consulte esta postagem no blogAWS Configoferece suporte a Amazon
CloudWatch métricas.
Programaticamente, para visualizarAWS Configdados, você pode trabalhar com oAWSCLI, ou você pode
utilizar outrosAWSferramentas.

Consulte oAWS Configdados do gravador em um recurso
específico
Você pode usar oAWSCLI para recuperar uma lista das mudanças mais recentes de um recurso.
Comando do histórico de recursos:
• aws configservice get-resource-config-history --resource-type RESOURCE-TYPE
--resource-id RESOURCE-ID --region REGION
Para saber mais, consultea documentação de API paraget-config-history.

VisualizarAWS Configdados com a Amazon QuickSight
Você pode visualizar e consultar recursos registrados peloAWS Configem toda a sua organização. Para
obter mais informações, consulte:VisualizarAWS Configdados usando o Amazon Athena e o Amazon
QuickSight.

Solução de problemasAWS Configna AWS Control
Tower
Esta seção fornece informações sobre alguns problemas que você pode encontrar ao usarAWS Configcom
o AWS Control Tower.

AltoAWS Configcustos
Se seu fluxo de trabalho incluir processos que criam, atualizam ou excluem recursos com frequência, ou se
ele manipula recursos em grande número, esse fluxo de trabalho pode gerar um grande número de ICs. Se
você executar esses processos em uma conta que não seja de produção, considere cancelar o registro da
conta. Pode ser necessário desativar oAWS Configgravador para essa conta manualmente.
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Note
Depois de cancelar o registro da conta, a AWS Control Tower não pode impor grades de proteção
de detetive ou registrar eventos da conta, comoAWS Configatividades, para recursos nessa conta.
Para obter mais informações, consulte:Cancelar o gerenciamento de uma conta cadastrada. Para aprender
a desativar oAWS Configgravador, consulteGerenciando o gravador de configuração.

O mesmo recurso é registrado várias vezes
Verifique se o recurso é umrecurso global. Para zonas de aterrissagem da AWS Control Tower anteriores
à versão 3.0,AWS Configpode registrar determinados recursos globais uma vez para cada região na
qualAWS Configestá operando. Por exemplo, seAWS Configestá habilitado em oito regiões, cada função é
gravada oito vezes.

Os seguintes recursos são registrados uma vez para cada região na qualAWS Configestá
operando:
• AWS::IAM::Group
• AWS::IAM::Policy
• AWS::IAM::Role
• AWS::IAM::User

Outros recursos globais são registrados apenas uma vez. Estes são alguns exemplos de recursos
que são registrados uma vez:
• AWS::Route53::HostedZone
• AWS::Route53::HealthCheck
• AWS::ECR::PublicRepository
• AWS::GlobalAccelerator::Listener
• AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
• AWS::GlobalAccelerator::Accelerator

AWS Confignão registrou um recurso
Alguns recursos têm relações de dependência com outros recursos. Esses relacionamentos podem
serdirecionarouindireta.AWS Confignão registra mais alterações de recursos para determinados
relacionamentos indiretos. É possível encontrar uma lista de relacionamentos indiretos obsoletos emaAWS
ConfigPERGUNTAS FREQUENTES.

Eventos de ciclo de vida no AWS Control Tower
Alguns eventos registrados em log pelo AWS Control Tower são:eventos de ciclo de vida. O objetivo
desses eventos é marcar a opção de evento de ciclo de vida é marcar a opçãoconclusãode determinadas
ações do AWS Control Tower actions que alteram o estado dos recursos. Os eventos de ciclo de vida se
aplicam a recursos que o AWS Control Tower cria ou gerencia, como as unidades organizacionais (UOs),
contas e proteções.

Características dos eventos de ciclo de vida da AWS Control Tower
• Para cada evento de ciclo de vida, o log de eventos mostra se a ação de origem do Control Tower foi
concluída com êxito ou falhou.
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• AWS CloudTrailregistra automaticamente cada evento de ciclo de vida como umaNão API doAWSevento
de serviço da. Para obter mais informações, consulteaAWS CloudTrail Guia do usuário do .
• Cada evento de ciclo de vida também é entregue à Amazon. EventBridge e Amazon CloudWatch
Serviços de eventos.

Os eventos de ciclo de vida no AWS Control Tower oferecem dois benefícios principais:
• Como um evento de ciclo de vida registra a conclusão de uma ação da AWS Control Tower, você pode
criar uma Amazon EventBridge regra ou Amazon CloudWatch Regra de eventos que aciona as próximas
etapas no fluxo de trabalho de automação, de acordo com o estado do evento de ciclo de vida.
• Os logs fornecem detalhes adicionais para auxiliar os administradores e auditores na revisão de
determinados tipos de atividade nas organizações.
Como funcionam os eventos de ciclo de vida
O AWS Control Tower depende de vários serviços para implementar suas ações. Portanto, cada evento
de ciclo de vida é registrado somente após uma série de ações ser concluída. Por exemplo, quando você
habilita uma proteção em uma UO, o AWS Control Tower inicia uma série de subetapas que implementam
a solicitação. O resultado final de toda a série de subetapas é registrado no log como o estado do evento
de ciclo de vida.
• Se cada subetapa subjacente tiver sido concluída com êxito, o estado do evento de ciclo de vida será
registrado como Succeeded (Bem-sucedido).
• Se qualquer uma das subetapas subjacentes não tiver sido concluída com êxito, o estado do evento de
ciclo de vida será registrado como Failed (Falhou).
Cada evento de ciclo de vida inclui um timestamp registrado no log que mostra quando a ação do AWS
Control Tower foi iniciada, e outro timestamp que mostra quando o evento de ciclo de vida foi concluído,
indicando o êxito ou a falha.

Como exibir eventos de ciclo de vida no Control Tower
Você pode exibir eventos de ciclo de vida no campo de vida na página doAtividadesno painel do AWS
Control Tower.
• Para navegar até a página Activities (Atividades), selecione Activities (Atividades) no painel de
navegação esquerdo.
• Para obter mais detalhes sobre um evento específico, selecione-o e escolha o botão View details (Exibir
detalhes) no canto superior direito.
Para obter mais informações sobre como integrar eventos de ciclo de vida do AWS Control Tower em seus
fluxos de trabalho, consulte esta publicação no blog,Usar eventos de ciclo de vida para rastrear ações da
AWS Control Tower e acionar fluxos de trabalho automatizados.
Comportamento esperado de CreateManagedAccount e UpdateManagedAccounteventos de ciclo de vida
Quando você cria uma conta ou inscreve uma conta no AWS Control Tower, essas duas ações chamam a
mesma API interna. Se houver um erro durante o processo, ele geralmente ocorre depois que a conta foi
criada, mas não está totalmente provisionada. Quando você tenta criar a conta novamente após o erro ou
ao tentar atualizar o produto provisionado, a AWS Control Tower vê que a conta já existe.
Como a conta existe, o AWS Control Tower registra oUpdateManagedAccountevento de ciclo de
vida em vez doCreateManagedAccountevento de ciclo de vida no final da solicitação de nova
tentativa. Você pode ter esperado ver outroCreateManagedAccountevento devido ao erro. No entanto,
oUpdateManagedAccountevento de ciclo de vida é o comportamento esperado e desejado.
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Se você planeja criar ou registrar contas no AWS Control Tower usando métodos automatizados,
programe a função do Lambda para procurarUpdateManagedAccounteventos de ciclo de vida, bem
comoCreateManagedAccounteventos de ciclo de vida.

Nomes dos eventos de ciclo de vida
Cada evento de ciclo de vida tem o nome de tal forma que corresponda à ação original do AWS
Control Tower, que também é registrada pelo AWS Control Tower actions, que também é registrada
pelo CloudTrail. Assim, por exemplo, um evento de ciclo de vida originado pelo AWS Control
Tower.CreateManagedAccount CloudTrail evento é nomeadoCreateManagedAccount.
Cada nome na lista a seguir é um link para um exemplo do detalhamento registrado em log no formato
JSON. Os detalhes adicionais exibidos nesses exemplos são retirados da Amazon. CloudWatch Log de
eventos.
Embora o JSON não ofereça suporte a comentários, alguns comentários foram acrescentados nos
exemplos para fins explicativos. Eles são precedidos por "//" e aparecem no lado direito dos exemplos.
Nesses exemplos, alguns nomes de conta e de organização foram obscurecidos. Um accountId
é sempre uma sequência de 12 números, substituída por "xxxxxxxxxxxx" nos exemplos. Um
organizationalUnitID é uma cadeia única de letras e números. A forma foi preservada nos exemplos.
• CreateManagedAccount (p. 288): o log registra se o AWS Control Tower concluiu todas as ações
para criar e provisionar uma nova conta usando a fábrica de contas com êxito.
• UpdateManagedAccount (p. 289): o log registra se o AWS Control Tower todas as ações para
atualizar um produto provisionado que está associado a uma conta que você tinha criado anteriormente
utilizando a fábrica de contas com êxito.
• EnableGuardrail (p. 290): o log registra se o AWS Control Tower concluiu todas as ações para
habilitar uma proteção em uma UO criada pelo AWS Control Tower.
• DisableGuardrail (p. 291): o log registra se o AWS Control Tower concluiu todas as ações para
desabilitar uma proteção em uma UO criada pelo AWS Control Tower.
• SetupLandingZone (p. 292): o log registra se o AWS Control Tower concluiu todas as ações para
configurar uma landing zone com êxito.
• UpdateLandingZone (p. 293): o log registra se o AWS Control Tower concluiu todas as ações para
atualizar a landing zone existente com êxito.
• RegisterOrganizationalUnit (p. 294): o log registra se o AWS Control Tower concluiu todas as
ações para habilitar os recursos de governança em uma UO com êxito.
• DeregisterOrganizationalUnit (p. 295): o log registra se o AWS Control Tower concluiu todas
as ações para desabilitar os recursos de governança em uma UO com êxito
• PrecheckOrganizationalUnit (p. 296): o log registra se a AWS Control Tower detectou algum
recurso que impediria aEstenda a governa operação foi concluída com êxito.
As seções a seguir fornecem uma lista de eventos de ciclo de vida do AWS Control Tower, com exemplos
dos detalhes registrados em log para cada tipo de evento de ciclo de vida.

CreateManagedAccount
Este evento de ciclo de vida registra se o AWS Control Tower criou e provisionou uma nova conta usando
a fábrica de contas com êxito. Este evento corresponde à AWS Control Tower.CreateManagedAccount
CloudTrail Evento . O log de eventos de ciclo de vida inclui o accountName e o accountId da conta
recém-criada, e o organizationalUnitName e o organizationalUnitId da UO em que a conta foi
colocada.
{

"version": "0",
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"id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
"detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
"source": "aws.controltower",
"account": "XXXXXXXXXXXX",
"time": "2018-08-30T21:42:18Z",
dd'T'hh:mm:ssZ
"region": "us-east-1",
region.
"resources": [ ],
"detail": {
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"accountId": "XXXXXXXXXXXX",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
"eventSource": "controltower.amazonaws.com",
"eventName": "CreateManagedAccount",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"serviceEventDetails": {
"createManagedAccountStatus": {
"organizationalUnit":{
"organizationalUnitName":"Custom",
"organizationalUnitId":"ou-XXXX-l3zc8b3h"

}

}

}

// Management account ID.
// Format: yyyy-MM// AWS Control Tower home

// Timestamp when call was

},
"account":{
"accountName":"LifeCycle1",
"accountId":"XXXXXXXXXXXX"
},
"state":"SUCCEEDED",
"message":"AWS Control Tower successfully created a managed account.",
"requestedTimestamp":"2019-11-15T11:45:18+0000",
"completedTimestamp":"2019-11-16T12:09:32+0000"}

UpdateManagedAccount
Este evento de ciclo de vida registra se o AWS Control Tower atualizou o produto provisionado associado
a uma conta criada anteriormente usando a fábrica de contas com êxito. Este evento corresponde
à AWS Control Tower.UpdateManagedAccount CloudTrailEvento . O log de eventos de ciclo de
vida inclui o accountName e accountId da conta associada e o organizationalUnitName e
organizationalUnitId da UO em que a conta atualizada é colocada.
{

"version": "0",
"id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
"detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
"source": "aws.controltower",
"account": "XXXXXXXXXXXX",
organization management account.
"time": "2018-08-30T21:42:18Z",
dd'T'hh:mm:ssZ
"region": "us-east-1",
region.
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"resources": [],
"detail": {
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"accountId": "XXXXXXXXX",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
// Timestamp when call was
made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
"eventSource": "controltower.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateManagedAccount",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"serviceEventDetails": {
"updateManagedAccountStatus": {
"organizationalUnit":{
"organizationalUnitName":"Custom",
"organizationalUnitId":"ou-XXXX-l3zc8b3h"
},
"account":{
"accountName":"LifeCycle1",
"accountId":"624281831893"
},
"state":"SUCCEEDED",
"message":"AWS Control Tower successfully updated a managed account.",
"requestedTimestamp":"2019-11-15T11:45:18+0000",
"completedTimestamp":"2019-11-16T12:09:32+0000"}
}
}

}

EnableGuardrail
Este evento de ciclo de vida registra se o AWS Control Tower habilitou uma proteção em uma UO
que está sendo gerenciada pelo AWS Control Tower. Este evento corresponde à AWS Control
Tower.EnableGuardrail CloudTrail Evento . O log de eventos de ciclo de vida inclui o guardrailId e
guardrailBehavior da proteção, e o organizationalUnitName e organizationalUnitId da UO
em que a proteção foi habilitada.
{

"version": "0",
"id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
"detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
"source": "aws.controltower",
"account": "XXXXXXXXXXXX",
"time": "2018-08-30T21:42:18Z",
Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ
"region": "us-east-1",
region.
"resources": [ ],
"detail": {
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"accountId": "XXXXXXXXXXXX",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
"eventSource": "controltower.amazonaws.com",
"eventName": "EnableGuardrail",
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"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"serviceEventDetails": {
"enableGuardrailStatus": {
"organizationalUnits": [
{
"organizationalUnitName": "Custom",
"organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro"
}
],
"guardrails": [
{
"guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK",
"guardrailBehavior": "DETECTIVE"
}
],
"state": "SUCCEEDED",
"message": "AWS Control Tower successfully enabled a guardrail on an
organizational unit.",
"requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000",
"completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000"
}
}
}

}

DisableGuardrail
Este evento de ciclo de vida registra se o AWS Control Tower desabilitou uma proteção em uma
UO que está sendo gerenciada pelo AWS Control Tower. Este evento corresponde à AWS Control
Tower.DisableGuardrail CloudTrail Evento . O log de eventos de ciclo de vida inclui o guardrailId e
guardrailBehavior da proteção, e o organizationalUnitName e organizationalUnitId da UO
em que a proteção foi desabilitada.
{

"version": "0",
"id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
"detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
"source": "aws.controltower",
"account": "XXXXXXXXXXXX",
"time": "2018-08-30T21:42:18Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [ ],
"detail": {
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"accountId": "XXXXXXXXXXXX",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
"eventSource": "controltower.amazonaws.com",
"eventName": "DisableGuardrail",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"serviceEventDetails": {
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"disableGuardrailStatus": {
"organizationalUnits": [
{
"organizationalUnitName": "Custom",
"organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro"
}
],
"guardrails": [
{
"guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK",
"guardrailBehavior": "DETECTIVE"
}
],
"state": "SUCCEEDED",
"message": "AWS Control Tower successfully disabled a guardrail on an
organizational unit.",
"requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000",
"completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000"
}
}
}
}

SetupLandingZone
Este evento de ciclo de vida registra se o AWS Control Tower configurou uma landing zone com
êxito. Este evento corresponde à AWS Control Tower.SetupLandingZone CloudTrail Evento .
O log de eventos do ciclo de vida inclui orootOrganizationalId, que é o ID da organização
criada pelo AWS Control Tower a partir da conta de gerenciamento. A entrada de registro também
inclui oorganizationalUnitNameeorganizationalUnitIdpara cada uma das OUs, e
oaccountNameeaccountIdpara cada conta criada quando o AWS Control Tower configura a landing
zone.
{

"version": "0",
"id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
"detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
"source": "aws.controltower",
"account": "XXXXXXXXXXXX",
"time": "2018-08-30T21:42:18Z",
CloudTrail.
"region": "us-east-1",
CloudTrail region.
"resources": [ ],
"detail": {
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"accountId": "XXXXXXXXXXXX",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
"eventSource": "controltower.amazonaws.com",
"eventName": "SetupLandingZone",
"awsRegion": "us-east-1",
region.
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"eventID": "CloudTrail_event_ID",
by CloudTrail.
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
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"serviceEventDetails": {
"setupLandingZoneStatus": {
"state": "SUCCEEDED",
// Status of entire
lifecycle operation.
"message": "AWS Control Tower successfully set up a new landing zone.",
"rootOrganizationalId" : "r-1234",
"organizationalUnits" : [
{
"organizationalUnitName": "Security",
"organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"
},
{
"organizationalUnitName": "Custom",
"organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"
},
],
"accounts": [
are here. Use a list of "account" objects.
{

// Use a list.
// Security OU name.
// Security OU ID.
// Custom OU name.
// Custom OU ID.
// All created accounts

"accountName": "Audit",
"accountId": "XXXXXXXXXXXX"

},
{

"accountName": "Log archive",
"accountId": "XXXXXXXXXXXX"

}

}

}

}

}
],
"requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
"completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"

UpdateLandingZone
Este evento de ciclo de vida registra se o AWS Control Tower atualizou sua landing zone existente
com êxito. Este evento corresponde à AWS Control Tower.UpdateLandingZone CloudTrail
Evento . O log de eventos do ciclo de vida inclui orootOrganizationalId, que é o ID da
organização (atualizada) governada pelo AWS Control Tower. A entrada de registro também
inclui oorganizationalUnitNameeorganizationalUnitIdpara cada uma das OUs, e
oaccountNameeaccountIdpara cada conta criada anteriormente, quando o AWS Control Tower
configurou a landing zone originalmente.
{

"version": "0",
"id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
"detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
"source": "aws.controltower",
"account": "XXXXXXXXXXXX",
"time": "2018-08-30T21:42:18Z",
CloudTrail.
"region": "us-east-1",
CloudTrail region.
"resources": [ ],
"detail": {
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"accountId": "XXXXXXXXXXXX",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
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"eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ.
"eventSource": "controltower.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateLandingZone",
"awsRegion": "us-east-1",
region.
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"eventID": "CloudTrail_event_ID",
by CloudTrail.

// Timestamp when call was

// AWS Control Tower home

// This value is generated

"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"serviceEventDetails": {
"updateLandingZoneStatus": {
"state": "SUCCEEDED",
// Status of entire
operation.
"message": "AWS Control Tower successfully updated a landing zone.",
"rootOrganizationalId" : "r-1234",
"organizationalUnits" : [
{
"organizationalUnitName": "Security",
"organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"
},
{
"organizationalUnitName": "Custom",
"organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"
},
],
"accounts": [
are here. Use a list of "account" objects.
{

// Use a list.
// Security OU name.
// Security OU ID.
// Custom OU name.
// Custom OU ID.
// All created accounts

"accountName": "Audit",
"accountId": "XXXXXXXXXXXX"

},
{

"accountName": "Log archive",
"accountId": "XXXXXXXXXX"

}

}

}

}

}
],
"requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
"completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"

RegisterOrganizationalUnit
Este evento de ciclo de vida registra se o AWS Control Tower habilitou os
recursos de governança com êxito. Este evento corresponde à AWS Control
Tower.RegisterOrganizationalUnit CloudTrail Evento . O log de eventos do ciclo de vida inclui
oorganizationalUnitNameeorganizationalUnitIdda UO que o AWS Control Tower colocou sob
governança.
{

"version": "0",
"id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
"detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
"source": "aws.controltower",
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"account": "123456789012",
"time": "2018-08-30T21:42:18Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [ ],
"detail": {
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"accountId": "XXXXXXXXXXXX",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
"eventSource": "controltower.amazonaws.com",
"eventName": "RegisterOrganizationalUnit",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"serviceEventDetails": {
"registerOrganizationalUnitStatus": {
"state": "SUCCEEDED",
"message": "AWS Control Tower successfully registered an organizational

unit.",

}

}

}

}

"organizationalUnit" :
{
"organizationalUnitName": "Test",
"organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"
}
"requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
"completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"

DeregisterOrganizationalUnit
Este evento de ciclo de vida registra se o AWS Control Tower desabilitou os
recursos de governança com êxito. Este evento corresponde à AWS Control
Tower.DeregisterOrganizationalUnit CloudTrail Evento . O log de eventos do ciclo de vida
inclui oorganizationalUnitNameeorganizationalUnitIdda UO em que o AWS Control Tower
desabilitou os recursos de governança.
{

"version": "0",
"id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",
"detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
"source": "aws.controltower",
"account": "XXXXXXXXXXXX",
"time": "2018-08-30T21:42:18Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [ ],
"detail": {
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"accountId": "XXXXXXXXXXXX",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",
"eventSource": "controltower.amazonaws.com",
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"eventName": "DeregisterOrganizationalUnit",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"serviceEventDetails": {
"deregisterOrganizationalUnitStatus": {
"state": "SUCCEEDED",
"message": "AWS Control Tower successfully deregistered an organizational
unit, and enabled mandatory guardrails on the new organizational unit.",
"organizationalUnit" :
{
"organizationalUnitName": "Test",
// Foundational OU
name.
"organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"
// Foundational OU
ID.
},
"requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",
"completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"
}
}
}
}

PrecheckOrganizationalUnit
Este evento de ciclo de vida registra se o AWS Control Tower realizou pré-verificações com êxito. Este
evento corresponde à AWS Control Tower.PrecheckOrganizationalUnit CloudTrail Evento . O log
de eventos do ciclo de vida contém um campo para aId,Name, efailedPrechecksvalores, para cada
recurso no qual a AWS Control Tower realizou pré-verificações durante o processo de registro da UO.
O log de eventos também contém informações sobre as contas aninhadas nas quais as pré-verificações
foram realizadas, incluindo oaccountName,accountId, efailedPrecheckscampos.
Se ofailedPrechecksvalor está vazio, isso significa que todas as pré-verificações para esse recurso
foram aprovadas com êxito.
• Esse evento é emitido somente se houver uma falha de pré-verificação.
• Este evento não será emitido se você estiver registrando uma OU vazia.
Exemplo de evento:
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"accountId": "XXXXXXXXXXXX",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2021-09-20T22:45:43Z",
"eventSource": "controltower.amazonaws.com",
"eventName": "PrecheckOrganizationalUnit",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"eventID": "b41a9d67-0da4-4dc5-a87a-25fa19dc5305",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX",
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"serviceEventDetails": {
"precheckOrganizationalUnitStatus": {
"organizationalUnit": {
"organizationalUnitName": "Ou-123",
"organizationalUnitId": "ou-abcd-123456",
"failedPrechecks": [
"SCP_CONFLICT"
]
},
"accounts": [
{
"accountName": "Child Account 1",
"accountId": "XXXXXXXXXXXX",
"failedPrechecks": [
"FAILED_TO_ASSUME_ROLE"
]
},
{
"accountName": "Child Account 2",
"accountId": "XXXXXXXXXXXX",
"failedPrechecks": [
"FAILED_TO_ASSUME_ROLE"
]
},
{
"accountName": "Management Account",
"accountId": "XXXXXXXXXXXX",
"failedPrechecks": [
"MISSING_PERMISSIONS_AF_PRODUCT"
]
},
{
"accountName": "Child Account 3",
"accountId": "XXXXXXXXXXXX",
"failedPrechecks": []
},
...
],
"state": "FAILED",
"message": "AWS Control Tower failed to register an organizational unit due to precheck failures. Go to the OU details page to download a list of failed pre-checks for the
OU and accounts within.",
"requestedTimestamp": "2021-09-20T22:44:02+0000",
"completedTimestamp": "2021-09-20T22:45:43+0000"
}
},
"eventCategory": "Management"
}

297

AWS Control Tower Guia do usuário
Passo a passo: Mover da ALZ para a AWS Control Tower

Demonstrações
Este capítulo contém procedimentos explicativos que podem ajudar você a usar a AWS Control Tower.

Tópicos
• Passo a passo: Mover da ALZ para a AWS Control Tower (p. 298)
• Passo a passo do Automatize o provisionamento de contas na AWS Control Tower aoAWS Service
CatalogAPIs (p. 298)
• Passo do a passo Configurar a AWS Control Tower sem uma VPC (p. 301)
• Gerenciar recursos da AWS Control Tower (p. 307)
• Passo a passo do: Configurar grupos de segurança no AWS Control Tower com o AWS Firewall
Manager (p. 303)
• Demonstração da demonstração: Descomissionar uma zona de aterrissagem da AWS (p. 304)

Passo a passo: Mover da ALZ para a AWS Control
Tower
MuitosAWSos clientes adotaram oSolução AWS Landing Zone (ALZ)para configurar uma multiconta
da segura e em conformidadeAWSEnvironment Para reduzir a carga de gerenciar uma landing
zone,AWScriou o serviço gerenciado chamado AWS Control Tower.
Nenhum recurso adicional está agendado para o ALZ; ele está apenas em suporte a longo prazo. Portanto,
recomendamos que você mude para o serviço AWS Control Tower da ALZ. O blog que está vinculado
neste capítulo orienta você por diferentes considerações para essa mudança e explica como você pode
planejar uma migração bem-sucedida da ALZ para a AWS Control Tower.
Blog:MigrarAWSSolução de zona de aterragem para a AWS Control Tower
AWSA Orientação prescritiva oferece documentação mais abrangente, incluindo etapas para a transição
da ALZ para a AWS Control Tower. Essencialmente, você habilitará a governança da AWS Control Tower
em sua organização existente que esteja executando o ALZ, com base em vários pré-requisitos. Para obter
mais informações, consulteTransition doAWSLanding Zone para o AWS Control Tower.

Passo a passo do Automatize o provisionamento
de contas na AWS Control Tower aoAWS Service
CatalogAPIs
A AWS Control Tower está integrada a várias outrasAWSserviços, comoAWS Service Catalog. Você pode
usar as APIs para criar e provisionar as contas-membro no AWS Control Tower.
O vídeo mostra como provisionar contas de forma automatizada e em lote, chamando aAWS Service
CatalogAPIs. Para provisionamento, você chamará oProvisionProductAPI doAWSinterface da linha de
comando (CLI) e você especificará um arquivo JSON que contenha os parâmetros para cada conta que
você deseja configurar. O vídeo ilustra a instalação e o uso doAWSCloud9ambiente de desenvolvimento
para realizar este trabalho. Os comandos da CLI seriam os mesmos se você usarAWSCloudshell em vez
deAWSCloud9.
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Note
Você também pode adaptar essa abordagem para automatizar atualizações de conta, chamando
aUpdateProvisionedProductAPI deAWS Service Catalogpara cada conta. Você pode
escrever um script para atualizar as contas, uma por uma.
Como um método de automação completamente diferente, se você estiver familiarizado com o Terraform,
poderáprovisionar contas com o AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) (p. 144).
Exemplo de função de administração de automação
Aqui está um modelo de exemplo que você pode usar para ajudar a configurar a função de administração
de automação na conta de gerenciamento. Você configuraria essa função em sua conta de gerenciamento
para que ela possa executar a automação com acesso de administrador nas contas de destino.
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the SampleAutoAdminRole
Resources:
AdministrationRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
RoleName: SampleAutoAdminRole
AssumeRolePolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service: cloudformation.amazonaws.com
Action:
- sts:AssumeRole
Path: /
Policies:
- PolicyName: AssumeSampleAutoAdminRole
PolicyDocument:
Version: 2012-10-17
Statement:
- Effect: Allow
Action:
- sts:AssumeRole
Resource:
- "arn:aws:iam::*:role/SampleAutomationExecutionRole"

Exemplo de função de execução de automação
Aqui está um modelo de exemplo que você pode usar para ajudar a configurar a função de execução de
automação. Você configuraria essa função nas contas de destino.
AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "Create automation execution role for creating Sample Additional Role."
Parameters:
AdminAccountId:
Type: "String"
Description: "Account ID for the administrator account (typically management, security
or shared services)."
AdminRoleName:
Type: "String"
Description: "Role name for automation administrator access."
Default: "SampleAutomationAdministrationRole"
ExecutionRoleName:
Type: "String"
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Description: "Role name for automation execution."
Default: "SampleAutomationExecutionRole"
SessionDurationInSecs:
Type: "Number"
Description: "Maximum session duration in seconds."
Default: 14400
Resources:
# This needs to run after AdminRoleName exists.
ExecutionRole:
Type: "AWS::IAM::Role"
Properties:
RoleName: !Ref ExecutionRoleName
MaxSessionDuration: !Ref SessionDurationInSecs
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
- Effect: "Allow"
Principal:
AWS:
- !Sub "arn:aws:iam::${AdminAccountId}:role/${AdminRoleName}"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
ManagedPolicyArns:
- "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"

Depois de configurar essas funções, você chama oAWS Service CatalogAPIs para realizar as tarefas
automatizadas. Os comandos da CLI são fornecidos no vídeo.

Exemplo de entrada de provisionamento para a API do
catálogo
Aqui está uma amostra da entrada que você pode fornecer ao Service CatalogProvisionProductAPI se
você estiver usando a API para provisionar contas da AWS Control Tower:
{

pathId: "lpv2-7n2o3nudljh4e",
productId: "prod-y422ydgjge2rs",
provisionedProductName: "Example product 1",
provisioningArtifactId: "pa-2mmz36cfpj2p4",
provisioningParameters: [
{
key: "AccountEmail",
value: "abc@amazon.com"
},
{
key: "AccountName",
value: "ABC"
},
{
key: "ManagedOrganizationalUnit",
value: "Custom (ou-xfe5-a8hb8ml8)"
},
{
key: "SSOUserEmail",
value: "abc@amazon.com"
},
{
key: "SSOUserFirstName",
value: "John"
},

300

AWS Control Tower Guia do usuário
Passo a passo em vídeo
{

}

key: "SSOUserLastName",
value: "Smith"

}
],
provisionToken: "c3c795a1-9824-4fb2-a4c2-4b1841be4068"

Para obter mais informações, consulte o .Referência da API para o Service Catalog.

Note
Observe que o formato da string de entrada para o valor
deManagedOrganizationalUnitmudou deOU_NAMEparaOU_NAME (OU_ID). O vídeo a seguir
não menciona essa mudança.

Passo a passo em vídeo
Este vídeo (6:58) descreve como automatizar implantações de conta no AWS Control Tower. Para uma
melhor visualização, selecione o ícone no canto inferior direito do vídeo para ampliá-lo em tela cheia. A
legenda está disponível.
Demonstração em vídeo do provisionamento automatizado de contas na AWS Control Tower.

Passo do a passo Configurar a AWS Control Tower
sem uma VPC
Este tópico descreve como configurar suas contas do AWS Control Tower sem uma VPC.
Se sua carga de trabalho não exigir uma VPC, poderá fazer o seguinte:
• Você poderá excluir a Virtual Private Cloud (VPC) da AWS Control Tower. Essa VPC foi criada ao
configurar sua zona de destino.
• Você poderá alterar suas configurações de Account Factory do para que novas contas do AWS Control
Tower do sejam criadas sem uma VPC associada.

Important
Se você provisionar contas do Account Factory com as configurações de acesso à Internet da
VPC ativadas, essa configuração do Account Factory substituirá o guarda-corpo.Proibir o acesso
à Internet para uma instância Amazon VPC gerenciada por um cliente (p. 240). Para evitar a
ativação do acesso à Internet para contas recém-provisionadas, você deve alterar a configuração
no Account Factory.

Excluir a VPC da AWS Control Tower
Fora da AWS Control Tower, cadaAWSo cliente tem uma VPC padrão, que pode ser visualizada no
console do Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) emhttps://console.aws.amazon.com/vpc/. Você
reconhecerá a VPC padrão, pois seu nome sempre inclui a palavra (default) no final do nome.
Quando você configura uma landing zone AWS Control Tower, a AWS Control Tower exclui seuAWSVPC
padrão e cria uma nova VPC padrão da AWS Control Tower. A nova VPC está associada à sua conta de
gerenciamento do AWS Control Tower. Este tópico refere-se a essa nova VPC comoControl Tower VPC.
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Ao visualizar sua VPC da AWS Control Tower no console da Amazon VPC, vocênãoveja a
palavra(padrão)no fim do nome. Se você tiver mais de uma VPC, deverá usar o intervalo CIDR atribuído
para identificar a VPC da AWS Control Tower do correta.
Você pode excluir a VPC da AWS Control Tower, mas se precisar de uma VPC posteriormente na AWS
Control Tower, deverá criá-la por conta própria.

Para excluir a VPC da AWS Control Tower
1.

Abra o console da Amazon VPC em https://console.aws.amazon.com/vpc/.

2.

Procure VPC ou selecione VPC nas opções do AWS Service Catalog. Será exibido o VPC Dashboard
(Painel da VPC).

3.

No menu à esquerda, escolha Your VPCs (Suas VPCs). Será exibida uma lista de todas as suas
VPCs.

4.

Identifique a VPC da AWS Control Tower pelo intervalo CIDR.

5.

Para excluir a VPC, escolha Actions (Ações) e Delete VPC (Excluir VPC).

UmaAWS (padrão)Já existe uma VPC em todas as regiões para a conta de gerenciamento do AWS
Control Tower. Para seguir as melhores práticas de segurança, se você optar por excluir a VPC da AWS
Control Tower, será melhor também excluir aAWSVPC padrão associada à conta de gerenciamento de
todosAWSRegiões. Portanto, para proteger a conta de gerenciamento, remova a VPC padrão de cada
região, além de remover a VPC criada pelo Control Tower na região de origem do AWS Control Tower.

Criar uma conta na AWS Control Tower sem uma VPC
Se suas cargas de trabalho de usuário final não exigirem VPCs, poderá usar esse método para configurar
contas de usuário que não tenham VPCs criadas para elas automaticamente.
No painel do AWS Control Tower, é possível visualizar e editar suas definições de configurações de rede.
Depois de alterar as configurações para que as contas do AWS Control Tower do sejam criadas sem uma
VPC associada, todas as novas contas serão criadas sem uma VPC até que você altere as configurações
novamente.

Como configurar o Account Factory para criar contas sem VPCs
1.

Abra um navegador da Web e navegue até o console da AWS Control Tower emhttps://
console.aws.amazon.com/controltower.

2.

SelecioneAccount Factoryno menu à esquerda.

3.

Você verá a página Account Factory (Fábrica de contas) com oConfiguração de redeseção.

4.

Observe as configurações atuais caso pretenda restaurá-las posteriormente.

5.

Escolha o botão Edit (Editar) na seção Network Configuration (Configuração de rede).

6.

Na página Edit account factory network configuration (Editar configuração de rede de fábrica da
conta), acesse a seção VPC Configuration options for new accounts (Opções de configuração da VPC
para novas contas).
Você pode seguirOpção 1ouOpção 2, ou ambos, para garantir que a AWS Control Tower não crie uma
VPC ao provisionar uma conta.
a.

Opção 1 — Remoção de sub-redes
• Desative o botão de alternância Internet-accessible subnet (Sub-rede acessível pela Internet).
• Defina o valor Maximum number of private subnets (Número máximo de sub-redes privadas)
como 0.
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• Altere o valor Address range (CIDR) restriction for account VPCs (Restrição de intervalo de
endereços (CIDR) para VPCs da conta) para 10.0.0.0/16
b.

Opção 2 — RemovendoAWSRegiões da
• Desmarque todas as caixas de seleção na coluna Regions for VPC creation (Regiões para
criação de VPC).
• Altere o valor Address range (CIDR) restriction for account VPCs (Restrição de intervalo de
endereços (CIDR) para VPCs da conta) para 10.0.0.0/16

7.

Escolha Save (Salvar).

Possíveis erros
Lembre-se desses possíveis erros que podem ocorrer ao excluir sua VPC da AWS Control Tower ou
reconfigurar o Account Factory para criar contas sem VPCs.
• Sua conta de gerenciamento existente pode ter dependências ou recursos na VPC da AWS Control
Tower, o que pode causar umaFalha de exclusão(Nenhum console do Windows encontrado. Você está
executando o cmd.exe?”.
• Se você deixar o CIDR padrão em vigor ao configurar para iniciar novas contas sem uma VPC, sua
solicitação falhará com um erro informando que o CIDR não é válido.

Passo a passo do: Configurar grupos de segurança
no AWS Control Tower com o AWS Firewall
Manager
O vídeo mostra como usar aAWSServiço Firewall Manager para fornecer melhorias na segurança de rede
para o AWS Control Tower. Você pode designar uma conta de administrador de segurança que esteja
habilitada para configurar grupos de segurança. Você verá como configurar políticas de segurança e
impor regras de segurança para suas organizações da AWS Control Tower do, e como corrigir recursos
não compatíveis aplicando políticas automaticamente. É possível visualizar os grupos de segurança
implementados para cada conta e recurso (como uma instância do Amazon EC2) em sua organização.
Você pode criar as suas próprias políticas de firewall ou assinar regras de fornecedores confiáveis.

Configurar grupos de segurança comAWSFirewall
Manager
Este vídeo (8:02) descreve como configurar uma segurança da infraestrutura de rede melhor para seus
recursos e cargas de trabalho no AWS Control Tower. Para uma melhor visualização, selecione o ícone no
canto inferior direito do vídeo para ampliá-lo em tela cheia. A legenda está disponível.
Video Walkthrough of Firewall Setup in AWS Control Tower.
Para obter mais informações, consulte o .documentação sobre como configurarAWSWAF.
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Demonstração da demonstração: Descomissionar
uma zona de aterrissagem da AWS
O AWS Control Tower permite que você configure e governe várias contas segurasAWSambientes,
conhecidos como zonas de aterrissagem. O processo de limpeza de todos os recursos alocados pela AWS
Control Tower é chamado dedesmantelamentouma landing zone.
Se você não quiser mais usar a AWS Control Tower, a ferramenta de descomissionamento automatizado
limpa os recursos alocados pela AWS Control Tower. Para iniciar o processo de descomissionamento
automatizado, navegue até aConfigurações da zona de pousopágina, selecione a guia de desativação e
escolhaDesativar zona de aterragem.
Para obter uma lista das ações executadas durante o descomissionamento de, consulteVisão geral do
processo de descomissionamento (p. 304).

Warning
Excluir manualmente todos os recursos da AWS Control Tower não é o mesmo que
descomissionar. Isso não permitirá que você configure uma nova landing zone.
Os dados e AWS Organizations existentes não são alterados pelo processo de desativação, das seguintes
maneiras.
• O AWS Control Tower não remove seus dados, apenas partes da zona de destino que é criada.
• Depois que o processo de descomissionamento for concluído, alguns artefatos de recursos
permanecem, como buckets S3 e Amazon CloudWatch Registra grupos de logs. Esses recursos devem
ser excluídos manualmente antes da configuração de outra zona de destino para evitar possíveis custos
associados à manutenção de determinados recursos.
• Você não pode usar a desativação automatizada para remover uma zona de destino parcialmente
configurada. Se ocorrer uma falha no processo de configuração da zona de destino, você poderá
resolver o estado de falha e configurá-lo até o fim para tornar possível a desativação automatizada ou
será necessário excluir os recursos individualmente de forma manual.
A desativação de uma zona de destino é um processo de consequências significativas e não pode
ser desfeito. As ações de descomissionamento tomadas pela AWS Control Tower e os artefatos que
permanecem após o descomissionamento estão descritos nas seções a seguir.

Important
Recomendamos veementemente a realização deste processo de desativação exclusivamente
se você pretende parar de usar a zona de destino. Não é possível recriar uma zona de destino
existente depois de sua desativação.

Visão geral do processo de descomissionamento
Quando você solicita o descomissionamento da sua landing zone, a AWS Control Tower realiza as
seguintes ações.
• Desativa cada grade de proteção de detetive ativada na landing zone. O AWS Control Tower exclui
oAWS CloudFormationrecursos de apoio ao corrimão.
• Desabilita cada proteção de prevenção removendo as políticas de controle de serviço (SCPs) do AWS
Organizations. Se uma política estiver vazia (o que deveria estar após a remoção de todos os SCPs
gerenciados pela AWS Control Tower), a AWS Control Tower desanexa e exclui totalmente a política.
• Exclui todos os blueprints implantados como CloudFormation StackSets.
• Exclui todos os blueprints implantados como CloudFormation Pilhas para todas as regiões.
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• Para cada conta provisionada, a AWS Control Tower realiza as seguintes ações durante o processo de
descomissionamento.
• Exclui os registros de cada conta de fábrica de contas.
• Revoga as permissões da AWS Control Tower para a conta removendo a função do IAM que a AWS
Control Tower criou (a menos que políticas adicionais tenham sido adicionadas a ela) e recria o
padrãoOrganizationsFullAccessRoleIAM role (Função do IAM).
• Remove registros da conta do AWS Service Catalog.
• Remove o produto e o portfólio da fábrica de contas do AWS Service Catalog.
• Exclui os esquemas das contas compartilhadas (Audit and Log Archive).
• Revoga as permissões da AWS Control Tower das contas compartilhadas ao remover a função do IAM
criada pela AWS Control Tower (a menos que políticas adicionais tenham sido adicionadas a ela) e
recria aOrganizationsFullAccessRoleIAM role (Função do IAM).
• Exclui registros relacionados às contas compartilhadas.
• Exclui registros relacionados a UOs criadas pelo cliente.
• Exclui registros internos que identificam a região de origem.

Note
Após a desativação, será possível remover o esquema da VPC da Fábrica de contas
(BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC) para limpar as rotas e gateways NAT, se sua VPC não estiver
vazia.

Recursos não removidos durante o
descomissionamento
O descomissionamento de uma landing zone não reverte totalmente o processo de configuração da AWS
Control Tower. Alguns recursos permanecem, os quais podem ser removidos manualmente.

AWS Organizations
Para clientes sem existirAWS Organizationsorganizações, a AWS Control Tower configura uma
organização com duas unidades organizacionais (OUs), chamadasSegurançaeSandbox. Ao desativar a
zona de destino, a hierarquia da organização é preservada, da seguinte forma:
• As unidades organizacionais (OUs) que você criou no console da AWS Control Tower não são
removidas.
• As OUs de segurança e sandbox não são removidas.
• A organização não é excluída do AWS Organizations.
• Nenhuma conta emAWS Organizations(compartilhados, provisionados ou gerenciados) são movidos ou
removidos.

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (SSO)
Para clientes sem um diretório existente do IAM Identity Center, a AWS Control Tower configura o IAM
Identity Center e configura um diretório inicial. Quando você descomissiona sua landing zone, a AWS
Control Tower não faz alterações no IAM Identity Center. Se necessário, você pode excluir manualmente
as informações do IAM Identity Center armazenadas em sua conta de gerenciamento. Estas áreas,
especificamente, permanecem inalteradas com a desativação:
• Os usuários criados com a fábrica de contas não são removidos.
• Os grupos criados pela configuração da AWS Control Tower não são removidos.
• Os conjuntos de permissões criados pela AWS Control Tower não são removidos.
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• As associações entre contas da AWS e conjuntos de permissões do IAM Identity Center não são
removidas.
• Os diretórios do IAM Identity Center não são alterados.

Buckets do Amazon S3
Durante a configuração, a AWS Control Tower cria buckets na conta de registro para registro e acesso ao
registro. Ao desativar a zona de destino, os seguintes recursos não são removidos:
• O registro em log e o acesso de registro dos buckets do S3 na conta de registro não são removidos.
• O conteúdo dos buckets de acesso de registro e registro em log não é removido.

Contas compartilhadas
Duas contas compartilhadas (Audit e Log Archive) são criadas na OU de segurança durante a configuração
da AWS Control Tower. Ao desativar a zona de destino:
• As contas compartilhadas que foram criadas durante a configuração da AWS Control Tower não são
fechadas.
• A função do IAM OrganizationAccountAccessRole é recriada para alinhar-se à configuração
padrão do AWS Organizations.
• A função AWSControlTowerExecution é removida.

Contas provisionadas
Os clientes da AWS Control Tower podem usar a fábrica de contas para criar novas contas da AWS. Ao
desativar a zona de destino:
• As contas provisionadas criadas com a Fábrica de contas não são encerradas.
• Os produtos provisionados no AWS Service Catalog não são removidos. Se você os limpar ao encerrálos, suas contas serão movidas para oUO raiz.
• A VPC que a AWS Control Tower criou não foi removida e a AWS associada CloudFormation conjunto
de pilhas (BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC) não é removido.
• A função do IAM OrganizationAccountAccessRole é recriada para alinhar-se à configuração
padrão do AWS Organizations.
• A função AWSControlTowerExecution é removida.

CloudWatch Grupo de logs de logs
UMA CloudWatch Grupo de logs de logs,aws-controltower/CloudTrailLogs, é criado como parte
do modelo chamadoAWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-MANAGEMENT. Esse grupo de logs
não é removido. Em vez disso, o esquema é excluído e os recursos são mantidos.
• Esse grupo de logs deve ser excluído manualmente antes da configuração de outra zona de destino.

Note
Clientes na landing zone 3.0 e versões posteriores não precisam excluir as contas individuais
cadastradas CloudTrail registros e CloudTrail registra funções, porque elas são criadas somente
na conta de gerenciamento, para a trilha no nível da organização.
Os procedimentos para excluir os recursos da AWS Control Tower são fornecidos emGerenciar recursos
da AWS Control Tower (p. 307).
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Gerenciar recursos da AWS Control Tower
Este documento fornece instruções sobre como remover os recursos da AWS Control Tower
individualmente, como parte de tarefas administrativas e de manutenção regulares. Os procedimentos
fornecidos neste capítulo são destinados somente à remoção de recursos individuais, ou de alguns
recursos, quando necessário. Não é o mesmo que descomissionar sua landing zone.

Dois tipos de tarefas podem exigir que você remova recursos:
• Para excluir recursos enquanto você gerencia sua zona de destino em situações comuns.
• Para limpar os recursos que permanecem após o descomissionamento automatizado.

Warning
A remoção manual de recursos não permitirá que você configure uma nova landing zone. Não
é o mesmo que descomissionar. Se você pretende desativar sua landing zone da AWS Control
Tower, siga as instruções emDemonstração da demonstração: Descomissionar uma zona de
aterrissagem da AWS (p. 304)antes de realizar qualquer ação descrita neste capítulo. As
instruções neste capítulo podem ajudá-lo a limpar os recursos que restam após a conclusão do
descomissionamento automatizado. Mesmo que você exclua todos os recursos da sua landing
zone manualmente, não é o mesmo que descomissionar a landing zone, e você pode incorrer em
cobranças inesperadas.

Preciso descomissionar em vez de excluir?
Se você não pretende mais usar a AWS Control Tower para sua empresa, ou se precisar de uma grande
redistribuição de seus recursos organizacionais, talvez queira desativar os recursos criados quando você
configurou inicialmente sua landing zone.
• Depois que o processo de descomissionamento for concluído, alguns artefatos de recursos
permanecem, como os buckets do Amazon S3 e o Amazon CloudWatch Registra grupos de logs.
• Você deve limpar os recursos restantes em suas contas manualmente antes de configurar outra landing
zone e evitar a possibilidade de cobranças inesperadas. Para obter mais informações, consulteRecursos
não removidos durante o descomissionamento (p. 305)

Warning
É altamente recomendável realizar um processo de descomissionamentosomente sevocê
pretende parar de usar sua landing zone. Esse processo não pode ser desfeito.

Sobre a remoção de recursos AWS Control Tower
Os procedimentos individuais deste capítulo orientam você pelos métodos manuais de remoção dos
recursos da AWS Control Tower. Esses procedimentos podem ser seguidos quando você precisar excluir
um recurso específico da sua landing zone.
Antes de realizar esses procedimentos, a menos que seja indicado de outra forma, você deve estar
conectado aoAWS Management Consolena região de origem da sua landing zone, e você deve estar
conectado como um usuário do IAM com permissões administrativas para a conta de gerenciamento que
contém sua landing zone.

Warning
Essas são ações destrutivas que podem introduzir mudanças de governança em sua configuração
da AWS Control Tower. Não podem ser desfeitos.
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Tópicos
• Excluir SCPs (p. 308)
• Excluir StackSets e pilhas (p. 308)
• Excluir buckets do Amazon S3 na conta de arquivamento de logs (p. 309)
• Remover uma Account Factory, portfólio e produto (p. 309)
• Remova as funções e políticas da AWS Control Tower (p. 310)
• AWS Control AWS Control Tower (p. 311)

Excluir SCPs
O AWS Control AWS Control Tower Esse procedimento explica como excluir os SCPs especificamente
relacionados à AWS Control Tower.

Para excluir SCPs do AWS Organizations
1.

Abra o console Organizations em.https://console.aws.amazon.com/organizations/.

2.

Abra a guia Policies (Políticas), encontre as políticas de controle de serviço (SCPs) que tenham o
prefixo aws-guardrails- e faça o seguinte para cada SCP:
a.

Desanexe a SCP da UO associada.

b.

Exclua a SCP.

Excluir StackSets e pilhas
O AWS Control Tower StackSets e pilhas para implantarAWS Config Rulesrelacionado às grades de
proteção em sua landing zone. Os procedimentos a seguir demonstram passo a passo como excluir esses
recursos específicos.

Para deletarAWS CloudFormation StackSets
1.

Abra o console do AWS CloudFormation em https://console.aws.amazon.com/cloudformation.

2.

No menu de navegação à esquerda, selecioneStackSets.

3.

Para cada StackSet com o prefixoAWSControlTower, faça o seguinte: Se você tiver muitas contas em
um StackSet, isso pode levar algum tempo.

4.

a.

Escolha o específico StackSet da mesa no painel. Isso abre a página de propriedades para isso.
StackSet.

b.

Na parte inferior da página, noPilhastabela, faça um registro doAWSIDs de conta para todas as
contas na tabela. Copie a lista de todas as contas.

c.

NoAções, escolhaExcluir pilhas do StackSet.

d.

EmConfigurar opções de implantaçãodoLocais de implantação, escolhaImplante pilhas em
contas.

e.

No campo de texto, insira oAWSIDs de conta que você registrou na etapa 3.b, separados por
vírgulas. Por exemplo: 123456789012, 098765431098 e assim por diante.

f.

Em Specify regions (Especificar regiões), escolha Add all (Adicionar tudo), deixe o restante dos
parâmetros na página definidos como os padrões e escolha Next (Próximo).

g.

Na página Review (Revisar), examine as opções e escolha Delete stacks (Excluir pilhas).

h.

NoStackSet propriedadespágina, você pode iniciar este procedimento novamente para sua outra
StackSets.

O processo é concluído quando os registros noPilhastabela dos diferentesStackSets propriedadesas
páginas estão vazias.
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5.

Quando os registros noPilhasa mesa está vazia, escolhaExcluir StackSet.

Para excluir pilhas do AWS CloudFormation
1.

Abra o console do AWS CloudFormation em https://console.aws.amazon.com/cloudformation.

2.

DoPilhaspainel, pesquise todas as pilhas com o prefixoAWSControlTower.

3.

Para cada pilha na tabela, faça o seguinte:
a.

Marque a caixa de seleção ao lado do nome da pilha.

b.

No menu Actions (Ações), escolha Delete Stack (Excluir pilha).

c.

Na caixa de diálogo aberta, examine as informações para ter certeza da precisão e escolha Yes,
Delete (Sim, excluir).

Excluir buckets do Amazon S3 na conta de arquivamento de logs
Os procedimentos a seguir orientam você sobre como fazer login na conta de arquivamento de registros
como usuário do IAM Identity Center naAWSControlTowerExecutionagrupe e, em seguida, exclua os
buckets do Amazon S3 em sua conta de arquivamento de logs.

Para fazer login na conta de arquivamento de logs com as permissões certas
1.

Abra o console Organizations em.https://console.aws.amazon.com/organizations/.

2.

Na guia Accounts (Contas), encontre a conta Log archive (Arquivamento de logs).

3.

No painel à direita aberto, anote o número da conta de arquivamento de logs.

4.

Na barra de navegação, escolha o nome da conta para abrir o menu da conta.

5.

Selecione Switch Role (Mudar de função).

6.

Na página aberta, forneça o número da conta de arquivamento de logs em Account (Conta).

7.

ParaFunção, digiteAWSControlTowerExecution.

8.

O Display Name (Nome de exibição) é preenchido com texto.

9.

Escolha a Color (Cor) favorita.

10. Selecione Switch Role (Mudar de função).

Para excluir buckets do Amazon S3
1.

Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Procure nomes de bucket que contenham aws-controltower.

3.

Para cada bucket na tabela, faça o seguinte:
a.

Escolha a caixa de seleção do bucket na tabela.

b.

Escolha Delete (Excluir).

c.

Na caixa de diálogo aberta, examine as informações para ter certeza de que elas sejam precisas,
digite o nome do bucket para confirmar e escolha Confirm (Confirmar).

Remover uma Account Factory, portfólio e produto
O procedimento a seguir orienta você sobre como fazer login como usuário do IAM Identity Center
naAWSServiceCatalogAdminsagrupe e depois limpe seu portfólio e produtos da Account Factory.

Para entrar na sua conta de gerenciamento com as permissões corretas
1.

Acesse o URL do portal do usuário em directory-id.awsapps.com/start
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2.

NoAWSConta, encontre oGerenciamentoConta da.

3.

NoAWSServiceCatalogAdminFullAccess, escolhaConsole dopara fazer login noAWS Management
Consolecomo esse papel.

Para limpar Account Factory
1.

Abra oAWS Service CatalogConsole dohttps://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.

2.

No menu de navegação à esquerda, escolha Portfolios list (Lista de portfólios).

3.

NoPortfólios locaistabela, pesquise um portfólio chamadoAWSPortfólio da Control Tower Account
Factory.

4.

Escolha o nome desse portfólio para acessar a página de detalhes.

5.

ExpandaRestriçõesseção da página e escolha o botão de rádio para a restrição com o nome do
produtoAWSControl Tower.

6.

Escolha REMOVE CONSTRAINTS (REMOVER RESTRIÇÕES).

7.

Na caixa de diálogo exibida, examine as informações para verificar se elas estão precisas e escolha
CONTINUE (CONTINUAR).

8.

DoProdutosda página, escolha o botão de rádio para o produto chamadoAWSControl Tower.

9.

Escolha REMOVE PRODUCT (REMOVER PRODUTO).

10. Na caixa de diálogo exibida, examine as informações para verificar se elas estão precisas e escolha
CONTINUE (CONTINUAR).
11. Expanda a seção Users, Groups, and Roles (Usuários, grupos e funções) e escolha as caixas de
seleção de todos os registros nessa tabela.
12. Escolha REMOVE USERS, GROUP OR ROLE (REMOVER USUÁRIOS, GRUPOS OU FUNÇÕES).
13. Na caixa de diálogo exibida, examine as informações para verificar se elas estão precisas e escolha
CONTINUE (CONTINUAR).
14. No menu de navegação à esquerda, escolha Portfolios list (Lista de portfólios).
15. NoPortfólios locaistabela, pesquise um portfólio chamadoAWSPortfólio da Control Tower Account
Factory.
16. Escolha o botão de opção desse portfólio e escolha DELETE PORTFOLIO (EXCLUIR PORTFÓLIO).
17. Na caixa de diálogo exibida, examine as informações para verificar se elas estão precisas e escolha
CONTINUE (CONTINUAR).
18. No menu de navegação à esquerda, escolha Product list (Lista de produtos).
19. NoProdutos para Adminpágina, pesquise o produto chamadoAWSControl Tower.
20. Escolha o produto para abrir a página Admin product details (Detalhes do produto de administrador).
21. Em Actions (Ações), escolha Delete product (Excluir produto).
22. Na caixa de diálogo exibida, examine as informações para verificar se elas estão precisas e escolha
CONTINUE (CONTINUAR).

Remova as funções e políticas da AWS Control Tower
Esses procedimentos orientam você sobre como limpar as funções e políticas que a AWS Control Tower
criou quando sua landing zone foi configurada ou posteriormente.

Para excluir o IAM Identity Center AWSServiceCatalogEndUserAccess função
1.

Abra o console do AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) em https://
console.aws.amazon.com/singlesignon/.

310

AWS Control Tower Guia do usuário
Como descomissionar uma landing zone

2.

Alterar seuAWSRegião até sua região de origem, que é a região em que você configurou inicialmente
a AWS Control Tower.

3.

No menu de navegação à esquerda, selecioneAWScontas.

4.

Escolha o link da sua conta de gerenciamento.

5.

Escolha o menu suspenso paraConjuntos de permissões,
selecioneAWSServiceCatalogEndUserAccesse, em seguida, escolhaRemover.

6.

EscolhaAWScontasdo painel esquerdo.

7.

Abra a guia Permission sets (Conjuntos de permissões).

8.

SelectAWSServiceCatalogEndUserAccesse exclua-o.

Para excluir funções do IAM
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No menu de navegação à esquerda, escolha Roles (Funções).

3.

Na tabela, pesquise funções com o nomeAWSControlTower.

4.

Para cada função na tabela, faça o seguinte:
a.

Escolha a caixa de seleção da função.

b.

Selecione Delete role (Excluir função).

c.

Na caixa de diálogo aberta, examine as informações para verificar se elas estão precisas e
escolha Yes, delete (Sim, excluir).

Para excluir políticas do IAM
1.

Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

No menu de navegação à esquerda, escolha Policies (Políticas).

3.

Na tabela, pesquise políticas com o nomeAWSControlTower.

4.

Para cada política na tabela, faça o seguinte:
a.

Marque a caixa de seleção da política.

b.

Escolha Policy actions (Ações da política) e Delete (Excluir) no menu suspenso.

c.

Na caixa de diálogo aberta, examine as informações para verificar se elas estão precisas e
escolha Delete (Excluir).

AWS Control AWS Control Tower
Se você encontrar algum problema que não possa resolver ao remover os recursos da AWS Control
Tower, entre em contato comAWSSupport.

Como descomissionar uma landing zone
Para descomissionar sua landing zone AWS Control Tower, siga o procedimento fornecido aqui.

Note
Recomendamos que você cancele o gerenciamento de suas contas cadastradas antes do
descomissionamento.
1.

Navegue atéConfigurações da zona de pousopágina no console da AWS Control Tower.

2.

Escolha Decommission your landing zone (Desativar sua zona de destino) na seção Decommission
your landing zone (Desativar sua zona de destino).
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3.

Uma caixa de diálogo é exibida, explicando a ação que você está prestes a executar, com um
processo de confirmação necessário. Para confirmar sua intenção de desativação, você deve
selecionar todas as caixas e digitar a confirmação conforme solicitado.

Important
O processo de desativação não pode ser desfeito.
4.

Se você confirmar sua intenção de descomissionar sua landing zone, você será redirecionado para
a página inicial da AWS Control Tower enquanto o descomissionamento estiver em andamento. O
processo pode exigir até duas horas.

5.

Quando o descomissionamento for bem-sucedido, você deverá excluir os recursos restantes
manualmente antes de configurar uma nova landing zone no console da AWS Control Tower. Esses
recursos restantes incluem alguns buckets específicos do Amazon S3, organizações e CloudWatch
Registra grupos de logs.

Note
Essas ações podem ter consequências significativas para suas atividades de cobrança e
conformidade. Por exemplo, a falha na exclusão desses recursos pode resultar em cobranças
inesperadas.
Para obter mais informações sobre como excluir recursos manualmente, consulte Sobre a remoção de
recursos AWS Control Tower (p. 307).
6.

Se você pretende configurar uma nova landing zone em uma novaAWSRegião, siga esta etapa
adicional. Insira o seguinte comando por meio do CLI:

aws organizations disable-aws-service-access --service-principal
controltower.amazonaws.com

Tarefas de limpeza manual necessárias após o descomissionamento
• É necessário especificar endereços de e-mail diferentes para as contas de registro e auditoria caso você
crie uma nova zona de destino após a desativação de uma delas.
• O CloudWatch Grupo de logs de logs,aws-controltower/CloudTrailLogs, deve ser excluído
manualmente antes de você configurar outra landing zone.
• Os dois buckets do Amazon S3 com nomes reservados para registros devem ser removidos ou
renomeados manualmente.
• Você deve excluir ou renomear o existenteSegurançaeSandboxunidades organizacionais manualmente.

Note
Antes de excluir a AWS Control TowerUO de segurançaorganização, você deve primeiro excluir
as contas de registro e auditoria, mas não a conta de gerenciamento. Para excluir essas contas,
você deve Quando fazer login como usuário root (p. 38) na conta de auditoria e na conta de
registro e excluí-las individualmente.
• Talvez você deseje excluir oAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)Configuração
(IAM Identity Center) para a AWS Control Tower manualmente, mas você pode continuar com a
configuração existente do IAM Identity Center.
• Talvez você queira remover a VPC criada pela AWS Control Tower e remover a AWS associada
CloudFormation conjunto de pilhas.
• Antes de configurar uma landing zone da AWS Control Tower em uma região de origem diferente,
você também deve executar o comando `aws organizations disable-aws-service-access—serviceprincipalcontroltower.amazonaws.com`.
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Configuração após o desmantelamento de uma
landing zone
Após desativar a zona de destino, não é possível executar a configuração com êxito novamente até que a
limpeza manual esteja concluída. Além disso, sem a limpeza manual desses recursos restantes, você pode
ter cobranças inesperadas. Você deve atentar-se às seguintes questões:
• A conta de gerenciamento da AWS Control Tower faz parte da AWS Control TowerUO raiz. Certifique-se
de que essas funções e políticas do IAM sejam removidas da conta de gerenciamento:
• Funções:
- AWSControlTowerAdmin
- AWSControlTowerCloudTrailRole
- AWSControlTowerStackSetRole
• Políticas:
- AWSControlTowerAdminPolicy
- AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
- AWSControlTowerStackSetRolePolicy
• Talvez você queira excluir ou atualizar a configuração existente do IAM Identity Center para a AWS
Control Tower antes de subir novamente em uma landing zone, mas não é necessário excluí-la.
• Talvez você queira remover a VPC criada pelo AWS Control Tower.
• A configuração falhará se os endereços de e-mail especificados para as contas de registro ou auditoria
estiverem associados a uma conta existenteAWSConta da. Você pode fechar oAWScontas ou use
endereços de e-mail diferentes para configurar uma landing zone novamente. Como alternativa, você
pode reutilizar essas contas compartilhadas existentes, com o recurso que permite que você traga suas
próprias contas de registro e auditoria. Para obter mais informações, consulteConsiderações para trazer
contas de segurança ou registro existentes (p. 121)
• A configuração falhará se já existirem buckets do Amazon S3 com os seguintes nomes reservados na
conta de registro:
• aws-controltower-logs-{accountId}-{region} (usado para o bucket de registro).
• aws-controltower-s3-access-logs-{accountId}-{region} (usado para o bucket de
acesso de registro).
Você deve renomear ou remover esses buckets, ou usar uma conta diferente para o registro.
• A configuração falhará se a conta de gerenciamento tiver o grupo de registros existente,awscontroltower/CloudTrailLogs, em CloudWatch Registros. Você deve renomear ou remover o
grupo de logs.
Se você pretende configurar uma nova landing zone em uma novaAWSRegião, siga esta etapa adicional.
Insira o seguinte comando por meio do CLI:
aws organizations disable-aws-service-access --service-principal controltower.amazonaws.com

Note
Você não pode configurar uma nova landing zone em uma organização com OUs de nível
superior denominadas eitherSegurançaouSandbox. É necessário renomear ou remover essas
UOs para configurar uma zona de destino novamente.
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Solução de problemas
Se enfrentar problemas ao usar a AWS Control Tower, você poderá usar as informações a seguir para
resolvê-los de acordo com nossas práticas recomendadas. Se os problemas enfrentados estiverem fora do
escopo das informações a seguir ou se eles persistem depois que você tiver tentado resolvê-los, entre em
contato com oAWSSuporte para.

Falha na inicialização da zona de destino
Causas comuns de falha na execução da zona de destino:
• Falta de resposta a uma mensagem de e-mail de confirmação.
• AWS CloudFormation StackSet falha.
Mensagens de e-mail de confirmação: Se a conta de gerenciamento tiver menos de uma hora de criação,
você poderá enfrentar problemas quando as contas adicionais forem criadas.
Medida a ser tomada
Se você encontrar esse problema, verifique seu e-mail. Você pode ter recebido um e-mail de confirmação
que está aguardando resposta. Como alternativa, recomendamos aguardar uma hora e, depois, tentar
novamente. Se o problema persistir, entre em contatoAWSSuporte para.
Failed (Com falha) StackSets: Outra possível causa de falha na inicialização landing zone éAWS
CloudFormation StackSet falha.AWS As regiões do Security Token Service (STS) devem ser habilitadas na
conta de gerenciamento para todosAWSAs regiões que a AWS Control Tower está governando para que o
provisionamento possa ser bem-sucedido; caso contrário, os conjuntos de pilhas não serão inicializados.
Medida a ser tomada
Habilite todos osAWSSecurity Token ServiceRegiões de endpoint (STS)antes de iniciar a AWS Control
Tower.
Atualmente, a AWS Control Tower é compatível nos seguintesAWSRegiões:
• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Leste dos EUA (Ohio)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Região do Canadá (Central)
• Ásia-Pacífico (Sydney)
• Região Ásia-Pacífico (Singapura)
• Região Europa (Frankfurt)
• Europa (Irlanda)
• Região Europa (Londres)
• Região Europa (Estocolmo)
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• Região Ásia-Pacífico (Mumbai)
• Região Ásia-Pacífico (Seul)
• Região Ásia-Pacífico (Tóquio)
• Região Europa (Paris)
• South America (São Paulo) Region

Erro na zona de aterrissagem não atualizada
Se você não atualizou sua landing zone recentemente, você pode receber um erro ao tentar recuperar o
acesso ao AWS Control Tower. É possível ver uma mensagem de erro semelhante a esta:
Unable to access Control Tower
Sua conta está inativa por muito tempo. Devido à inatividade, você deve atualizar sua landing zone para
acessar a AWS Control Tower.
No entanto, a atualização da sua landing zone pode falhar.
Etapas a serem tomadas
Faça login na conta de gerenciamento da sua organização e faça login como usuário root. Seu
usuário do IAM deve ter permissões de administrador do AWS Control Tower e fazer parte
doAWSControlTowerAdminsgrupo. Em seguida, tente a atualização novamente.

Falha no provisionamento de novas contas
Se você encontrar esse problema, verifique essas causas comuns.

Ao preencher o formulário de provisionamento de conta, você pode ter:
• especificado tagOptions,
• habilitado notificações do SNS,
• habilitado notificações de produtos provisionados.
Tente provisionar sua conta novamente, sem especificar nenhuma dessas opções. Para obter mais
informações, consulteProvisione Account Factory de contas comAWS Service Catalog (p. 137)

Outras causas comuns de falha:
• Se você criou um plano de produto provisionado (para exibir alterações de recursos), seu
provisionamento de conta pode permanecer em um estado In progress (Em andamento)
indefinidamente.
• Ocorrerá uma falha na criação de uma nova conta no Account Factory enquanto são feitas outras
alterações de configuração do AWS Control Tower. Por exemplo, durante um processo para adicionar
uma proteção a uma UO, o Account Factory exibirá uma mensagem de erro se você tentar provisionar
uma conta.

Como verificar o status de uma ação anterior na AWS Control Tower
• Navegue atéAWS CloudFormation > StackSets
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• Verifique cada conjunto de pilha relacionado ao AWS Control Tower (prefixo:”AWSControlTower“)
• Procure porAWS CloudFormation StackSets operações que ainda estão em execução.
Se o provisionamento de sua conta demorar mais de uma hora, é melhor encerrar o processo de
provisionamento e tentar novamente.

Falha ao registrar uma conta existente
Se você tentar uma vez inscrever umAWSconta e esse registro falhar, quando você tentar pela segunda
vez, a mensagem de erro poderá informar que o conjunto de pilhas existe. Para continuar, é necessário
remover o produto provisionado na Fábrica de contas.
Se o motivo da primeira falha de registro foi que você esqueceu de criar a função
AWSControlTowerExecution na conta com antecedência, a mensagem de erro que você receberá
corretamente informará que a função deve ser criada. No entanto, ao tentar criar a função, é provável que
você receba outra mensagem de erro informando que o AWS Control Tower não pôde criar a função. Esse
erro ocorre porque o processo foi parcialmente concluído.
Nesse caso, é necessário executar duas etapas de recuperação antes de continuar a registrar sua conta
existente. Primeiro, é necessário encerrar o produto provisionado pela Account Factory por meio doAWS
Service Catalogconsole do . Depois, você deve usar aAWS Organizationspara mover manualmente a
conta para fora da UO e voltar para a raiz. Depois disso, crie a função AWSControlTowerExecution na
conta e preencha o formulário Enroll account (Registrar conta) novamente.
Outra possível causa de falha na inscrição é que a conta já existeAWSRecursos de Config. Nesse caso,
consulteInscrever contas que já existiramAWS Configrecursospara obter instruções sobre como modificar
seus recursos existentes.

Não é possível atualizar uma conta da Fábrica de
contas
Quando uma conta está em um estado inconsistente, ela não pode ser atualizada com êxito a partir do
Account Factory ouAWS Service Catalog.
Caso 1:É possível encontrar uma mensagem de erro semelhante a esta:
AWS Control Tower could not baseline VPC in the managed account because of
existing resource dependencies.
Causa comum: O AWS Control Tower sempre remove aAWSa VPC padrão durante o provisionamento
inicial. Para ter umAWSVPC padrão em uma conta, você deve adicioná-la após a criação da conta. O
AWS Control Tower tem sua própria VPC padrão, que substitui a VPC padrão da AWS, a menos que você
configure a Account Factory conforme mostrado na demonstração, para que o AWS Control Tower não
provisione uma VPC. A conta não tem uma VPC. Será necessário adicionar novamente aAWSa VPC
padrão se você quiser usá-la.
No entanto, a AWS Control Tower não oferece suporte aoAWSVPC padrão. A implantação de uma VPC
faz com que a conta entre em um estado Tainted. Quando ela estiver nesse estado, você não poderá
atualizar a conta por meio doAWS Service Catalog.
Media a a a a a Você deve excluir a VPC padrão adicionada e, depois, conseguirá atualizar a conta.
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Note
OTaintedestado causa um problema de acompanhamento: Uma conta não atualizada pode
impedir a habilitação de proteções na UO da qual faz parte.
Caso 2:É possível ver uma mensagem de erro semelhante a esta:
AWS Control Tower detects that your enrolled account has been moved to a new
organizational unit.
Causa comum: Você tentou mover uma conta de uma OU registrada para outra, mas antigaAWSAs regras
de Config permanecem. A conta está em um estado inconsistente.
Media a a a a a

Se a movimentação da conta foi planejada:
• Encerrar a conta emAWS Service Catalog.
• Inscreva-o novamente.
• Contexto/impacto: DeployedAWSAs regras de Config não correspondem à configuração ditada pela OU
de destino.
• AWSAs regras de Config podem permanecer da OU anterior, causando gastos não intencionais.
• As tentativas de registrar novamente ou atualizar a conta falharão devido a conflitos de nomenclatura de
recursos.

Se a movimentação da conta não foi intencional:
• Devolva a conta à unidade organizacional original.
• Atualize a conta a partir deAWS Service Catalog.
• Nos parâmetros de inicialização, insira a UO na qual a conta está originalmente.
• Contexto/impacto: Se a conta não for devolvida à sua OU original, seu estado será inconsistente com as
grades de proteção ditadas pela nova OU em que está.
• A atualização de uma conta não é uma correção válida, pois não exclui oAWS Configregras associadas
à sua OU anterior.

Não foi possível atualizar a zona de pouso
Quando uma conta está em umFechadoouSuspenso, você pode encontrar um problema ao tentar atualizar
sua landing zone. Você deve excluir o produto provisionado em cada conta fechada antes de realizar uma
atualização na zona de aterrissagem.
NoAWS Service Catalogpágina do produto provisionado, é possível ver uma mensagem de erro
semelhante a esta:
AWSControlTowerExecution role can't be assumed on the account.
Causa comum: Você suspendeu uma conta sem excluir o produto provisionado.
Media a a a a a Se você ver esse erro, você tem duas opções:
1. ContatoAWSOfereça Support e reabra a conta, exclua o produto provisionado e feche a conta
novamente.
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2. Remova os recursos do StackSets que ficaram órfãs devido ao encerramento da conta. (Essa opção só
estará disponível se a StackSets ter instâncias ematualindicar que você não está removendo.)

Para remover os recursos do StackSets, faça isso para cada conta fechada:
• Acesse cada uma das AWS Control Tower StackSets e remova a StackInstances de todas as regiões,
para a conta que foi fechada.
• IMPORTANTE: Selecione oReter pilhaopção para que o StackSet remove somente as instâncias da
pilha. StackSet não pode assumir uma função da conta fechada, portanto, falhará se tentar assumir
oAWSControlTowerExecutionrole, o que leva à mensagem de erro que você recebeu.

Erro de falha que mencionaAWS Config
SeAWS Configestá habilitado em qualquerAWSRegião compatível com o AWS Control Tower, é possível
receber uma mensagem de erro porque uma pré-verificação falhou. A mensagem pode parecer não
explicar o problema de forma adequada, devido a algum comportamento subjacente doAWS Config.

É possível receber uma mensagem de erro semelhante a uma destas:
• AWS Control Tower cannot create an AWS Config delivery channel because one
already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try
again
.
• AWS Control Tower cannot create an AWS Config configuration recorder because
one already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try
again
.
Causa comum: Quando aAWS Configserviço está habilitado em umAWS, ele cria um gravador
de configuração e um canal de entrega com uma nomenclatura padrão. Se você desativar oAWS
Configatravés do console, ele não exclui o gravador de configuração ou o canal de entrega. É necessário
excluí-los por meio da CLI. Se oAWS ConfigO serviço é habilitado em qualquer uma das regiões
compatíveis com o AWS Control Tower, isso pode resultar nessa falha.
Media a a a a a Exclua o gravador de configuração e o canal de entrega em todas as regiões com suporte.
Desabilitar oAWSConfig não é suficiente, o gravador de configuração e o canal de entrega devem ser
excluídos por meio da CLI. Depois de excluir o gravador de configuração e o canal de entrega da CLI,
tente iniciar o AWS Control Tower e registrar a conta.
Se você estiver no processo de implantação de um produto provisionado, deverá excluir o produto
provisionado antes de tentar novamente. Caso contrário, será exibida uma mensagem de erro semelhante
a esta:
• An error occurred (InvalidParametersException) when calling the
ProvisionProduct operation: A stack named Stackname already exists.
Na mensagem,Stacknameespecifica o nome da pilha.
Aqui estão alguns exemplosAWS ConfigComandos CLI que podem ser usados para determinar o status do
gravador de configuração e do canal de entrega.
Comandos de exibição:
• aws configservice describe-delivery-channels

318

AWS Control Tower Guia do usuário
Nenhum erro de caminhos de inicialização encontrado

• aws configservice describe-delivery-channel-status
• aws configservice describe-configuration-recorders
• The normal response is something like "name": "default"
Comandos de exclusão:
• aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT
• aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROMDESCRIBE-OUTPUT
• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

Para obter mais informações, consulte o .AWS Configdocumentação
• Gerenciar o gravador de configurações (AWSCLI)
•
Gerenciar o canal de entrega

Nenhum erro de caminhos de inicialização
encontrado
Ao tentar criar uma nova conta, é possível ver uma mensagem de erro semelhante a esta:
No launch paths found for resource: prod-dpqqfywxxxx
Essa mensagem de erro é gerada peloAWS Service Catalog, que é o serviço integrado que ajuda a
provisionar contas no AWS Control Tower.
Causas comuns:
• É possível que você esteja conectado como raiz. O AWS Control Tower não oferece suporte à criação
de contas quando você está conectado como raiz.
• Seu usuário do IAM Identity Center não foi adicionado ao grupo de permissões apropriado. Talvez
seja necessário adicionar seu usuário do IAM Identity Center a um desses grupos de permissão:
AWSAccountFactory(para acesso do usuário final) ouAWSServiceCatalogAdmins(para acesso de
administrador).
• Se você for autenticado como usuário do IAM, será necessário adicioná-lo aoAWS Service
Catalogportfólio para que ele tenha as permissões corretas.

Recebeu um erro de permissões insuficientes
É possível que a conta não tenha as permissões necessárias para executar determinado trabalho em
determinadoAWS Organizations. Se você encontrar o seguinte tipo de erro, verifique todas as áreas de
permissões, como permissões do IAM ou do IAM Identity Center, para garantir que a permissão não está
sendo negada desses locais:
“Você tem permissões insuficientes para executarAWS OrganizationsAções de API.”
Se você acredita que seu trabalho requer a ação que está tentando e não consegue localizar nenhuma
restrição relevante, entre em contato com o administrador do sistema ouAWSSuporte para.
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As proteções de detecção não estão entrando em
vigor nas contas
Se você expandiu recentemente sua implantação da AWS Control Tower para uma novaAWSRegiões,
grades de proteção de detetive recém-aplicadas não entram em vigor nas novas contas que você criaem
qualquer regiãoaté que as contas individuais nas OUs governadas pela AWS Control Tower sejam
atualizadas. As proteções de detecção existentes em contas existentes ainda estão em vigor.
Se você tentar habilitar um guardrail de detecção antes de atualizar suas contas, será possível ver uma
mensagem de erro semelhante a esta:
AWS Control Tower can't enable the selected guardrail on this OU. AWS Control
Tower cannot apply the guardrail on the OU ou-xxx-xxxxxxxx, because child
accounts have dependencies that are missing. Update all child accounts under
the OU, then try again.
Media a a a a a Atualize contas.
Para atualizar suas contas no console do AWS Control Tower, consulteAtualizar OUs e contas
existentes (p. 194).
Você pode usar as APIs do para atualizar várias contas individuais de maneira programáticaAWS Service
CatalogO e aAWSCLI para automatizar as atualizações. Para obter mais informações sobre como
abordar o processo de atualização, consulte Passo a passo em vídeo (p. 301). Você pode substituir
oUpdateProvisionedProductAPI para oProvisionProductAPI mostrada no vídeo.
Se você tiver mais dificuldades em habilitar as proteções de detecção em suas contas, entre em contato
comAWSSuporte para.

Erro de taxa excedida retornado peloAWS
OrganizationsAPI
Possível causa
Sua carga de trabalho estava em execução enquanto o AWS Control Tower estava executando uma
verificação diária para verificar se seus SCPs foram desviados.
Etapas a seguir
Se você encontrar uma limitação de API ourate exceedederro, tente estas etapas:
• Execute suas cargas de trabalho em um horário diferente. (Consulte a programação de verificação de
invariância de SCP da AWS Control Tower por região para saber quando a AWS Control Tower executa
suas verificações de auditoria.)
• Se você estiver chamando as APIs diretamente por HTTP: Usar aAWSSDK, que tenta automaticamente
ações com falha
• Solicitar um aumento de limite por meio deCotas de serviço doeAWSSuporte para
Um exemplo de instruções de solução de problemas para a limitação de API no Elastic Beanstalk pode
ser encontrado aqui:https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/elasticbeanstalk-api-throttling-errors/
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Falha ao mover uma conta Account Factory
diretamente de uma zona de aterrissagem da AWS
Control Tower para outra zona de landing zone
AWS
Warning
Essa prática não atende ao pré-requisito para inscrição de conta qualificada, porque as contas
qualificadas devem fazer parte da mesma organização geral da AWS, e cada organização
pode ter apenas uma landing zone. Se você tentou fazer essa ação e está recebendo várias
mensagens de erro, aqui estão algumas informações que podem ser úteis.
Para mover uma conta que você provisionou por meio do Account Factory para outra landing zone
gerenciada pela AWS Control Tower, em outra conta de gerenciamento, você deve remover todas as
funções do IAM e as pilhas associadas a essa conta da OU original. Remova esses recursos de todas as
regiões em que a conta está implantada.

Note
A melhor maneira de remover os recursos é desprovisionar a conta em sua OU original antes de
tentar movê-la.
Se você não remover os recursos, a inscrição na nova OU falhará, de forma espetacular. Você pode
encontrar uma ou mais mensagens de erro e continuará recebendo mensagens de erro semelhantes até
que as funções e pilhas restantes sejam removidas de todas as regiões em que a conta foi implantada.
Sempre que receber uma mensagem de erro, você deve remover a conta da nova OU, excluir o recurso
antigo que é o assunto da mensagem de erro e tentar mover a conta de volta para a nova OU. Esse
processo de removing-and-deleting deve ser repetido para cada recurso restante, para cada região em
que a conta foi implantada, possivelmente 10 ou 20 vezes. Esses erros repetidos ocorrem porque a conta
foi provisionada em uma OU com um SCP que impede a exclusão da função do IAM. Você pode tornar o
processo de recuperação mais curto excluindo todos os recursos da conta antes de tentar novamente.
Os exemplos abaixo representam os tipos de mensagens de falha que você pode receber se as funções
e pilhas não excluídas permanecerem. Você provavelmente veria uma dessas mensagens por vez, para
cada vez que tentar registrar a conta, desde que os recursos antigos permaneçam.
Os valores das cadeias de caracteres de ID de recurso foram modificados para os exemplos. Seus valores
não serão os mesmos em uma mensagem de erro que você possa receber. É possível ver uma mensagem
semelhante aos exemplos a seguir:
• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltowerAdministratorExecutionRole because the role already exists. To continue,
delete the existing IAM role and try again.
• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltowerConfigRecorderRole because the role already exists. To continue, delete the
existing IAM role and try again.
• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltowerForwardSnsNotificationRole because the role already exists. To continue,
delete the existing IAM role and try again.
Ou você pode ver uma mensagem de erro sobre uma falha do Stack Set, semelhante a esta:
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"Error\":\"StackSetFailState\",
\"Cause\":\"StackSetOperation on AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH
with id 8aXXXXf5-e0XX-4XXa-bc4XX-dXXXXXee31
has reached SUCCEEDED state but has 1 NON-CURRENT stack instances;
here is the summary :{ StackSet Id:
AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH:40XXXbf2-Xead-46a1-XXXa-eXXXXecb2ee2,
Stack instance Id:
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX:
stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458,
Status: OUTDATED,
Status Reason: ResourceLogicalId:ForwardSnsNotification,
ResourceType:AWS::Lambda::Function,
ResourceStatusReason:aws-controltower-NotificationForwarder already exists in stack
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX:
stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458.

Depois que todos os recursos restantes forem removidos da primeira OU, você poderá convidar,
provisionar ou inscrever a conta na nova OU com êxito.

Suporte ao AWS
Se pretender mover as suas contas-membro existentes para um plano de suporte diferente, você poderá
iniciar sessão em cada conta com credenciais de conta raiz, comparar planos, e definir o nível de suporte
que preferir.
Recomendamos atualizar a MFA e os contatos de segurança da conta quando fizer alterações no plano de
suporte.
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Informações relacionadas
Esse tópico lista os casos de uso comuns e as melhores práticas para recursos da AWS Control Tower
e aprimoramentos adicionais. Este tópico também inclui links para publicações de blog relevantes,
documentação técnica e recursos relacionados que podem ajudá-lo ao trabalhar com o AWS Control
Tower.

Tutoriais e laboratórios
• Laboratório AWS Control Tower— Esses laboratórios fornecem uma visão geral de alto nível das tarefas
comuns relacionadas ao AWS Control Tower.
• No painel da AWS Control Tower, selecioneObtenha orientação personalizadase você tiver um caso de
uso em mente, mas não souber por onde começar.
• Experimente visitar umlista com curadoria de YouTube vídeosque explicam mais como usar a
funcionalidade AWS Control Tower.

Redes
Configure padrões repetíveis e gerenciáveis para redes noAWS. Saiba mais sobre design, automação e
equipamentos que são comumente usados pelos clientes.
• AWSQuick Start VPC— Este guia de início rápido usa as melhores práticas de redes para fornecer
uma base de redesAWSmelhores práticas para as infraestruturasAWSInfraestrutura de nuvem. Ele
constrói umAWS Virtual Private Networkambiente com sub-redes públicas e privadas onde você pode
iniciarAWSserviços e outros recursos.
• VPCs de autoatendimento na AWS Control Tower usando o AWS Service Catalog— Esta postagem do
blog descreve uma maneira de configurar o Account Factory para que você possa provisionar contas
com VPCs personalizadas.
• Implementação do Serverless Transit Network Orchestrator (STNO) na AWS Control Tower— Esta
postagem do blog demonstra como automatizar o acesso à conectividade de rede entre contas.
Este blog é destinado aos administradores do AWS Control Tower ou àqueles responsáveis pelo
gerenciamento de redes dentro de seusAWSambiente do.

Segurança, identidade e registro em log
Amplie sua postura de segurança, integre-se a provedores de identidade externos ou existentes e
centralize os sistemas de registro.
Segurança
• Automatizar oAWS Security HubAlertas com eventos de ciclo de vida da AWS Control Tower— Esta
postagem do blog descreve como automatizar a ativação e a configuração do Security Hub em um
ambiente de várias contas da AWS Control Tower em contas novas e existentes.
• HabilitarAWS Identity and Access Management— esta postagem do blog descreve como melhorar a
visibilidade da segurança organizacional habilitando e centralizando as descobertas do IAM Access
Analyzer.
• Repositório de parâmetros do AWS Systems ManagerO do oferece armazenamento hierárquico seguro
para gerenciamento de dados de configuração e gerenciamento de segredos. Você pode usá-lo para
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compartilhar informações de configuração em um local seguro, para uso pelo AWS Systems Manager e
pela AWS CloudFormation. Por exemplo, você pode armazenar uma lista de regiões nas quais deseja
implantar pacotes de conformidade.
Identidade
• Vincular a identidade do usuário do Azure AD aoAWScontas e aplicativos para logon único— Essa
postagem do blog descreve como usar o Azure AD com o IAM Identity Center e o AWS Control Tower.
• Gerencie o acesso à AWS centralmente para usuários do Okta comAWS IAM Identity Center (successor
to AWS Single Sign-On)— Essa postagem do blog descreve como usar o Okta com o IAM Identity
Center e o AWS Control Tower.
Registro em log
• AWSSolução de registro em log centralizado— Esta publicação de soluções descreve a solução
de registro em log centralizado, que permite que as organizações coletem, analisem e exibam
registrosAWSem várias contas eAWSRegiões.

Implantação de recursos e gerenciamento de
cargas de trabalho
Implante e gerencie recursos e cargas de trabalho.
• Conceitos básicos Integração da biblioteca— Esta postagem do blog descreve os portfólios de
Introdução que você pode usar.
• Implantação contínua do Cloud Custodian na AWS Control Tower

Trabalhar com organizações e contas existentes
Trabalhar com oAWSorganizações e contas.
• Cadastrar uma conta— Este tópico do guia do usuário descreve como inscrever umAWSconta no AWS
Control Tower.
• Traga uma conta para o AWS Control Tower— Esta postagem do blog descreve como implantar o AWS
Control Tower em seuAWSorganizações.
• Estenda a governança da AWS Control Tower usando pacotes de conformidade do AWS Confi— Esta
postagem do blog descreve como implantarAWS Configpacotes de conformidade para ajudar a trazer
contas e organizações existentes para a governança pela AWS Control Tower.
• Como detectar e mitigar a violação do guarda-corpo com o AWS Control Tower— Esta postagem do
blog descreve como adicionar grades de proteção e como assinar notificações do SNS para que você
possa ser notificado por e-mail sobre violações de conformidade com o guarda-corpo.

Automação e integração
Automatize a criação de contas e integre eventos de ciclo de vida com o AWS Control Tower.
• Eventos de ciclo de vida— Esta postagem do blog descreve como usar eventos de ciclo de vida com o
AWS Control Tower.
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• Automatizar a criação de contas— Esta postagem do blog descreve como configurar a criação
automatizada de contas no AWS Control Tower.
• Automação do log de fluxo do Amazon VPC— Esta postagem do blog descreve como automatizar e
centralizar o Amazon VPC Flow Logs em um ambiente de várias contas.
• Automatize a marcação de VPC com eventos de ciclo de vida da AWS Control Tower— Esta postagem
do blog descreve como automatizar a marcação de recursos para VPCs por meio de eventos de ciclo de
vida na AWS Control Tower.
• Gerenciamento automatizado de contas— Esta postagem do blog descreve como automatizar tarefas de
gerenciamento de contas depois que o ambiente da AWS Control Tower for configurado.

Migração de cargas de trabalho
Usar outroAWSserviços com o AWS Control Tower para auxiliar na migração da carga de trabalho.
• CloudEndure migração— Esta postagem do blog descreve como combinar CloudEndure e
outrosAWSserviços com o AWS Control Tower para auxiliar na migração da carga de trabalho.

Serviços relacionados da AWS
O AWS Control Tower atua como uma camada de orquestração paraAWS Organizations. Portanto, por
meio do console e das APIs do AWS Organizations, você tem acesso a mais de 20 outros serviços da
AWS que funcionam com o AWS Control Tower. Esses serviços adicionais não podem ser acessados
diretamente por meio do console do AWS Control Tower.
• Para obter uma lista completa de serviços disponíveis para o AWS Control Tower por meio do AWS
Organizations, consulteServiços da AWS que podem ser usados com AWS Organizations.
• Para habilitar recursos de várias contas para esses serviços da AWS relacionados, você deve habilitar
o acesso confiável. Para obter mais informações, consulteUsar AWS Organizations com outros serviços
da AWS.

Note
Lembre-se dissoAWSCentro de identidade do IAM,AWS Config, eAWS CloudTrailsão
configurados para você no AWS Control Tower e totalmente integrados. Você não precisa
modificar suas configurações de acesso confiável ou administração delegada para esses
serviços.
• AlgunsAWSserviços disponíveis por meio doAWS Organizationspode usar a administração delegada,
incluindo o AWS Systems Manager e o AWS Firewall Manager. Para obter mais informações,
consulteConfigurar um administrador delegado, eHabilitar uma conta de administrador delegado para
o Firewall Manager. Veja também este vídeo,Configure grupos de segurança com o AWS Firewall
Manager.

AWS Marketplacesoluções
Descubra soluções daAWS Marketplace.
• AWS Control Tower Marketplace–AWS MarketplaceA oferece uma ampla variedade de soluções
para o AWS Control Tower para ajudá-lo a integrar software de terceiros. Essas soluções ajudam
a resolver os principais casos de uso operacional e de infraestrutura, incluindo gerenciamento de
identidade, segurança para um ambiente de várias contas, rede centralizada, inteligência operacional e
gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM).

325

AWS Control Tower Guia do usuário
Janeiro de 2022 - presente

AWS Control Tower de lançamento
A seguir estão os detalhes sobre as versões da AWS Control Tower que exigem uma atualização para
uma aterrissagem na AWS Control Towerzona, bem como versões que são incorporadas ao serviço
automaticamente.
Os recursos e lançamentos são listados em ordem cronológica inversa (primeiro os mais recentes) com
base na data em que foram anunciados oficialmente ao público. Como pode haver um intervalo entre
o momento em que o recurso ou lançamento é documentado e o momento em que ele é anunciado
oficialmente, a data listada para um recurso ou lançamento aqui pode ser um pouco diferente da data
naHistórico do documentos (p. 349).
Recursos lançados em 2022 (p. 326)
Recursos lançados em 2021 (p. 334)
Recursos lançados em 2020 (p. 341)
Recursos lançados em 2019 (p. 346)

Janeiro de 2022 - presente
Desde janeiro de 2022, a AWS Control Tower lançou as seguintes atualizações:
• API para grades de proteção e uma novaAWS CloudFormationrecurso (p. 326)
• CfCT suporta exclusão de conjuntos de pilhas (p. 327)
• Retenção de log personalizada (p. 327)
• Reparo de desvio de função disponível (p. 328)
• AWS Control Tower versão 3.0 (p. 328)
• A página Organização combina visualizações de OUs e contas (p. 330)
• Inscrição e atualização mais fáceis para contas de membros individuais (p. 331)
• O AFT suporta a personalização automatizada para contas compartilhadas da AWS Control
Tower (p. 331)
• Operações simultâneas para todas as grades de proteção opcionais (p. 332)
• Contas de segurança e registro existentes (p. 332)
• AWS Control Tower versão 2.9 (p. 333)
• AWS Control Tower versão 2.9 (p. 333)
• AWS Control Tower versão 2.8 (p. 333)

API para grades de proteção e uma novaAWS
CloudFormationrecurso
1º de setembro de 2022
(Nenhuma atualização na zona de aterrissagem do AWS Control Tower.)
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O AWS Control Tower agora oferece suporte ao gerenciamento programático de controles,
também conhecido como guardrails, por meio de um conjunto de chamadas de API. Um novoAWS
CloudFormationO recurso suporta a funcionalidade da API para grades de proteção. Para obter mais
detalhes, consulte Automatize tarefas no AWS Control Tower (p. 46) e Criar recursos do AWS Control
Tower com AWS CloudFormation (p. 50).
Essas APIs permitem que você habilite, desative e visualize o status dos controles do aplicativo na
biblioteca da AWS Control Tower. As APIs incluem suporte paraAWS CloudFormation, para que você
possa gerenciarAWSRecursos como infrastructure-as-code (IAc). A AWS Control Tower fornece controles
preventivos e de detetive opcionais que expressam suas intenções políticas em relação a uma unidade
organizacional (OU) inteira e a cadaAWSconta na UO. Essas regras permanecem em vigor à medida que
você cria novas contas ou faz alterações em contas existentes.

APIs incluídas nesta versão
• EnableControl— Essa chamada de API ativa um controle. Ele inicia uma operação assíncrona que
criaAWSrecursos na unidade organizacional especificada e nas contas que ela contém.
• DisableControl— Essa chamada de API desativa um controle. Ele inicia uma operação assíncrona que
excluiAWSrecursos na unidade organizacional especificada e nas contas que ela contém.
• GetControlOperation— Retorna o status de um determinadoEnableControlouDisableControloperação.
• ListEnabledControls— Lista os controles habilitados pela AWS Control Tower na unidade organizacional
especificada e as contas que ela contém.
Para ver uma lista de nomes de controle para grades de proteção opcionais, consulteIdentificadores de
recursos para APIs e grades de proteção (p. 51), naAWS Control Tower.

CfCT suporta exclusão de conjuntos de pilhas
26 de agosto de 2022
(Nenhuma atualização na zona de aterrissagem do AWS Control Tower.)
As personalizações da AWS Control Tower (CfCT) agora oferecem suporte à exclusão de conjuntos de
pilhas, definindo um parâmetro namanifest.yamlarquivo. Para obter mais informações, consulteExcluir
um conjunto de pilhas (p. 68)

Important
Quando você define inicialmente o valor deenable_stack_set_deletionparatrue,
na próxima vez que você invocar o CFCt,TUDOrecurso que começam com o
prefixoCustomControlTower-, que têm a tag chave associadaKey:AWS_Solutions,
Value: CustomControlTowerStackSet, e que não estão declarados no arquivo de
manifesto, são preparados para exclusão.

Retenção de log personalizada
15 de agosto de 2022
(Atualização necessária para a landing zone do AWS Control Tower Para obter mais informações,
consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43))
O AWS Control Tower agora oferece a capacidade de personalizar a política de retenção para buckets
Amazon S3 que armazenam sua AWS Control Tower CloudTrail troncos. Você pode personalizar sua
política de retenção de registros do Amazon S3, em incrementos de dias ou anos, até um máximo de 15
anos.
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Se você optar por não personalizar sua retenção de registros, as configurações padrão serão de 1 ano
para o registro de conta padrão e 10 anos para o registro de acesso.
Esse recurso está disponível para clientes existentes por meio da AWS Control Tower quando você
atualiza ou conserta sua landing zone, e para novos clientes por meio do processo de configuração da
AWS Control Tower.

Reparo de desvio de função disponível
11 de agosto de 2022
(Nenhuma atualização na zona de aterrissagem do AWS Control Tower.)
Agora, a AWS Control Tower oferece suporte ao reparo de desvios de funções. Você pode restaurar uma
função necessária sem um reparo completo da sua zona de aterrissagem. Se esse tipo de reparo de
desvio for necessário, a página de erro do console fornece etapas para restaurar a função, para que sua
landing zone esteja novamente disponível.

AWS Control Tower versão 3.0
26 de julho de 2022
(Atualização necessária para a landing zone da AWS Control Tower para a versão 3.0. Para obter mais
informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43))
A landing zone da AWS Control Tower versão 3.0 inclui as seguintes atualizações:
• A opção de escolher o nível da organizaçãoAWS CloudTrailtrilhas, ou para optar por não participar
CloudTrail trilhas gerenciadas pelo AWS Control Tower.
• Duas novas grades de proteção de detetive para determinar seAWS CloudTrailestá registrando
atividades em suas contas.
• A opção de agregarAWS Configinformações sobre recursos globais somente em sua região de origem.
• Uma atualização na região nega guardrail.
• Uma atualização da política gerenciada,AWSControlTowerServiceRolePolicy.
• Não criamos mais a função do IAMaws-controltower-CloudWatchLogsRolee o CloudWatch
grupo de logaws-controltower/CloudTrailLogsem cada conta cadastrada. Anteriormente, nós os
criávamos em cada conta para sua trilha de conta. Com as trilhas da organização, criamos apenas uma
na conta de gerenciamento.
As seções a seguir fornecem mais detalhes sobre cada novo recurso.
Nível da organização CloudTrail trilhas no AWS Control Tower
Com a landing zone versão 3.0, a AWS Control Tower agora oferece suporte em nível organizacionalAWS
CloudTrailtrilhas.
Ao atualizar sua landing zone da AWS Control Tower para a versão 3.0, você tem a opção de selecionar
o nível da organizaçãoAWS CloudTrailtrilhas como sua preferência de registro, ou para optar por não
participar CloudTrail trilhas gerenciadas pelo AWS Control Tower. Quando você atualiza para a versão
3.0, a AWS Control Tower excluias trilhas existentes em nível de conta para contas inscritasapós um
período de espera de 24 horas. A AWS Control Tower não exclui trilhas em nível de conta para contas não
cadastradas. A partir da zona de aterrissagem 3.0, a AWS Control Tower não oferecerá mais suporte a
trilhas em nível de conta queAWSgerencia.. Em vez disso, a AWS Control Tower cria uma trilha no nível da
organização, que é ativa ou inativa, de acordo com sua seleção.
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Note
Depois de atualizar para a versão 3.0 ou posterior, você não tem a opção de continuar com o
nível da conta CloudTrail trilhas gerenciadas pelo AWS Control Tower.
Nenhum dado de registro é perdido dos registros agregados da sua conta, porque os registros
permanecem no bucket existente do Amazon S3, onde estão armazenados. Somente as trilhas são
excluídas, não os registros existentes. Se você selecionar a opção de adicionar trilhas no nível da
organização, a AWS Control Tower abrirá um novo caminho para uma nova pasta dentro do seu bucket
do Amazon S3 e continuará enviando informações de registro para esse local. Se você optar por não
participar das trilhas gerenciadas pela AWS Control Tower, seus registros existentes permanecerão no
bucket, inalterados.

Convenções de nomenclatura de caminhos para armazenamento de registros
• Os registros de registros da conta são armazenados com um caminho deste formato:/org id/
AWSLogs/…
• Os registros da trilha da organização são armazenados com um caminho deste formato:/org id/
AWSLogs/org id/…
O caminho que a AWS Control Tower cria para o nível da sua organização CloudTrail trilhas é diferente do
caminho padrão para uma trilha criada manualmente no nível da organização, que teria o seguinte formato:
• /AWSLogs/org id/…
Para obter mais informações sobre o CloudTrail nomenclatura de caminhos, consulteComo encontrar o
seu CloudTrail arquivos de log.

Tip
Se você planeja criar e gerenciar suas próprias trilhas no nível da conta, recomendamos que você
crie as novas trilhas antes de concluir a atualização para a landing zone da AWS Control Tower
versão 3.0, para começar a registrar imediatamente.
A qualquer momento, você pode optar por criar um novo nível de conta ou nível de organização
CloudTrailtrilhas e gerencie-as por conta própria. A opção de escolher o nível da organização CloudTrailas
trilhas gerenciadas pela AWS Control Tower estão disponíveis durante qualquer atualização landing zone
para a versão 3.0 ou posterior. Você pode optareme optedetrilhas em nível de organização, sempre que
você atualiza sua landing zone.
Se seus registros forem gerenciados por um serviço terceirizado, certifique-se de fornecer o novo nome do
caminho para seu serviço.

Note
Para zonas de aterrissagem na versão 3.0 ou posterior, no nível da contaAWS CloudTrailAs
trilhas não são aceitas pelo AWS Control Tower. Você pode criar e manter suas próprias trilhas
em nível de conta a qualquer momento ou optar por trilhas em nível organizacional gerenciadas
pela AWS Control Tower.
RegistroAWS Configrecursos somente na região de origem
Na landing zone versão 3.0, a AWS Control Tower atualizou a configuração da linha de base paraAWS
Configpara que ele registre recursos globais somente na região de origem. Depois de atualizar para a
versão 3.0, o registro de recursos globais é habilitado somente em sua região de origem.
Essa configuração é considerada uma prática recomendada. É recomendável peloAWS Security
HubeAWS Confige gera economia de custos ao reduzir o número de itens de configuração criados quando
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recursos globais são criados, modificados ou excluídos. Anteriormente, cada vez que um recurso global
era criado, atualizado ou excluído, seja por um cliente ou por umAWSserviço, um item de configuração foi
criado para cada item em cada região governada.
Duas novas grades de proteção de detetive paraAWS CloudTrailregistro em log
Como parte da mudança para o nível da organizaçãoAWS CloudTrailtrilhas, a AWS Control Tower está
introduzindo duas novas grades de proteção para detetives que verificam se CloudTrail está habilitado.
O primeiro corrimão temObrigatórioorientação, e é ativado na OU de segurança durante a configuração
ou as atualizações da landing zone da 3.0 e versões posteriores. O segundo corrimão temAltamente
recomendadoorientação, e é opcionalmente aplicada a qualquer UO que não seja a UO de Segurança,
que já tenha a proteção obrigatória do guardrail aplicada.
Corrimão obrigatório: Detecte se as contas compartilhadas da unidade organizacional de segurança têm a
AWS CloudTrail ou CloudTrail Lake habilitado (p. 222)
Guardrail altamente recomendado: Detecte se uma conta tem AWS CloudTrail ou CloudTrail Lake
habilitado (p. 231)
Para obter mais informações sobre as novas grades de proteção, consulte aReferência do
guardrail (p. 208).
Uma atualização na região nega guardrail
Nós atualizamos oNotActionlista na Região negar guardrail para incluir ações de alguns serviços
adicionais, listada abaixo:

“chatbot:*”,
"s3:GetAccountPublic",
"s3:DeleteMultiRegionAccessPoint",
"s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
"s3:GetMultiRegionAccessPoint",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
"s3:ListMultiRegionAccessPoints",
"s3:GetStorageLensConfiguration",
“s3:GetStorageLensDashboard",
“s3:ListStorageLensConfigurations”
“s3:GetAccountPublicAccessBlock“,,
“s3:PutAccountPublic",
“s3:PutAccountPublicAccessBlock“,

Passo a passo em vídeo
Este vídeo (3:07) descreve como atualizar sua landing zone atual da AWS Control Tower para a versão 3.
Para uma melhor visualização, selecione o ícone no canto inferior direito do vídeo para ampliá-lo em tela
cheia. A legenda está disponível.
Vídeo passo a passo da atualização de uma zona de pouso existente da AWS Control Tower para a Zona
de Aterrissagem 3.

A página Organização combina visualizações de OUs
e contas
18 de julho de 2022
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(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
O novoA empresana AWS Control Tower mostra uma visão hierárquica de todas as unidades
organizacionais (OUs) e contas. Ele combina as informações doUOeContaspáginas, que existiam
anteriormente.
Na nova página, você pode ver as relações entre OUs principais e suas OUs e contas aninhadas. Você
pode agir em agrupamentos de recursos. Você pode configurar a exibição da página. Por exemplo,
você pode expandir ou reduzir a exibição hierárquica, filtrar a exibição para ver somente contas ou OUs,
optar por visualizar somente suas contas inscritas e OUs registradas, ou você pode visualizar grupos de
recursos relacionados. É mais fácil garantir que toda a sua organização seja atualizada adequadamente.

Inscrição e atualização mais fáceis para contas de
membros individuais
31 de maio de 2022
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
Agora, a AWS Control Tower oferece a você uma capacidade aprimorada de atualizar e cadastrar contas
de membros individualmente. Cada conta mostra quando está disponível para uma atualização, para que
você possa garantir mais facilmente que suas contas de membro incluam a configuração mais recente.
Você pode atualizar sua landing zone, corrigir desvios de conta ou inscrever uma conta em uma OU
registrada, em algumas etapas simplificadas.
Quando você atualiza uma conta, não é necessário incluir toda a unidade organizacional (OU) da conta
em cada ação de atualização. Como resultado, o tempo necessário para atualizar uma conta individual é
bastante reduzido.
Você pode inscrever contas nas OUs da AWS Control Tower com mais ajuda do console da AWS Control
Tower. As contas existentes que você cadastra na AWS Control Tower ainda devem atender aos prérequisitos da conta, e você deve adicionar oAWSControlTowerExecutionfunção do. Em seguida, você
pode escolher qualquer UO registrada e inscrever a conta nela selecionando oInscrever-sebotão.
Separamos oRegistrar conta dafuncionalidade doCriarfluxo de trabalho da conta na fábrica de contas, para
criar mais distinção entre esses processos semelhantes e ajudar a evitar erros de configuração ao inserir
as informações da conta.

O AFT suporta a personalização automatizada para
contas compartilhadas da AWS Control Tower
27 de maio de 2022
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
O Account Factory for Terraform (AFT) agora pode personalizar e atualizar programaticamente qualquer
uma das suas contas gerenciadas pela AWS Control Tower, incluindo a conta de gerenciamento, a conta
de auditoria e a conta de arquivamento de logs, junto com suas contas cadastradas. Você pode centralizar
a personalização e o gerenciamento de atualizações da sua conta, ao mesmo tempo em que protege a
segurança das configurações da sua conta, pois define o escopo da função que executa o trabalho.
O existenteAWSAFTExecutionA função agora implanta personalizações em todas as contas. Você
pode configurar permissões do IAM com limites que limitam o acesso doAWSAFTExecutionfunção de
acordo com seus requisitos comerciais e de segurança. Você também pode delegar programaticamente
as permissões de personalização aprovadas nessa função para usuários confiáveis. Como prática
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recomendada, recomendamos que você restrinja as permissões às que são necessárias para implantar as
personalizações necessárias.
A AFT agora cria o novoAWSAFTServicefunção para implantar recursos do AFT em todas as contas
gerenciadas, incluindo as contas compartilhadas e a conta de gerenciamento. Os recursos anteriormente
eram implantados pelaAWSAFTExecutionfunção do.
As contas compartilhadas e de gerenciamento da AWS Control Tower não são provisionadas por meio
da fábrica de contas, portanto, elas não têm produtos provisionados correspondentes noAWS Service
Catalog. Portanto, você não pode atualizar as contas compartilhadas e de gerenciamento noAWS Service
Catalog.

Operações simultâneas para todas as grades de
proteção opcionais
18 de maio de 2022
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
A AWS Control Tower agora oferece suporte a operações simultâneas para grades de proteção
preventivas, bem como para grades de proteção de detetives.
Com esse novo recurso, qualquer corrimão opcional agora pode ser aplicado ou removido
simultaneamente, melhorando assim a facilidade de uso e o desempenho de todas as grades de
proteção opcionais. Você pode ativar várias grades de proteção opcionais sem esperar pela conclusão
de operações individuais do guarda-corpo. Os únicos horários restritos são quando a AWS Control Tower
está no processo de configuração da zona de aterrissagem ou ao estender a governança para uma nova
organização.

Funcionalidade suportada para grades de proteção preventivas:
• Aplique e remova diferentes grades de proteção preventivas na mesma unidade organizacional.
• Aplique e remova diferentes grades de proteção preventivas em diferentes OUs, simultaneamente.
• Aplique e remova o mesmo corrimão preventivo em várias OUs, simultaneamente.
• Você pode aplicar e remover quaisquer grades de proteção preventivas e de detetive simultaneamente.
Você pode experimentar essas melhorias de simultaneidade na grade de proteção em todas as versões
lançadas da AWS Control Tower.
Quando você aplica grades de proteção preventivas em OUs aninhadas, as grades de proteção
preventivas afetam todas as contas e OUs aninhadas na UO de destino, mesmo que essas contas e OUs
não estejam registradas na AWS Control Tower. As grades de proteção preventivas são implementadas
usando Políticas de Controle de Serviços (SCPs), que fazem parte doAWS Organizations. As grades
de proteção de Detective são implementadas usandoAWS ConfigRegras do. As grades de proteção
permanecem em vigor à medida que você cria novas contas ou faz alterações em suas contas existentes,
e a AWS Control Tower fornece um relatório resumido de como cada conta está em conformidade
com suas políticas habilitadas. Para uma lista completa de grades de proteção disponíveis, consulte
aReferência do guardrail (p. 208).

Contas de segurança e registro existentes
16 de maio de 2022
(Disponível durante a configuração inicial.)
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O AWS Control Tower agora oferece a opção para você especificar um existenteAWSconta como uma
conta de segurança ou de registro da AWS Control Tower, durante o processo inicial de configuração
da landing zone. Essa opção elimina a necessidade da AWS Control Tower criar novas contas
compartilhadas. A conta de segurança, chamada deAuditoriaconta por padrão, é uma conta restrita que
dá às suas equipes de segurança e conformidade acesso a todas as contas em sua landing zone. A conta
de registro, chamada deArquivo de logconta por padrão, funciona como um repositório. Ele armazena
registros de atividades de API e configurações de recursos de todas as contas em sua landing zone.
Ao trazer suas contas de segurança e registro existentes, é mais fácil estender a governança da AWS
Control Tower para suas organizações existentes ou migrar para a AWS Control Tower a partir de uma
landing zone alternativa. A opção de usar contas existentes é exibida durante a configuração inicial da
landing zone. Inclui verificações durante o processo de configuração, que garantem uma implantação
bem-sucedida. A AWS Control Tower implementa as funções e os controles necessários em suas contas
existentes. Ele não remove nem mescla nenhum recurso ou dado existente que exista nessas contas.
Limitação: Se você planeja trazer os existentesAWScontas na AWS Control Tower como contas de
auditoria e arquivamento de registros, e se essas contas já existiremAWS Configrecurso, você deve excluir
o existenteAWS Configrecursos antes que você possa cadastrar as contas na AWS Control Tower.

AWS Control Tower versão 2.9
22 de abril de 2022
(Atualização necessária para a landing zone da AWS Control Tower para a versão 2.9. Para obter mais
informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43))
A landing zone AWS Control Tower versão 2.9 atualiza o encaminhador de notificações Lambda para usar
o tempo de execução do Python versão 3.9. Esta atualização resolve a descontinuação da versão 3.6 do
Python, que está planejada para julho de 2022. Para obter as informações mais recentes, consultea página
de descontinuação do Python.

AWS Control Tower versão 2.8
10 de fevereiro de 2022
(Atualização necessária para a landing zone da AWS Control Tower para a versão 2.8. Para obter mais
informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43))
A landing zone AWS Control Tower versão 2.8 adiciona funcionalidades que se alinham às atualizações
recentes doAWSFoundational Security Practices.

Nesta versão:
• O registro de acesso é configurado para o bucket de log de acesso na conta Log Archive, para
acompanhar o acesso ao bucket de log de acesso existente do S3.
• O Support para a política de ciclo de vida foi adicionado. O log de acesso para o bucket de log de
acesso existente do S3 está definido para um tempo de retenção padrão de 10 anos.
• Além disso, esta versão atualiza a AWS Control Tower para usar oAWSFunção vinculada ao
serviço (SLR) fornecida porAWS Config, em todas as contas gerenciadas (não incluindo a conta de
gerenciamento), para que você possa configurar e gerenciar as regras do Config de acordo comAWS
Configpráticas recomendadas. Os clientes que não fizerem o upgrade continuarão usando sua função
atual.
• Esta versão simplifica o processo de configuração do AWS Control Tower KMS para criptografar dados
do Config e melhora as mensagens de status relacionadas no CloudTrail.
• O lançamento inclui uma atualização da grade de proteção de negação da região, para permitir
oroute53-application-recoveryRecurso do emus-west-2.
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• Atualização: Em 15 de fevereiro de 2022, removemos a fila de letras mortas das funções do AWS
Lambda.

Outros detalhes:
• Se você descomissionar sua landing zone, a AWS Control Tower não removerá oAWS Configfunção
vinculada ao serviço.
• Se você desprovisionar uma conta do Account Factory, a AWS Control Tower não removerá aAWS
Configfunção vinculada ao serviço.
Para atualizar sua landing zone para 2.8, navegue até aConfigurações do aterrissagempágina, selecione
a versão 2.8 e, em seguida, escolhaAtualização. Depois de atualizar sua landing zone, você deve atualizar
todas as contas que são governadas pela AWS Control Tower, conforme indicado emGerenciamento de
atualizações de configuração na AWS Control Tower (p. 41).

Janeiro a dezembro de 2021
Desde janeiro de 2021, a AWS Control Tower lançou as seguintes atualizações:
• Região negam capacidades (p. 334)
• Recursos de residência de dados (p. 335)
• A AWS Control Tower apresenta o provisionamento e a personalização da conta Terraform (p. 335)
• Novo evento do ciclo de vida disponível (p. 335)
• AWS Control Tower (p. 336)
• Simultaneidade de Detective (p. 336)
• Duas novas regiões disponíveis (p. 337)
• Desseleção de região (p. 337)
• AWS Control Tower funciona com oAWSSistemas de gerenciamento de chaves (p. 337)
• Corrimãos renomeados, funcionalidade inalterada (p. 338)
• A AWS Control Tower escaneia SCPs diariamente para verificar se há desvios (p. 338)
• Nomes personalizados para OUs e contas (p. 338)
• AWS Control Tower versão 2.7 (p. 339)
• Três novas versõesAWSRegiões disponíveis disponíveis (p. 340)
• Governar somente regiões selecionadas (p. 340)
• A AWS Control Tower agora estende a governança às OUs existentes em
seuAWSorganizações (p. 341)
• A AWS Control Tower fornece atualizações de contas em massa (p. 341)

Região negam capacidades
30 de novembro de 2021
(Nenhuma atualização na zona de aterrissagem do AWS Control Tower.)
A AWS Control Tower agora oferece recursos de negação de região, que ajudam você a limitar o acesso
aAWSserviços e operações para contas cadastradas em seu ambiente da AWS Control Tower. O recurso
de negação de região complementa os recursos existentes de seleção e desseleção de regiões na AWS
Control Tower. Juntos, esses recursos ajudam você a lidar com questões regulatórias e de conformidade,
ao mesmo tempo em que equilibram os custos associados à expansão para outras regiões.
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Por exemplo,AWSclientes na Alemanha podem negar o acesso aAWSserviços em regiões fora da região
de Frankfurt. Você pode selecionar regiões restritas durante o processo de configuração da AWS Control
Tower ou noConfigurações do aterrissagempágina. O recurso de negação de região está disponível
quando você atualiza a versão da landing zone da AWS Control Tower. SelectAWSos serviços estão
isentos dos recursos de negação de região. Para saber mais, consulte Configurar o corrimão de negação
de região (p. 117).

Recursos de residência de dados
30 de novembro de 2021
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
Agora, a AWS Control Tower oferece grades de proteção criadas especificamente para ajudar a garantir
que todos os dados do cliente para os quais você carregueAWSos serviços estão localizados apenas
noAWSRegiões que você especifica. Você pode selecionar oAWSRegião ou regiões nas quais os dados
do seu cliente são armazenados e processados. Para uma lista completa deAWSRegiões em que a AWS
Control Tower está disponível, consulte oAWSTabela de regiões.
Para controle granular, você pode aplicar grades de proteção adicionais, comoProibir conexões da
Amazon Virtual Private Network (VPN), ouProibir o acesso à Internet para uma instância do Amazon VPC.
Você pode ver o status de conformidade das grades de proteção no console da AWS Control Tower. Para
uma lista completa de grades de proteção disponíveis, consulte.Referência do guardrail (p. 208).

A AWS Control Tower apresenta o provisionamento e
a personalização da conta Terraform
29 de novembro de 2021
(Atualização opcional da zona de aterrissagem do AWS Control Tower
Agora você pode empregar o Terraform para provisionar e atualizar contas personalizadas por meio da
AWS Control Tower, comAccount Factory da AWS Control Tower para Terraform (AFT).
A AFT fornece um único pipeline de infraestrutura como código (IaC) do Terraform, que provisiona contas
gerenciadas pela AWS Control Tower. As personalizações durante o provisionamento ajudam a cumprir
suas políticas comerciais e de segurança, antes de você fornecer as contas aos usuários finais.
O pipeline automatizado de criação de contas da AFT monitora até que o provisionamento da conta
seja concluído e, em seguida, continua, acionando módulos adicionais do Terraform que aprimoram a
conta com as personalizações necessárias. Como parte adicional do processo de personalização, você
pode configurar o pipeline para instalar seus próprios módulos personalizados do Terraform e pode
optar por adicionar qualquer uma das opções de recursos do AFT, que são fornecidas pela AWS para
personalizações comuns.
Comece a usar o AWS Control Tower Account Factory para Terraform seguindo as etapas fornecidas
noAWS Control Tower,Implante o AWS Control Tower Account Factory para Terraform (AFT (p. 146)e
baixando o AFT para sua instância do Terraform. O AFT oferece suporte às distribuições Terraform Cloud,
Terraform Enterprise e Terraform Open Source.

Novo evento do ciclo de vida disponível
18 de novembro de 2021
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
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OPrecheckOrganizationalUnitregistros de eventos se algum recurso bloqueia oAmplie
otarefa do sucesso, incluindo recursos em OUs aninhadas. Para obter mais informações,
consultePrecheckOrganizationalUnit (p. 296)

AWS Control Tower
16 de novembro de 2021
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
Agora, a AWS Control Tower permite que você inclua OUs aninhadas como parte da sua landing zone.
A AWS Control Tower fornece suporte para unidades organizacionais (OUs) aninhadas, permitindo
que você organize contas em vários níveis hierárquicos e aplique grades de proteção preventivas
hierarquicamente. Você pode registrar OUs contendo OUs aninhadas, criar e registrar OUs em OUs
principais e ativar grades de proteção em qualquer UO registrada, independentemente da profundidade.
Para oferecer suporte a essa funcionalidade, o console mostra o número de contas controladas e OUs.
Com OUs aninhadas, você pode alinhar suas OUs da AWS Control Tower à estratégia de várias contas da
AWS e reduzir o tempo necessário para habilitar grades de proteção em várias OUs, aplicando grades de
proteção no nível da UO principal.

Principais considerações
1. Você pode registrar OUs existentes de vários níveis com a AWS Control Tower, uma OU por vez,
começando pela OU de nível superior e depois descendo pela árvore. Para obter mais informações,
consulteExpandir de uma estrutura de UO plana para uma estrutura de UO (p. 188)
2. As contas diretamente em uma OU registrada são registradas automaticamente. As contas mais abaixo
na árvore podem ser registradas registrando sua OU principal imediata.
3. As grades de proteção preventivas (SCPs) são herdadas automaticamente abaixo da hierarquia; as
SCPs aplicadas ao pai são herdadas por todas as OUs aninhadas.
4. As grades de proteção de Detective (regras do AWS Config) NÃO são herdadas automaticamente.
5. A conformidade com as grades de proteção de detetive é relatada por cada UO.
6. O desvio de SCP em uma OU afeta todas as contas e OUs sob ela.
7. Você não pode criar novas OUs aninhadas na OU de segurança (OU principal).

Simultaneidade de Detective
5 de novembro de 2021
(Atualização opcional da zona de aterrissagem do AWS Control Tower
As grades de proteção para detetives da AWS Control Tower agora oferecem suporte a operações
simultâneas para grades de proteção de detetives, melhorando a facilidade de uso e o desempenho.
Você pode ativar várias grades de proteção de detetive sem esperar que as operações individuais sejam
concluídas.

Funcionalidade compatível:
• Habilite diferentes grades de proteção de detetive na mesma UO (por exemplo,Detecte se a MFA para
o usuário raiz está habilitadaeDetecte se o acesso público de gravação aos buckets do Amazon S3 é
permitido).
• Ative diferentes grades de proteção de detetive em diferentes OUs, simultaneamente.
• As mensagens de erro do Guardrail foram aprimoradas para fornecer orientação adicional sobre as
operações de simultaneidade suportadas pelo guardrail.
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Não suportado nesta versão:
• A ativação simultânea da mesma grade de proteção de detetive em várias OUs não é suportada.
• PreventivoA simultaneidade do guardrail não é suportada.
Você pode experimentar as melhorias na simultaneidade da grade de proteção de detetive em todas
as versões da AWS Control Tower. É recomendável que os clientes que ainda não usam a versão 2.7
realizem uma atualização da zona de aterrissagem para aproveitar outros recursos, como seleção e
desseleção de regiões, que estão disponíveis na versão mais recente.

Duas novas regiões disponíveis
29 de julho de 2021
(Atualização necessária para a landing zone da AWS Control Tower)
O AWS Control Tower o doAWSRegiões: América do Sul (São Paulo). Esta atualização expande a
disponibilidade da AWS Control Tower para 15AWSRegiões.
Se você é novo na AWS Control Tower, pode iniciá-la imediatamente em qualquer uma das regiões
suportadas. Durante o lançamento, você pode selecionar as regiões nas quais deseja que a AWS Control
Tower construa e governe seu ambiente de várias contas.
Se você já tiver um ambiente da AWS Control Tower e quiser estender ou remover os recursos de
governança da AWS Control Tower em uma ou mais regiões suportadas, acesse oConfigurações da zona
de pousono painel do AWS Control Tower e, em seguida, selecione as regiões. Depois de atualizar sua
landing zone, você deveatualizar todas as contas que são governadas pela AWS Control Tower.

Desseleção de região
29 de julho de 2021
(Atualização opcional da zona de aterrissagem do AWS Control Tower
A desseleção da região da AWS Control Tower aumenta sua capacidade de gerenciar a área geográfica
dos recursos da AWS Control Tower. Você pode desmarcar regiões que não gostaria mais que a AWS
Control Tower governasse. Esse recurso oferece a capacidade de lidar com questões regulatórias e de
conformidade e, ao mesmo tempo, equilibrar os custos associados à expansão para regiões adicionais.
A desseleção da região está disponível quando você atualiza a versão da landing zone da AWS Control
Tower.
Quando você usa o Account Factory para criar uma nova conta ou inscrever uma conta de membro
pré-existente, ou quando você selecionaEstender a governpara inscrever contas em uma unidade
organizacional preexistente, a AWS Control Tower implanta seus recursos de governança, que incluem
registro centralizado, monitoramento e barreiras de proteção, nas regiões escolhidas nas contas. A escolha
de desmarcar uma região e remover a governança da AWS Control Tower dessa região remove essa
funcionalidade de governança, mas não inibe a capacidade dos usuários de implantarAWSrecursos ou
cargas de trabalho nessas regiões.

AWS Control Tower funciona com oAWSSistemas de
gerenciamento de chaves
28 de julho de 2021
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(Atualização opcional da zona de aterrissagem do AWS Control Tower
O AWS Control Tower oferece a opção de usar umAWSKey Management Service (UOs)AWSChave
KMS). Uma chave é fornecida e gerenciada por você para proteger os serviços que a AWS Control Tower
implanta, incluindoAWS CloudTrail,AWS Confige os dados do Amazon S3 associados.AWS A criptografia
KMS é um nível aprimorado de criptografia sobre a criptografia SSE-S3 que a AWS Control Tower usa por
padrão.
A Integração doAWSO suporte do KMS na AWS Control Tower está alinhado com oAWSFoundational
Security Practices, que recomendam uma camada adicional de segurança para seus arquivos de log
confidenciais. Você deve usar oAWSChaves gerenciadas por KMS (SSE-KMS) para criptografia em
repouso.AWS O suporte à criptografia KMS está disponível quando você configura uma nova landing zone
ou quando atualiza sua landing zone existente da AWS Control Tower.
Para configurar essa funcionalidade, você pode selecionarConfiguração da chave do KMSdurante a
configuração inicial da landing zone. Você pode escolher uma chave KMS existente ou selecionar um
botão que o direcione para aAWSConsole do KMS para criar um novo. Você também tem a flexibilidade de
mudar da criptografia padrão para SSE-KMS ou para uma chave SSE-KMS diferente.
Para uma landing zone existente da AWS Control Tower, você pode realizar uma atualização para
começar a usarAWSChaves do KMS.

Corrimãos renomeados, funcionalidade inalterada
26 de julho de 2021
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
A AWS Control Tower está revisando determinados nomes e descrições das grades de proteção para
melhor refletir as intenções políticas da grade de proteção. Os nomes e descrições revisados ajudam você
a entender de forma mais intuitiva as maneiras pelas quais as grades de proteção aumentam o controle de
suas contas. Por exemplo, alteramos parte dos nomes das grades de proteção de detetive de “Proibir” para
“Detectar” porque a grade de proteção de detetive em si não impede uma ação específica, apenas detecta
violações de políticas e fornece alertas por meio do painel.
A funcionalidade, a orientação e a implementação do Guardrail permanecem inalteradas. Somente os
nomes e descrições do guarda-corpo foram revisados.

A AWS Control Tower escaneia SCPs diariamente
para verificar se há desvios
11 de maio de 2021
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
Agora, a AWS Control Tower realiza verificações automatizadas diárias de seus SCPs gerenciados para
verificar se as grades de proteção correspondentes estão aplicadas corretamente e se não se desviaram.
Se um escaneamento descobrir desvios, você receberá uma notificação. A AWS Control Tower envia
apenas uma notificação por problema de desvio. Portanto, se sua landing zone já estiver em estado de
deriva, você não receberá notificações adicionais a menos que um novo item de desvio seja encontrado.

Nomes personalizados para OUs e contas
16 de abril de 2021
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
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O AWS Control Tower agora permite que você personalize a nomenclatura da sua landing zone. Você
pode manter os nomes que a AWS Control Tower recomenda para as unidades organizacionais (OUs) e
contas principais, ou pode modificar esses nomes durante o processo inicial de configuração da landing
zone.
Os nomes padrão que a AWS Control Tower fornece para as OUs e as contas principais correspondem
aosAWSorientação de melhores práticas para várias contas. No entanto, se sua empresa tiver políticas
de nomenclatura específicas ou se você já tiver uma OU ou conta existente com o mesmo nome
recomendado, a nova OU e a funcionalidade de nomenclatura de contas oferecem a flexibilidade de lidar
com essas restrições.
Separadamente dessa alteração no fluxo de trabalho durante a configuração, a OU anteriormente
conhecida como Unidade Organizacional Central agora é chamada de UO de Segurança, e a UO
anteriormente conhecida como UO Personalizada agora é chamada de UO Sandbox. Fizemos essa
mudança para melhorar nosso alinhamento com o geralAWSorientação de melhores práticas para
nomenclatura.
Novos clientes verão esses novos nomes de UO. Os clientes existentes continuarão vendo os nomes
originais dessas OUs. Você pode encontrar algumas inconsistências na nomenclatura da OU enquanto
atualizamos nossa documentação para os novos nomes.
Para começar a usar a AWS Control Tower a partir doAWSConsole de gerenciamento, acesse o console
do AWS Control Tower e selecioneConfigurar zona de aterrissagemno canto superior direito. Para obter
informações adicionais, você pode ler sobre o planejamento da landing zone do AWS Control Tower.

AWS Control Tower versão 2.7
8 de abril de 2021
(A atualização é necessária para a landing zone do AWS Control Tower. Para obter mais informações,
consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43))
Com a AWS Control Tower versão 2.7, a AWS Control Tower apresenta quatro novas grades de proteção
preventivas obrigatórias para arquivamento de registros que implementam políticas somente nos recursos
da AWS Control Tower. Ajustamos a orientação em quatro grades de proteção existentes do Log Archive
de obrigatórias para eletivas, porque elas definem políticas para recursos fora da AWS Control Tower.
Essa mudança e expansão da barreira fornece a capacidade de separar a governança do Log Archive
para recursos dentro da AWS Control Tower da governança de recursos fora da AWS Control Tower.
As quatro grades de proteção alteradas podem ser usadas em conjunto com as novas grades de
proteção obrigatórias para fornecer governança a um conjunto mais amplo deAWSArquivos de log.
Os ambientes existentes da AWS Control Tower manterão essas quatro grades de proteção alteradas
ativadas automaticamente, para garantir a consistência do ambiente; no entanto, essas grades de
proteção eletivas agora podem ser desativadas. Os novos ambientes da AWS Control Tower devem
habilitar todas as grades de proteção eletivas. Os ambientes existentes devem desativar as grades de
proteção anteriormente obrigatórias antes de adicionar criptografia aos buckets do Amazon S3 que não
são implantados pela AWS Control Tower.

Novas grades de proteção obrigatórias:
• Proibir alterações na configuração de criptografia dos buckets S3 criados pela AWS Control Tower no
arquivo de registros
• Proibir alterações na configuração de registro dos buckets S3 criados pela AWS Control Tower no
arquivo de registros
• Proibir alterações na política de bucket para buckets S3 criados pela AWS Control Tower no
arquivamento de registros
• Proibir alterações na configuração do ciclo de vida dos buckets S3 criados pela AWS Control Tower no
arquivo de registros
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Orientação alterada de Obrigatória para Eletiva:
• Proibir alterações na configuração de criptografia para todos os buckets do Amazon S3 [Anteriormente:
Habilitar criptografia em repouso para arquivamento de registros]
• Proibir alterações na configuração de registro em todos os buckets do Amazon S3 [Anteriormente:
Habilitar registro de acesso para arquivamento de registros]
• Proibir alterações na política de bucket para todos os buckets do Amazon S3 [Anteriormente: Proibir
alterações de política no arquivamento de registros]
• Proibir alterações na configuração do ciclo de vida de todos os buckets do Amazon S3 [Anteriormente:
Definir uma política de retenção para arquivamento de registros]
A versão 2.7 da AWS Control Tower inclui alterações no modelo da landing zone da AWS Control Tower
que podem causar incompatibilidade com versões anteriores após a atualização para 2.7.
• Em particular, a AWS Control Tower versão 2.7 permiteBlockPublicAccessO que é feito
automaticamente em buckets do S3 implantados pelo AWS Control Tower. Você pode desativar esse
padrão se sua carga de trabalho exigir acesso entre contas. Para obter mais informações sobre o que
acontece com oBlockPublicaccesshabilitado, consulteBloquear o acesso público ao armazenamento
do Amazon S3.
• A AWS Control Tower versão 2.7 inclui um requisito para HTTPS. Todas as solicitações enviadas aos
buckets do S3 implantados pela AWS Control Tower devem usar o Secure Socket Layer (SSL). Somente
solicitações HTTPS podem ser aprovadas. Se você usar HTTP (sem SSL) como um endpoint para
enviar as solicitações, essa alteração gerará um erro de acesso negado, o que pode potencialmente
interromper seu fluxo de trabalho. Essa alteração não pode ser revertida após a atualização 2.7 em sua
landing zone.
Recomendamos que você altere suas solicitações para usar TLS em vez de HTTP.

Três novas versõesAWSRegiões disponíveis
disponíveis
8 de abril de 2021
(Atualização necessária para a landing zone da AWS Control Tower)
A AWS Control Tower está disponível em mais trêsAWSRegiões: Região Ásia-Pacífico (Tóquio), Região
Ásia-Pacífico (Seul) e Região Ásia-Pacífico (Mumbai). É necessária uma atualização landing zone para a
versão 2.7 para expandir a governança nessas regiões.
Sua landing zone não é expandida automaticamente para essas regiões quando você executa a
atualização para a versão 2.7. Você deve visualizá-las e selecioná-las na tabela Regiões para inclusão.

Governar somente regiões selecionadas
19 de fevereiro de 2021
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
A seleção da região da AWS Control Tower oferece melhor capacidade de gerenciar a área geográfica
dos seus recursos da AWS Control Tower. Para expandir o número de regiões nas quais você
hospedaAWSrecursos ou cargas de trabalho — por motivos de conformidade, regulatórios, de custo ou
outros — agora você pode selecionar as regiões adicionais para governar.
A seleção da região está disponível quando você configura uma nova landing zone ou atualiza sua versão
da zona de landing zone da AWS Control Tower. Quando você usa o Account Factory para criar uma
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nova conta ou registrar uma conta de membro pré-existente, ou quando você usaEstender a governpara
inscrever contas em uma unidade organizacional pré-existente, a AWS Control Tower implanta seus
recursos de governança de registro centralizado, monitoramento e grades de proteção nas regiões
escolhidas nas contas. Para obter mais informações sobre a seleção de regiões, consulteConfigurar suas
regiões da AWS Control Tower (p. 115).

A AWS Control Tower agora estende a governança às
OUs existentes em seuAWSorganizações
28 de janeiro de 2021
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
Estenda a governança às unidades organizacionais (OUs) existentes (aquelas que não estão na AWS
Control Tower) de dentro do console da AWS Control Tower. Com esse recurso, você pode colocar OUs
de nível superior e contas incluídas sob a governança da AWS Control Tower. Para obter informações
sobre como estender a governança a uma OU inteira, consulteRegistre uma unidade organizacional
existente com a AWS Control Tower (p. 192).
Quando você registra uma OU, a AWS Control Tower realiza uma série de verificações para garantir a
extensão bem-sucedida da governança e o cadastro de contas na OU. Para obter mais informações sobre
problemas comuns associados ao registro inicial de uma OU, consulteCausas comuns de falha durante o
registro ou novo registro (p. 196).
Você também pode visitar a AWS Control Towerpágina da web do produtoou visite YouTube para assistir a
este vídeo sobrecomeçar a usar a AWS Control Tower paraAWS Organizations.

A AWS Control Tower fornece atualizações de contas
em massa
28 de janeiro de 2021
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
Com o recurso de atualização em massa, agora você pode atualizar todas as contas em um cadastroAWS
Organizationsunidade organizacional (OU) contendo até 300 contas, com um único clique, do painel do
AWS Control Tower. Isso é particularmente útil nos casos em que você atualiza sua landing zone da AWS
Control Tower e também precisa atualizar suas contas cadastradas para alinhá-las à versão atual da
landing zone.
Esse recurso também ajuda você a manter suas contas atualizadas ao atualizar sua landing zone da
AWS Control Tower para expandir para novas regiões ou quando quiser registrar novamente uma OU
para garantir que todas as contas dessa OU tenham as grades de proteção mais recentes aplicadas. A
atualização de contas em massa elimina a necessidade de atualizar uma conta por vez ou usar um script
externo para realizar a atualização em várias contas.
Para obter informações sobre como atualizar uma zona de aterrissagem, consulteAtualizar sua zona de
destino (p. 43).
Para obter informações sobre como registrar ou registrar novamente uma OU, consulteRegistre uma
unidade organizacional existente com a AWS Control Tower (p. 192).

Janeiro a dezembro de 2020
Desde 1º de janeiro de 2020, a AWS Control Tower lançou as seguintes atualizações:
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• O console da AWS Control Tower agora tem links para externosAWSRegras de Config (p. 342)
•
•
•
•

O AWS Control Tower, o do (p. 342)
Atualização do Guardrail (p. 343)
O console da AWS Control Tower mostra mais detalhes sobre OUs e contas (p. 343)
Use a AWS Control Tower para configurar uma nova conta múltiplaAWSambientes emAWS
Organizations (p. 343)
• Personalizações para o AWS Control Tower (p. 344)
• Disponibilidade geral da AWS Control Tower versão 2.3 (p. 344)
• Provisionamento de contas em uma única etapa na AWS Control Tower (p. 345)
• AWS Control Tower (p. 345)
• Notificações de eventos do AWS Control Tower (p. 345)

O console da AWS Control Tower agora tem links para
externosAWSRegras de Config
29 de dezembro de 2020
(Atualização necessária para a landing zone da AWS Control Tower para a versão 2.6. Para obter mais
informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43))
A AWS Control Tower agora inclui um agregador em nível de organização, que auxilia na detecção
externaAWSRegras de Config. Isso fornece visibilidade no console da AWS Control Tower para ver a
existência de criados externamenteAWSRegras de Config, além dessasAWSRegras de Config criadas
pelo AWS Control Tower. O agregador permite que a AWS Control Tower detecte regras externas e
forneça um link para oAWSConsole de Config sem a necessidade da AWS Control Tower obter acesso a
contas não gerenciadas.
Com esse recurso, agora você tem uma visão consolidada das grades de proteção de detetive aplicadas
às suas contas para que você possa rastrear a conformidade e determinar se precisa de grades de
proteção adicionais para sua conta. Para obter mais informações, consulte Como o AWS Control
TowerAWS Configregras em OUs e contas não gerenciadas (p. 109).

O AWS Control Tower, o do
18 de novembro de 2020
(Atualização necessária para a landing zone da AWS Control Tower para a versão 2.5. Para obter mais
informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43))
O AWS Control Tower o doAWSRegiões:
• Região Ásia-Pacífico (Singapura)
• Região Europa (Frankfurt)
• Região Europa (Londres)
• Região Europa (Estocolmo)
• Região do Canadá (Central)
A adição desses 5AWSRegions é a única alteração introduzida na versão 2.5 da AWS Control Tower.
O AWS Control Tower também está disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia), região Leste
dos EUA (Ohio), Região Oeste dos EUA (Oregon), região Europa (Irlanda) e região Ásia-Pacífico (Sydney).
Com esse lançamento, a AWS Control Tower agora está disponível em 10AWSRegiões.
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Essa atualização landing zone inclui todas as regiões listadas e não pode ser desfeita. Depois de atualizar
sua landing zone para a versão 2.5, você deve atualizar manualmente todas as contas cadastradas da
AWS Control Tower para governar nas 10 suportadasAWSRegiões. Para obter mais informações, consulte
Configurar suas regiões da AWS Control Tower (p. 115).

Atualização do Guardrail
8 de outubro de 2020
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
Uma versão atualizada foi lançada para o corrimão obrigatórioAWSGR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED.
Essa alteração na grade de proteção é necessária porque as contas que estão sendo cadastradas
automaticamente na AWS Control Tower devem ter aAWSControlTowerExecutionfunção habilitada. A
versão anterior do corrimão impede que essa função seja criada.
Para obter mais informações, consulte:Atualização do guardrail (p. 219)na referência do Guardrail do Guia
do Usuário do AWS Control Tower.

O console da AWS Control Tower mostra mais
detalhes sobre OUs e contas
22 de julho de 2020
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
Você pode visualizar suas organizações e contas que não estão inscritas na AWS Control Tower, junto
com organizações e contas que estão inscritas.
No console da AWS Control Tower, você pode ver mais detalhes sobre suaAWScontas e unidades
organizacionais (OUs). OContasA página agora lista todas as contas em sua organização,
independentemente da UO ou do status de inscrição na AWS Control Tower. O agora é possível
pesquisar, classificar e filtrar em todas as tabelas.

Use a AWS Control Tower para configurar uma nova
conta múltiplaAWSambientes emAWS Organizations
22 de abril de 2020
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
AWS OrganizationsAgora, os clientes podem usar a AWS Control Tower para gerenciar unidades
organizacionais (OUs) e contas recém-criadas, aproveitando esses novos recursos:
• ExistentesAWS Organizationsos clientes agora podem configurar uma nova landing zone para novas
unidades organizacionais (OUs) em sua conta de gerenciamento existente. Você pode criar novas OUs
na AWS Control Tower e criar novas contas nessas OUs com a governança da AWS Control Tower.
• AWS Organizationsos clientes podem cadastrar contas existentes usando o processo de inscrição da
conta ou por meio de scripts.
A AWS Control Tower fornece um serviço de orquestração que usa outrosAWSServiços da . Ele foi
projetado para organizações com várias contas e equipes que estão procurando a maneira mais fácil de
configurar suas contas múltiplas novas ou existentesAWSmeio ambiente e governança em grande escala.
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Com uma organização governada pela AWS Control Tower, os administradores de nuvem sabem que
as contas na organização estão em conformidade com as políticas estabelecidas. Os construtores se
beneficiam porque podem provisionar novosAWScontas rapidamente, sem preocupações indevidas com a
conformidade.
Para obter informações sobre configuração de uma zona de aterrissagem, consultePlanejar sua landing
zone do AWS Control Tower (p. 29). Você também pode visitar a AWS Control Towerpágina da web do
produtoou visite YouTube para assistir a este vídeo sobrecomeçar a usar a AWS Control Tower paraAWS
Organizations.
Além dessa mudança, oProvisionamento rápido de contasa capacidade na AWS Control Tower foi
renomeada paraRegistrar conta da. Agora permite a inscrição de existentesAWScontas, bem como a
criação de novas contas. Para obter mais informações, consulteInscrever uma conta existente (p. 125)

Personalizações para o AWS Control Tower
17 de março de 2020
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
Agora, a AWS Control Tower inclui uma nova implementação de referência que facilita a aplicação de
modelos e políticas personalizadas na sua landing zone da AWS Control Tower.
Com personalizações para a AWS Control Tower, você pode usarAWS CloudFormationmodelos para
implantar novos recursos em contas existentes e novas em sua organização. Você também pode aplicar
políticas personalizadas de controle de serviços (SCPs) a essas contas, além das SCPs já fornecidas
pela AWS Control Tower. As personalizações do pipeline da AWS Control Tower se integram aos
eventos e notificações do ciclo de vida da AWS Control Tower (Eventos de ciclo de vida no AWS Control
Tower (p. 286)) para garantir que as implantações de recursos permaneçam sincronizadas com sua
landing zone.
A documentação de implantação dessa arquitetura da solução AWS Control Tower está disponível por
meio doAWSPágina web de soluções.

Disponibilidade geral da AWS Control Tower versão
2.3
5 de março de 2020
(Atualização necessária para a landing zone do AWS Control Tower Para obter mais informações,
consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43).)
O AWS Control Tower o o o doAWSRegião, além das regiões Leste dos EUA (Ohio), Leste dos EUA
(Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon) e Europa (Irlanda). A adição da região Ásia-Pacífico (Sydney)
é a única alteração introduzida na versão 2.3 da AWS Control Tower.
Se você não usou a AWS Control Tower anteriormente, pode lançá-la hoje em qualquer uma das
regiões suportadas. Se você já estiver usando a AWS Control Tower e quiser estender seus recursos de
governança para a região Ásia-Pacífico (Sydney) em suas contas, acesse oConfiguraçõespágina no painel
do AWS Control Tower. A partir daí, atualize sua landing zone para a versão mais recente. Em seguida,
atualize suas contas individualmente.

Note
Atualizar sua landing zone não atualiza automaticamente suas contas. Se você tiver mais do
que algumas contas, as atualizações necessárias podem ser demoradas. Por esse motivo,
recomendamos que você evite expandir sua landing zone da AWS Control Tower para regiões
nas quais você não precisa que suas cargas de trabalho sejam executadas.

344

AWS Control Tower Guia do usuário
Provisionamento de contas em uma
única etapa na AWS Control Tower

Para obter informações sobre o comportamento esperado das grades de proteção de detetive como
resultado de uma implantação em uma nova região, consulteConfigurar suas regiões da AWS Control
Tower (p. 115).

Provisionamento de contas em uma única etapa na
AWS Control Tower
2 de março de 2020
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
Agora, a AWS Control Tower oferece suporte ao provisionamento de contas em uma única etapa por meio
do console AWS Control Tower Esse recurso permite que você provisione novas contas de dentro do
console da AWS Control Tower.
Para usar o formulário simplificado, navegue atéAccount Factoryno console da AWS Control Tower e, em
seguida, escolhaProvisionamento rápido de contas. A AWS Control Tower atribui o mesmo endereço de
e-mail à conta provisionada e ao usuário de login único (IAM Identity Center) criado para a conta. Se você
precisar que esses dois endereços de e-mail sejam diferentes, você deve provisionar sua conta por meio
deAWS Service Catalog.
Atualize as contas que você cria por meio do provisionamento rápido de contas usandoAWS Service
Cataloge a fábrica de contas da AWS Control Tower, assim como as atualizações de qualquer outra conta.

Note
Em abril de 2020, oProvisionamento rápido de contaso recurso foi renomeado paraRegistrar
conta da. Em junho de 2022, a capacidade de criar e atualizar contas no console da AWS Control
Tower foi separada da capacidade de se inscreverAWScontas. Para obter mais informações,
consulteInscrever uma conta existente (p. 125)

AWS Control Tower
28 de fevereiro de 2020
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
Agora, a AWS Control Tower oferece suporte a uma ferramenta automatizada de descomissionamento
para ajudá-lo a limpar os recursos alocados pela AWS Control Tower. Se você não pretende mais usar
a AWS Control Tower para sua empresa, ou se precisar de uma grande redistribuição de seus recursos
organizacionais, talvez queira limpar os recursos criados quando você configurou inicialmente sua landing
zone.
Para descomissionar sua landing zone usando um processo que é principalmente automatizado, entre em
contato comAWS Supportpara obter assistência com as etapas adicionais necessárias. Para obter mais
informações sobre o descomissionamento, consulteDemonstração da demonstração: Descomissionar uma
zona de aterrissagem da AWS (p. 304).

Notificações de eventos do AWS Control Tower
22 de janeiro de 2020
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
A AWS Control Tower anuncia a disponibilidade de notificações de eventos do ciclo de vida. UMAevento
do ciclo de vida (p. 286)marca a conclusão de uma ação da AWS Control Tower que pode alterar o
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estado dos recursos, como unidades organizacionais (OUs), contas e grades de proteção, que são
criadas e gerenciadas pela AWS Control Tower. Os eventos do ciclo de vida são registrados comoAWS
CloudTraileventos e entregues na Amazon EventBridge como eventos.
A AWS Control Tower registra eventos do ciclo de vida após a conclusão das seguintes ações que podem
ser executadas usando o serviço: criar ou atualizar uma landing zone; criar ou excluir uma OU; ativar ou
desativar uma grade de proteção em uma OU; e usar a fábrica de contas para criar uma nova conta ou
mover uma conta para outra UO.
AWS Control Tower usa váriosAWSserviços para criar e administrar as melhores práticas de várias
contasAWSambiente. Pode levar vários minutos para que uma ação do AWS Control Tower seja
concluída. Você pode acompanhar os eventos do ciclo de vida no CloudTrail registra para verificar se a
ação original da AWS Control Tower foi concluída com êxito. Você pode criar uma EventBridge regra para
notificá-lo quando CloudTrail registra um evento do ciclo de vida ou aciona automaticamente a próxima
etapa em seu fluxo de trabalho de automação.

De janeiro a dezembro de 2019
De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, a AWS Control Tower lançou as seguintes atualizações:
• Disponibilidade geral da AWS Control Tower versão 2.2 (p. 346)
• Novas grades de proteção eletivas na AWS Control Tower (p. 347)
• Novas grades de proteção para detetives na AWS Control Tower (p. 347)
• A AWS Control Tower aceita endereços de e-mail para contas compartilhadas com domínios diferentes
da conta de gerenciamento (p. 347)
• Disponibilidade geral da AWS Control Tower versão 2.1 (p. 348)

Disponibilidade geral da AWS Control Tower versão
2.2
13 de novembro de 2019
(Atualização necessária para a landing zone do AWS Control Tower Para obter mais informações,
consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43).)
A AWS Control Tower versão 2.2 fornece três novas grades de proteção preventivas que evitam desvios
nas contas:
• Proibir alterações na Amazon CloudWatch Registros e grupos de log configurados pelo AWS Control
Tower (p. 211)
• Proibir a exclusão das autorizações de agregação do AWS Config criadas pela AWS Control
Tower (p. 212)
• Não permitir a exclusão do arquivamento de log (p. 212)
Uma grade de proteção é uma regra de alto nível que fornece governança contínua para seu ambiente
geralAWSambiente. Quando você cria sua zona de aterrissagem da AWS Control Tower, a landing zone
e todas as unidades organizacionais (OUs), contas e recursos estão em conformidade com as regras de
governança aplicadas pelas grades de proteção escolhidas. À medida que você e os membros da sua
organização usam a landing zone, mudanças (acidentais ou intencionais) nesse status de conformidade
podem ocorrer. A detecção de desvio ajuda a identificar recursos que precisam de alterações ou
atualizações de configuração para resolver o desvio. Para obter mais informações, consulteDetecte e
resolva desvios na AWS Control Tower (p. 171)

346

AWS Control Tower Guia do usuário
Novas grades de proteção eletivas na AWS Control Tower

Novas grades de proteção eletivas na AWS Control
Tower
05 de setembro de 2019
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
A AWS Control Tower agora inclui as quatro novas grades de proteção eletivas a seguir:
• Proibir ações de exclusão em buckets do Amazon S3 sem MFA (p. 235)
• Proibir alterações na configuração de replicação dos buckets do Amazon S3 (p. 235)
• Não permitir ações como usuário raiz (p. 224)
• Não permitir a criação de chaves de acesso para o usuário raiz (p. 223)
Uma grade de proteção é uma regra de alto nível que fornece governança contínua para seu ambiente
geralAWSambiente. As proteções permitem que você expresse suas intenções políticas. Para obter mais
informações, consulteGrais de proteção na AWS Control Tower (p. 198)

Novas grades de proteção para detetives na AWS
Control Tower
25 de agosto de 2019
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
A AWS Control Tower agora inclui as seguintes oito novas grades de proteção para detetives:
• Detecte se o versionamento dos buckets do Amazon S3 está habilitado (p. 237)
• Detecte se o MFA está habilitado paraAWSUsuários do IAM doAWSConsole do (p. 236)
• Detecte se o MFA está habilitado paraAWSUsuários do IAM (p. 236)
• Detecte se a otimização do Amazon EBS está habilitada para instâncias do Amazon EC2 (p. 229)
• Detecte se os volumes do Amazon EBS estão conectados às instâncias do Amazon EC2 (p. 229)
• Detecte se o acesso público às instâncias do banco de dados Amazon RDS está habilitado (p. 230)
• Detecte se o acesso público aos snapshots do banco de dados do Amazon RDS está habilitado (p. 230)
• Detecte se a criptografia de armazenamento está ativada para instâncias de banco de dados Amazon
RDS (p. 231)
Uma grade de proteção é uma regra de alto nível que fornece governança contínua para seu ambiente
geralAWSambiente. Uma grade de proteção de detetive detecta a não conformidade de recursos em suas
contas, como violações de políticas, e fornece alertas por meio do painel. Para obter mais informações,
consulteGrais de proteção na AWS Control Tower (p. 198)

A AWS Control Tower aceita endereços de e-mail para
contas compartilhadas com domínios diferentes da
conta de gerenciamento
01 de agosto de 2019
(Nenhuma atualização para a zona de aterrissagem do AWS Control Tower)
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Na AWS Control Tower, agora você pode enviar endereços de e-mail para contas compartilhadas
(arquivamento de logs e membro da auditoria) e contas secundárias (vendidas usando a fábrica de contas)
cujos domínios são diferentes do endereço de e-mail da conta de gerenciamento. Esse recurso está
disponível somente quando você cria uma nova landing zone e quando provisiona novas contas infantis.

Disponibilidade geral da AWS Control Tower versão
2.1
24 de junho de 2019
(Atualização necessária para a landing zone do AWS Control Tower Para obter mais informações,
consulteAtualizar sua zona de destino (p. 43).)
O AWS Control Tower O agora está disponível para o público e o suporte para uso em produção. O AWS
Control Tower é destinado a organizações com várias contas e equipes que estão procurando a maneira
mais fácil de configurar suas novas contas múltiplasAWSmeio ambiente e governança em grande escala.
Com o AWS Control Tower, você pode ajudar a garantir que as contas em sua organização estejam em
conformidade com as políticas estabelecidas. Os usuários finais de equipes distribuídas podem provisionar
novosAWScontas rapidamente.
Usando o AWS Control Tower, você podeconfigurar uma zona de aterrissagem (p. 17)que emprega as
melhores práticas, como configurar umestrutura de várias contasusandoAWS Organizations, gerenciando
identidades de usuários e acesso federado comAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single SignOn), permitindo o provisionamento de contas por meio deAWS Service Cataloge criando um arquivamento
de registros centralizado usandoAWS CloudTraileAWS Config.
Para uma governança contínua, você pode ativar grades de proteção pré-configuradas, que são regras
claramente definidas para segurança, operações e conformidade. As grades de proteção ajudam a impedir
a implantação de recursos que não estão em conformidade com as políticas e monitoram continuamente
a falta de conformidade dos recursos implantados. O painel do AWS Control Tower fornece visibilidade
centralizada em umAWSambiente incluindo contas provisionadas, grades de proteção habilitadas e o
status de conformidade das contas.
Você pode configurar um novo ambiente de várias contas com um único clique no console da AWS Control
Tower. Não há cobranças adicionais ou compromissos iniciais para usar a AWS Control Tower. Você paga
apenas por aquelesAWSserviços que você habilitou para configurar uma landing zone e implementar
grades de proteção selecionadas.
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Histórico do documentos
• Última atualização da documentação: 1º de setembro de 2022
A tabela a seguir descreve as alterações importantes feitas naGuia do usuário do AWS Control Tower.
Para receber notificações sobre atualizações da documentação, inscreva-se no feed RSS.
Alteração

Descrição

Data

APIs para grades
de proteção,AWS
CloudFormationrecurso (p. 349)

O AWS Control Tower agora
oferece suporte à ativação
e desativação de grades
de proteção por meio de
um conjunto de chamadas
de API e um novoAWS
CloudFormationrecurso.

1º de setembro de 2022

CfCT suporta exclusão de
conjuntos de pilhas (p. 349)

O CfCT suporta a exclusão do
conjunto de pilhas, definindo
um parâmetro no arquivo de
manifesto.

26 de agosto de 2022

Retenção de log
personalizado (p. 349)

Você pode personalizar a política 15 de agosto de 2022
de retenção para buckets do
Amazon S3 que armazenam sua
AWS Control Tower. CloudTrail
registros, em incrementos de dias
ou anos, até um máximo de 15
anos.

Reparo de desvio de função
disponível (p. 349)

A AWS Control Tower
oferece suporte ao reparo de
desvios de funções, sem um
reparo completo da zona de
aterrissagem.

11 de agosto de 2022

Versão 3.0 disponível
3.0 (p. 349)

A landing zone AWS Control
Tower, versão 3.0, muda deAWS
CloudTrailtrilhas para trilhas
baseadas na organização e
atualiza a política gerenciada
para permitir trilhas no nível
da organização. Ele permite
que você agregueAWS
Configinformações somente
em sua região de origem. A
versão 3.0 também inclui uma
atualização para a grade de
proteção de negação de região e
duas novas grades de proteção
de detetive.

26 de julho de 2022

A página Organização combina
visualizações de OUs e
contas (p. 349)

O novo novoA empresana AWS
Control Tower mostra uma visão

18 de julho de 2022
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hierárquica de todas as unidades
organizacionais (OUs) e contas.
Mudança em uma política
gerenciada (p. 349)

Nós mudamos
20 de junho de 2022
oAWSControlTowerServiceRolePolicypara
que os clientes possam ter
o nível da organizaçãoAWS
CloudTrailtrilhas para
agregarAWS CloudTrailtroncos.

Inscrição e atualização
mais fáceis de contas de
membros (p. 349)

Agora, a AWS Control Tower
31 de maio de 2022
oferece a capacidade de registrar
e atualizar contas de membros
individualmente, de dentro da sua
landing zone. Cada conta mostra
quando está disponível para
uma atualização. Separamos
oInscrever uma contabotão
doCriarfluxo de trabalho da conta
na Account Factory

O AFT suporta
personalização para contas
compartilhadas (p. 349)

O AWS Control Tower Account
Factory para Terraform agora
oferece suporte à personalização
da conta de gerenciamento,
arquivamento de registros e
contas de auditoria da AWS
Control Tower.

27 de maio de 2022

Operações simultâneas para
todas as grades de proteção
opcionais (p. 349)

Agora, a AWS Control Tower
permite que você aplique e
remova proteções preventivas
opcionais, bem como grades de
proteção de detetive.

18 de maio de 2022

Contas de segurança e registro
existentes (p. 349)

Agora, a AWS Control Tower
oferece suporte à capacidade
de trazer contas de segurança
e registro existentes, em
vez de criar novas durante a
configuração landing zone.

16 de maio de 2022

Versão 2.9 disponível a versão
2.9 (p. 349)

A landing zone AWS Control
Tower versão 2.9 atualiza o
encaminhador de notificações
Lambda para usar o tempo de
execução do Python versão 3.9.

22 de abril de 2022

Suporte atualizado
paraAWSmelhores práticas,
versão 2.8 disponível (p. 349)

A landing zone AWS Control
Tower versão 2.8 fornece
suporte adicional para garantir
que suas cargas de trabalho
eAWSas contas estão alinhadas
comAWSpráticas recomendadas.

10 de fevereiro de 2022
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Região negada a região negou o
corrimão (p. 349)

A AWS Control Tower agora
inclui uma grade de proteção
que ajuda você a restringir o
acesso aAWSRegiões, para
tratar de questões regulatórias e
de conformidade.

30 de novembro de 2021

grades de proteção de residência
de dados (p. 349)

O AWS Control Tower agora
oferece suporte a grades de
proteção que ajudam você a
gerenciar a residência de dados
com controle granular.

30 de novembro de 2021

Fábrica de contas AWS Control
Tower para Terraform (p. 349)

O AWS Control Tower agora
oferece suporte ao Terraform
para provisionamento e
atualização automatizados de
contas.

29 de novembro de 2021

Novo evento do ciclo de vida
disponível (p. 349)

18 de novembro de 2021
OPrecheckOrganizationalUnitregistros
de eventos se algum recurso
bloqueia oAmpy totarefa do
sucesso, incluindo recursos em
OUs aninhadas.

OUs aninhadas
disponíveis (p. 349)

Agora, a AWS Control Tower
permite que sua landing zone
contenha estruturas de UO
aninhadas.

16 de novembro de 2021

Simultaneidade de
Detective (p. 349)

As grades de proteção de
detetive da AWS Control Tower
agora oferecem suporte a
operações simultâneas de
ativação e desativação.

5 de novembro de 2021

Duas novas regiões
disponíveis (p. 349)

O AWS AWS AWS Control Tower 29 de julho de 2021
agora está disponível em duas
novasAWSRegiões, Europa
(Paris) e América do Sul (São
Paulo).

Desseleção de região (p. 349)

É possível desmarcar a
seleçãoAWSRegiões que você
não deseja mais governar por
meio do AWS Control Tower.

29 de julho de 2021

Chaves do KMS
disponíveis (p. 349)

Opcionalmente, você pode criar
ou escolher chaves KMS que
você gerencia para criptografar
seus dados e recursos.

28 de julho de 2021

Mudança em uma política
gerenciada (p. 349)

Nós mudamos
28 de julho de 2021
oAWSControlTowerServiceRolePolicypara
que os clientes possam usar
suas próprias chaves de
criptografia KMS paraAWS
CloudTrailtroncos.
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Nomes de guardrail
alterados, funcionalidade
inalterada (p. 349)

Alguns nomes e descrições do
guarda-corpo foram atualizados
para melhor refletir as intenções
políticas do guarda-corpo, sem
alteração na funcionalidade.

26 de julho de 2021

Verificações automatizadas de
SCPs gerenciados (p. 349)

A AWS Control Tower realiza
escaneamentos automatizados
diários de SCPs gerenciados
para verificar se há desvios.

11 de maio de 2021

Nomes personalizados para OUs
e contas (p. 349)

O AWS Control Tower permite
que você forneça nomes
personalizados durante o
processo de configuração
landing zone, para OUs e contas
essenciais, sem criar desvios.

16 de abril de 2021

Descomissionar
uma landing zone é
autoatendimento (p. 349)

O AWS Control Tower agora
permite que você descomissione
uma landing zone sem entrar
em contatoAWSSupport. O
descomissionamento é um
processo semiautomatizado que
não pode ser desfeito. Não é
o mesmo que excluir todos os
recursos da AWS Control Tower
manualmente.

9 de abril de 2021

Três regiões adicionais (p. 349)

O AWS Control Tower agora está 8 de abril de 2021
disponível em trêsAWSregiões:
regiões: Região Ásia-Pacífico
(Tóquio), Ásia-Pacífico (ÁsiaPacífico (Tóquio), Ásia-Pacífico
(Tóquio), Ásia-Pacífico (

Novas grades de proteção do
Log Archive, landing zone versão
2.7 disponíveis (p. 349)

Quatro novas grades de proteção 8 de abril de 2021
do Log Archive fornecem
governança do Log Archive sobre
os recursos da AWS Control
Tower, separadamente da
governança de recursos fora da
AWS Control Tower. A orientação
sobre quatro grades de proteção
existentes mudou de obrigatória
para eletiva. A versão 2.7 da
landing zone da AWS Control
Tower inclui uma exigência
de HTTPS, que não pode ser
desfeita após a atualização.
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Seleção da região (p. 349)

A seleção da região da AWS
Control Tower oferece melhor
capacidade de gerenciar a
área geográfica dos seus
recursos da AWS Control
Tower. Para expandir o número
de regiões nas quais você
hospedaAWSrecursos ou cargas
de trabalho — por motivos de
conformidade, regulatórios, de
custo ou outros — agora você
pode selecionar as regiões
adicionais para governar.

19 de fevereiro de 2021

Registre uma OU e governe
todas as suas contas com a
AWS Control Tower de uma só
vez (p. 349)

O AWS Control Tower adiciona
a capacidade de registrar uma
OU, que é uma forma de colocar
várias contas na governança ao
mesmo tempo.

28 de janeiro de 2021

Várias atualizações de conta em
OUs registradas (p. 349)

Agora você pode atualizar
todas as contas em qualquer
contaAWS Organizationsunidade
organizacional (OU) contendo
até 300 contas, com um único
clique, do painel do AWS Control
Tower. O recurso de atualização
de várias contas, também
conhecido como atualização em
massa, elimina a necessidade
de atualizar uma conta por vez
ou usar um script externo para
realizar a atualização em várias
contas juntas.

28 de janeiro de 2021

Nova função para agregar
contas e OUs não
gerenciadas (p. 349)

Uma nova função auxilia
na detecção externaAWS
Configregras, portanto, a AWS
Control Tower não precisa
obter acesso a contas não
gerenciadas.

29 de dezembro de 2020
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O AWS AWS AWS Control
Tower está disponível em mais
regiões da AWS. (p. 349)

O AWS Control Tower já está
18 de novembro de 2020
disponível para ser implantado na
região Ásia-Pacífico (Cingapura),
Europa (Frankfurt), Europa
(Londres), Europa (Estocolmo)
e no região Europa (Estocolmo).
Com esse lançamento, a AWS
Control Tower agora está
disponível em 10AWSregiões
da. regiões Essa atualização
landing zone inclui todas as
regiões listadas e não pode ser
desfeita. Depois de atualizar sua
landing zone para a versão 2.5,
você deve atualizar manualmente
todas as contas cadastradas
na AWS Control Tower para
governar nas 10 regiões da AWS
suportadas.

Atualização do
guardrail (p. 349)

Uma versão atualizada
8 de outubro de 2020
foi lançada para o
corrimão obrigatórioAWSGR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED.
A grade de proteção atualizada
permite um registro automatizado
mais fácil de contas.

A página de informações
relacionadas agora está
disponível para a AWS Control
Tower (p. 349)

A página de informações
relacionadas facilita a localização
de tarefas comuns que podem
ser úteis após a configuração da
landing zone da AWS Control
Tower.

18 de setembro de 2020

O console da AWS Control
Tower mostra mais detalhes
sobre OUs e contas. (p. 349)

No console da AWS Control
Tower, você pode ver mais
detalhes sobre suaAWSContas
e unidades organizacionais
(UOs). A página “Contas” agora
lista todas as contas em sua
organização, independentemente
da OU ou do status de inscrição
na AWS Control Tower. O agora
está disponível para pesquisar,
classificar e filtrar todas as
tabelas.

22 de julho de 2020
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A AWS Control Tower permite
que organizações existentes
configurem uma landing
zone (p. 349)

Agora você pode lançar uma
16 de abril de 2020
landing zone para a AWS Control
Tower em uma organização
existente, para colocar a
organização na governança.
OProvisionamento rápido de
contaa capacidade na AWS
Control Tower foi renomeada
paraInscrever uma contae
agora permite a inscrição de
existentesAWScontas, bem como
a criação de novas contas.

O AWS Control Tower agora
está disponível na ÁsiaPacífico (p. 349)

O AWS Control Tower já
3 de março de 2020
está disponível para ser
implantado na Ásia-Pacífico
(Sydney)AWSRegião. região.
Esta versão requer atualizações
manuais nas contas vendidas.
Atualize somente se você planeja
executar cargas de trabalho na
Ásia-Pacífico (Sydney).

É possível descomissionar uma
landing zone da AWS Control
Tower (p. 349)

AWSO Support pode
ajudá-lo a descomissionar
permanentemente uma landing
zone por meio de um processo
principalmente automatizado que
preserva suas organizações,
embora seja necessária alguma
limpeza manual.

27 de fevereiro de 2020

O provisionamento rápido de
contas está disponível na AWS
Control Tower (p. 349)

O provisionamento rápido de
contas facilita a execução de
novas contas-membro quando a
zona de destino está atualizada,
com o recurso Enroll account
(Registrar conta).

20 de fevereiro de 2020

Os eventos do ciclo de vida são
monitorados na AWS Control
Tower (p. 349)

Os eventos do ciclo de vida
fornecem detalhes adicionais
para determinados eventos
da AWS Control Tower, para
facilitar a automação do fluxo de
trabalho.

12 de dezembro de 2019

As páginas de configurações e
atividades estão disponíveis para
a AWS Control Tower (p. 349)

As páginas Settings
(Configurações) e Activities
(Atividades) facilitam a
atualização da zona de destino
e a visualização de eventos
registrados em log.

30 de novembro de 2019

Grades de proteção preventivas
adicionais estão disponíveis para
o AWS Control Tower (p. 349)

As grades de proteção
preventivas na AWS Control
Tower mantêm sua organização
e seus recursos alinhados com
seu ambiente.

6 de setembro de 2019
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Outras grades de proteção para
detetives estão disponíveis para
o AWS Control Tower (p. 349)

As grades de proteção para
Detective na AWS Control Tower
fornecem informações sobre o
estado da sua organização e dos
recursos.

27 de agosto de 2019

O AWS AWS Control Tower
agora está disponível ao
público (p. 349)

O AWS Control Tower é
um serviço que oferece a
maneira mais fácil de configurar
e administrar suas várias
contasAWSambiente em grande
escala.

24 de junho de 2019
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Glossário da AWS
Para obter a terminologia mais recente da AWS, consulte o glossário da AWS na Referência geral da
AWS.
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As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da
versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.
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