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AWS Control Tower Guia do usuário
Recursos

O que é o AWS Control Tower?
O AWS Control Tower oferece uma maneira simples de configurar e controlar um ambiente deAWS várias 
contas, seguindo as melhores práticas prescritivas. O AWS Control Tower orquestra os recursos de vários 
outros AWSserviços daAWS OrganizationsAWS Service Catalog, incluindoAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On), e, para criar uma landing zone em menos de uma hora. Os recursos 
são configurados e gerenciados em seu nome.

O AWS Control Tower: amplia os recursos deAWS Organizations. Para ajudar a evitar que suas 
organizações e contas se afastem, o que é divergência das melhores práticas, a AWS Control Tower aplica 
controles (às vezes chamados de guardrails). Por exemplo, você pode usar controles para ajudar a garantir 
que os registros de segurança e as permissões necessárias de acesso entre contas 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 a AWS Control Tower, você pode 
aderir mais facilmente aos padrões corporativos, atender aos requisitos regulatórios e seguir as melhores 
práticas.

O AWS Control Tower permite que os usuários finais de suas equipes distribuídas provisionem novasAWS 
contas 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 com as políticas 
de conformidade estabelecidas em toda a empresa.

Em resumo: o AWS Control Tower oferece a maneira mais fácil de configurar e controlar umAWS ambiente 
multiconta da seguro e compatível com base nas melhores práticas da seguro e compatível. Para obter 
mais informações sobre como trabalhar com a AWS Control Tower e as melhores práticas descritas na 
estratégia deAWS várias contas, consulteAWSestratégia de várias contas: orientação sobre as melhores 
práticas (p. 36).

Recursos
O AWS Control Tower de pesquisa também tem os seguintes recursos:

• landing zone aterrissagem — Uma zona de aterrissagem é um ambiente bem arquitetado com várias 
contas, baseado 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.

• Controles — Um controle (às vezes chamado de guardrail) é uma regra de alto nível que fornece 
governança contínua para seuAWS ambiente geral. Ele é expressado em linguagem simples. Existem 
três tipos de controles: preventivo, detetive e proativo. Três categorias de orientação se aplicam aos 
controles: obrigatórios, altamente recomendados ou eletivos. Para obter mais informações sobre os 
controles, consulteComo os controles de (p. 10).

• Account Factory — Uma fábrica de contas é um modelo de conta configurável que ajuda a padronizar 
o provisionamento de novas contas com configurações de conta pré-aprovadas. O 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, consulte Provisione e gerencie contas com 
o Account Factory (p. 144).

• Painel — O painel oferece supervisão contínua de sua zona de destino para sua equipe de 
administradores centrais de nuvem. Use o painel para ver contas provisionadas em sua empresa, 

1

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/integrated-services.html
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/organizing-your-aws-environment/appendix-e-establish-multi-account.html#example-workloads-flat-structure
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/organizing-your-aws-environment/appendix-e-establish-multi-account.html#example-workloads-flat-structure


AWS Control Tower Guia do usuário
Como a AWS Control Tower 

interage com outrosAWS serviços

controles habilitados para aplicação de políticas, controles habilitados para detecção contínua de não 
conformidade com políticas e recursos não compatíveis organizados por contas e OUs.

Como a AWS Control Tower interage com 
outrosAWS serviços

O AWS Control Tower é construído com base emAWS serviços confiáveis e confiáveisAWS Service 
CatalogAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), incluindo,AWS Organizations e. 
Para obter mais informações, consulte Serviços integrados (p. 1017).

Você pode incorporar o AWS Control Tower com outrosAWS serviços 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 migrar cargas de trabalho paraAWS o.

Configuração, governança e extensibilidade

• Configuração automatizada da conta: o AWS Control Tower automatiza a implantação e o cadastro de 
contas por meio de uma fábrica de contas (ou “máquina de venda automática”), que é criada como uma 
abstração sobre os produtos provisionados emAWS Service Catalog. O Account Factory pode criar e 
inscreverAWS contas e automatiza o processo de aplicação de controles e políticas a essas contas.

• Governança centralizada: ao empregar os recursos doAWS Organizations, a AWS Control Tower 
configura uma estrutura que garante conformidade e governança consistentes em seu ambiente de 
várias contas. OAWS Organizations serviço fornece recursos essenciais para gerenciar um ambiente 
de várias contas, incluindo governança central e gerenciamento de contas, criação de contas a partir 
deAWS Organizations 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 console da AWS Control Tower e também no console da Torre de 
Controle da AWS. Você pode ver suas alterações refletidas na AWS Control Tower depois de registrar 
suas organizações existentes e inscrever suas contas existentes na AWS Control Tower. Você pode 
atualizar sua landing zone da AWS Control Tower para refletir suas alterações. Se suas cargas de 
trabalho precisarem de mais recursos avançados, você poderá aproveitar outras soluções deAWS 
parceiros junto com a AWS Control Tower.

Você é um usuário iniciante 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, consultePlaneje 
sua landing zone da AWS Control Tower (p. 33)AWSestratégia de várias contas para sua landing 
zone da AWS Control Tower (p. 36) e.

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. 193).

4. Para obter detalhes de segurança, consulte Segurança na AWS Control Tower (p. 1026).
5. Para obter informações sobre como atualizar sua landing zone e contas de membros, 

consulteGerenciamento de atualizações de configuração na AWS Control Tower (p. 45).
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Como o AWS Control Tower
Esta seção descreve em alto nível como o AWS Control Tower funciona. Sua landing zone é um 
ambiente multiconta para todos os seusAWS recursos da. Você pode usar esse ambiente para impor 
regulamentações de conformidade em todas as contas da AWS.

Estrutura de uma zona de aterrissagem 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 OUs em sua landing zone.
• OU de segurança — Essa UO contém as contas de arquivamento de registros 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 trazerAWS contas 
existentes para a AWS Control Tower para fins de segurança e registro. No entanto, eles não podem ser 
renomeados posteriormente e as contas existentes não podem ser adicionadas para fins de segurança e 
registro após o lançamento inicial.

• Sandbox OU — A OU Sandbox é criada quando você inicia sua landing zone, se você ativá-la. Essa 
e outras OUs registradas contêm as contas registradas com as quais seus usuários trabalham para 
realizar suas cargas de trabalho da AWS.

• Diretório do IAM Identity Center — Esse diretório hospeda seus usuários do IAM Identity Center. Ele 
define o escopo das permissões para cada usuário do IAM Identity Center.

• Usuários do IAM Identity Center — Essas são as identidades que seus usuários podem assumir para 
realizar suasAWS cargas de trabalho em sua landing zone.

O que acontece quando você configura uma zona de 
aterrisagem
Quando você configura uma zona de aterrissagem, a AWS Control Tower executa as seguintes ações em 
sua conta de gerenciamento em seu nome:

• Cria duas unidadesAWS Organizations organizacionais (OUs): Segurança e Sandbox (opcional), 
contidas na estrutura raiz organizacional.

• Cria ou adiciona duas contas compartilhadas na Security OU: a conta Log Archive e a conta de auditoria.
• Cria um diretório nativo da nuvem no IAM Identity Center, com grupos pré-configurados e acesso de 

login único.
• Aplica todos os controles preventivos obrigatórios para aplicar políticas.
• Aplica todos os controles de detetive obrigatórios para detectar violações de configuração.
• Os controles preventivos não são aplicados à conta de gerenciamento.
• Com exceção da conta de gerenciamento, os controles são aplicados à organização como um todo.

Gerenciando recursos com segurança em sua zona de destino e contas da AWS Control Tower

• Quando você cria sua landing zone, váriosAWS recursos são criados. Para usar a AWS Control Tower, 
você não deve modificar ou excluir esses recursos gerenciados da AWS Control Tower fora dos métodos 
suportados descritos neste guia. Excluir ou modificar esses recursos fará com que sua landing zone 
entre em um estado desconhecido. Para obter detalhes, consulte Orientação para criar e modificar os 
recursos da AWS Control Tower (p. 41).

3



AWS Control Tower Guia do usuário
O que são contas compartilhadas?

• Quando você ativa controles opcionais (aqueles com orientação altamente recomendada ou eletiva), 
a AWS Control Tower criaAWS recursos que gerencia em suas contas. Não modifique ou exclua os 
recursos da AWS Control Tower Isso pode resultar em um estado desconhecido. Para obter mais 
informações, consulte A biblioteca de controles do AWS Control Tower (p. 232).

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

O que é a conta de gerenciamento?
Essa é a conta que você criou especificamente para sua landing zone. Essa conta é usada para faturar 
tudo em sua landing zone. Ele também é usado para provisionamento de contas no Account Factory, bem 
como para gerenciar OUs e controles.

Note

Não é recomendável executar nenhum tipo de carga de trabalho de produção a partir de uma 
conta de gerenciamento da AWS Control Tower. Crie uma conta separada da AWS Control Tower 
para executar suas cargas de trabalho.

Quando você configura sua landing zone, os seguintesAWS 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 AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-
MASTER

AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-
MASTER(na versão 2.6 e 
posterior)

AWS CloudFormation StackSets AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL(Não 
implantado na versão 3.0 e 
versões posteriores)

AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH

AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG
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Produto da AWS Tipo de recurso Resource name (Nome do 
recurso)
AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES

AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES

AWSControlTowerBP-
SECURITY-TOPICS

AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
READ-PROHIBITED

AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
WRITE-PROHIBITED

AWSControlTowerLoggingResources

AWSControlTowerSecurityResources

AWSControlTowerExecutionRole

AWS Service Catalog Produto Account Factory do AWS Control 
Tower

AWS Config Agregador aws-controltower-
ConfigAggregatorForOrganizations

AWS CloudTrail Trilha aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazônia CloudWatch CloudWatch Registros 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 Sign-
On)

Grupos de diretórios AWSAccountFactory

AWSAuditAccountAdmins

AWSControlTowerAdmins

AWSLogArchiveAdmins

AWSLogArchiveViewers

AWSSecurityAuditors

AWSSecurityAuditPowerUsers

AWSServiceCatalogAdmins

AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On)

Conjuntos de permissões AWSAdministratorAccess

AWSPowerUserAccess

AWSServiceCatalogAdminFullAccess

AWSServiceCatalogEndUserAccess

AWSReadOnlyAccess

AWSOrganizationsFullAccess

Note

O nãoAWS CloudFormation StackSet BP_BASELINE_CLOUDTRAIL é implantado nas versões 3.0 
ou posteriores landing zone. No entanto, ele continua existindo em versões anteriores da landing 
zone, até que você atualize sua landing zone.

O que é a conta de arquivamento de registros?
Essa conta funciona como um repositório para registros de atividades de API e configurações de recursos 
de todas as contas na landing zone.

Quando você configura sua landing zone, os seguintes recursos da AWS são criados em sua conta de 
arquivamento de registros.

Produto da AWS Tipo de recurso Nome do recurso

AWS CloudFormation Pilhas StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
READ-PROHIBITED-

StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
WRITE-PROHIBITED

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-

6



AWS Control Tower Guia do usuário
O que são contas compartilhadas?

Produto da AWS Tipo de recurso Nome do recurso
StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES-

StackSet-
AWSControlTowerLoggingResources-

AWS Config AWS Config Rules AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED

AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBIT

AWS CloudTrail Trilhas aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazônia CloudWatch CloudWatch Regras do evento aws-controltower-
ConfigComplianceChangeEventRule

Amazônia CloudWatch CloudWatch Registros aws-controltower/CloudTrailLogs

/aws/lambda/aws-controltower-
NotificationForwarder

AWS Identity and Access 
Management

Funções aws-controltower-
AdministratorExecutionRole

aws-controltower-
CloudWatchLogsRole

aws-controltower-
ConfigRecorderRole

aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole

aws-controltower-
ReadOnlyExecutionRole

AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access 
Management

Políticas AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification 
Service

Tópicos aws-controltower-
SecurityNotifications

AWS Lambda Aplicações StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-*
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Produto da AWS Tipo de recurso Nome do recurso

AWS Lambda Funções aws-controltower-
NotificationForwarder

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 criada para dar às suas equipes de segurança e conformidade 
acesso de leitura e gravação a todas as contas em sua 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 funções e funções do Lambda, consulte Configurar uma função do Lambda 
para assumir uma função de outra conta da AWS.

Quando você configura sua landing zone, os seguintes recursos da AWS são criados em sua conta de 
auditoria.

Produto da AWS Tipo de recurso Resource name (Nome do 
recurso)

AWS CloudFormation Pilhas StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
READ-PROHIBITED-

StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
WRITE-PROHIBITED-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES-

StackSet-AWSControlTowerBP-
SECURITY-TOPICS-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES-

StackSet-
AWSControlTowerSecurityResources-
*
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Produto da AWS Tipo de recurso Resource name (Nome do 
recurso)

AWS Config Agregador aws-controltower-
GuardrailsComplianceAggregator

AWS Config AWS Config Rules AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED

AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED

AWS CloudTrail Trilha aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazônia CloudWatch CloudWatch Regras do evento aws-controltower-
ConfigComplianceChangeEventRule

Amazônia CloudWatch CloudWatch Registros aws-controltower/CloudTrailLogs

/aws/lambda/aws-controltower-
NotificationForwarder

AWS Identity and Access 
Management

Funções aws-controltower-
AdministratorExecutionRole

aws-controltower-
CloudWatchLogsRole

aws-controltower-
ConfigRecorderRole

aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole

aws-controltower-
ReadOnlyExecutionRole

aws-controltower-
AuditAdministratorRole

aws-controltower-
AuditReadOnlyRole

AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access 
Management

Políticas AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification 
Service

Tópicos aws-controltower-
AggregateSecurityNotifications

aws-controltower-
AllConfigNotifications

aws-controltower-
SecurityNotifications

AWS Lambda Funções aws-controltower-
NotificationForwarder
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Como os controles de
Um controle é uma regra de alto nível que fornece governança contínua para seuAWS ambiente geral. 
Cada controle impõe uma única regra e ela é expressa em linguagem simples. Você pode alterar os 
controles eletivos ou altamente recomendados que estão em vigor, a qualquer momento, a partir do 
console da AWS Control Tower ou das APIs da AWS Control Tower. Os controles obrigatórios são sempre 
aplicados e não podem ser alterados.

Os controles preventivos evitam que ações ocorram. Por exemplo, o controle eletivo chamado Proibir 
alterações na política de bucket para buckets do Amazon S3 (anteriormente chamado de Proibir 
alterações de política no arquivamento de registros) impede qualquer alteração na política do IAM na 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.

Os controles de Detective detectam eventos específicos quando eles ocorrem e registram a 
açãoCloudTrail. Por exemplo, o controle altamente recomendado chamado Detectar se a criptografia está 
ativada para volumes do Amazon EBS conectados às instâncias do Amazon EC2 detecta se um volume 
não criptografado do Amazon EBS está conectado a uma instância do EC2 em sua landing zone.

Os controles proativos verificam se os recursos estão em conformidade com as políticas e os objetivos da 
sua empresa, antes que os recursos sejam provisionados em suas contas. Se os recursos estiverem fora 
de conformidade, eles não serão provisionados. Os controles proativos monitoram os recursos que seriam 
implantados em suas contas por meio deAWS CloudFormation modelos.

Para aqueles que estão familiarizados comAWS: Na AWS Control Tower, os controles preventivos 
são implementados com políticas de controle de serviços (SCPs). Os controles de Detective são 
implementados comAWS Config regras. Os controles proativos são implementados comAWS 
CloudFormation ganchos.

Tópicos relacionados
• Sobre controles no AWS Control Tower (p. 221)
• Detecte e resolva desvios na AWS Control Tower (p. 193)

Como a AWS Control Tower trabalha com StackSets

O AWS Control Tower usaAWS CloudFormation StackSets para configurar recursos em suas contas. Cada 
conjunto de pilhas StackInstances corresponde a contas e aRegiões da AWS por conta. A AWS Control 
Tower implanta uma instância de conjunto de pilhas por conta e região.

A AWS Control Tower aplica atualizações a determinadas contas e deRegiões da AWS forma seletiva, 
com base emAWS CloudFormation 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 resumo rápido do comportamento esperado, com base nosAWS CloudFormation parâmetros 
que são especificados durante uma atualização:

Se a atualização do conjunto de pilhas incluir alterações no modelo (ou seja, se asTemplateURL
propriedadesTemplateBody ou forem especificadas), ou se aParameters propriedade for 
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especificada,AWS CloudFormation marcará todas as instâncias da pilha com um status de Desatualizadas
antes de atualizar as instâncias da pilha nas contas especificadasRegiões da AWS e. Se a atualização 
do conjunto de pilhas não incluir alterações no modelo ou nos parâmetros,AWS CloudFormation atualiza 
as instâncias da pilha nas contas e regiões especificadas, deixando todas as outras instâncias da pilha 
com seu status de instância de pilha existente. Para atualizar todas as instâncias de pilha associadas a um 
conjunto de pilhas, não especifique as propriedades Accounts ou Regions.

Para obter mais informações, consulte o Guia doAWS CloudFormation usuário do.
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Terminologia
Aqui está uma rápida análise de alguns termos que você verá na documentação da AWS Control Tower.

Primeiro, é bom saber que a AWS Control Tower compartilha muitas terminologias com oAWS 
Organizations serviço, incluindo os termos organização e unidade organizacional (OU), que aparecem 
neste documento.

• Para obter mais informações sobre organizações e OUs, consulte AWS Organizationsterminologia e 
conceitos. Se você é novo na AWS Control Tower, essa terminologia é um bom ponto de partida.

•  AWS Organizationsé umAWS serviço que ajuda você a controlar centralmente seu ambiente à medida 
que você cresce e expande suas cargas de trabalhoAWS. A AWS Control Tower dependeAWS 
Organizations da criação de contas, da aplicação de controles preventivos no nível da UO e do 
fornecimento de faturamento centralizado.

• Uma AWSconta Account Factory é umaAWS conta provisionada usando o Account Factory na 
AWS Control Tower. Às vezes, o Account Factory é chamado informalmente de “máquina de venda 
automática” de contas.

• Sua região inicial da AWS Control Tower é aAWS região na qual sua landing zone da AWS Control 
Tower foi implantada. Você pode ver sua região natal nas configurações da landing zone.

• AWS Service Catalogpermite que você gerencie serviços de TI comumente implantados de 
forma centralizada. No contexto deste documento, o Account Factory usaAWS Service Catalog o 
provisionamento de novasAWS contas, incluindo contas de projetos personalizados.

• AWS CloudFormation StackSetssão um tipo de recurso que amplia a funcionalidade das pilhas, 
permitindo que você crie, atualize ou exclua pilhas em várias contas e regiões com uma única operação 
e um único CloudFormation modelo.

• Uma instância de pilha é uma região. Uma região.
• Uma unidade é um conjunto deAWS recursos da que pode gerenciar como uma unidade.
• Um agregador é um tipo deAWS Config recurso que coleta dados deAWS Config configuração e 

conformidade de várias contas e regiões da organização, permitindo que você visualize e consulte esses 
dados de conformidade em uma única conta.

• Um pacote de conformidade é um conjunto deAWS Config regras e ações de correção que podem ser 
implantadas como uma única entidade em uma conta e uma região ou em uma organização emAWS 
Organizations. Você pode usar um pacote de conformidade para ajudar a personalizar seu ambiente 
da AWS Control Tower. Para blogs técnicos que fornecem mais detalhes, consulte Informações 
relacionadas.

• Linha de base: definir a base de uma conta é configurar seus planos e controles. 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 da AWS Control Tower estão contidas nas 
funções que você aplica a cada conta cadastrada.

• Blueprint: um blueprint é um artefato que encapsula alguns metadados, que descrevem os componentes 
da infraestrutura que são implantados em uma conta. Por exemplo, umAWS CloudFormation modelo 
pode servir como um modelo para uma conta da AWS Control Tower.

• Drift: uma alteração em um recurso instalado e configurado pela AWS Control Tower. Recursos sem 
desvios permitem que a AWS Control Tower funcione adequadamente.

• Recurso não compatível: um recurso que viola umaAWS Config regra que define um determinado 
controle de detetive.

• Conta compartilhada: uma das três contas que a AWS Control Tower cria automaticamente quando você 
configura sua landing zone: a conta de gerenciamento, a conta de arquivamento de registros e a conta 
de auditoria. Você pode escolher nomes personalizados para a conta de arquivamento de registros e a 
conta de auditoria durante a configuração.
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• Conta de membro: uma conta de membro pertence à organização AWS Control Tower. A conta do 
membro pode ser cadastrada ou cancelada na AWS Control Tower. Quando uma OU registrada contém 
uma combinação de contas inscritas e não registradas:
• Os controles preventivos ativados na OU se aplicam a todas as contas dentro dela, incluindo as não 

registradas. Isso é verdade porque os controles preventivos são aplicados com SCPs no nível da UO, 
não no nível da conta. Para obter mais informações, consulte Herança para políticas de controle de 
serviços naAWS Organizations documentação.

• Os controles de Detective ativados na OU não se aplicam a contas não registradas.

Uma conta pode ser membro de apenas uma organização por vez, e suas cobranças são cobradas na 
conta de gerenciamento dessa organização. A conta de um membro pode ser movida para o contêiner 
raiz de uma organização.

• AWSconta: umaAWS conta atua como um contêiner de recursos e um limite de isolamento de recursos. 
UmaAWS conta pode ser associada ao faturamento e ao pagamento. UmaAWS conta é diferente 
de uma conta de usuário (às vezes chamada de conta de usuário do IAM) na AWS Control Tower. 
As contas criadas por meio do processo de provisionamento do Account Factory sãoAWS contas. 
AWScontas também podem ser adicionadas à AWS Control Tower por meio do processo de registro da 
conta ou do registro da UO.

• Controle: Um controle (também conhecido como guardrail) é uma regra de alto nível que fornece 
governança contínua para o ambiente geral da AWS Control Tower. Cada controle impõe uma 
única regra. Os controles preventivos são implementados com SCPs. Os controles de Detective 
são implementados comAWS Config regras. Os controles proativos são implementados comAWS 
CloudFormation ganchos. Para obter mais informações, consulte Como os controles de (p. 10).

• landing zone aterrissagem: uma zona de aterrissagem é um ambiente em nuvem que oferece um ponto 
de partida recomendado, incluindo contas padrão, estrutura da conta, layouts de rede e segurança, 
etc. A partir de uma landing zone, você pode implantar cargas de trabalho que utilizam suas soluções e 
aplicativos.

• UO aninhada: Uma UO aninhada na AWS Control Tower é uma UO contida em outra UO. Uma OU 
aninhada pode ter exatamente uma OU principal, e cada conta pode ser membro de exatamente 
uma OU. As OUs aninhadas criam uma hierarquia. Quando você anexa uma política a uma das OUs 
na hierarquia, ela flui para baixo e afeta todas as OUs e contas abaixo dela. Uma hierarquia de UO 
aninhada na AWS Control Tower pode ter no máximo cinco níveis de profundidade.

• OU principal: A OU imediatamente acima da OU atual na hierarquia. Cada UO pode ter exatamente uma 
UO principal.

• OU secundária: Qualquer OU abaixo da OU atual na hierarquia. Uma OU pode ter muitas OUs infantis.
• Hierarquia da UO: na AWS Control Tower, a hierarquia das OUs aninhadas pode ter até cinco níveis. A 

ordem de aninhamento é chamada de Níveis. O topo da hierarquia é designado como Nível 1.
• OU de nível superior: Uma OU 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 somente pelosAWS serviços 
habilitados pela AWS Control Tower e pelos serviços que você usa na sua landing zone. Por exemplo, 
você paga pelo Service Catalog para provisionar contas com o Account Factory eAWS CloudTrail por 
eventos rastreados em sua landing zone. Para obter informações sobre os preços e as taxas associados à 
AWS Control Tower, consulte os preços da AWS Control Tower.

Se você estiver executando cargas de trabalho efêmeras a partir de contas na AWS Control Tower, poderá 
ver um aumento nos custos associadosAWS Config a. Para obter detalhes, consulte Definição de preço 
do AWS Config. Entre em contato com o representante da suaAWS conta para obter informações mais 
específicas sobre o gerenciamento desses custos. Para saber mais sobre comoAWS Config funciona com 
a AWS Control Tower, consulteMonitorando mudanças de recursos comAWS Config (p. 1052).

Se você implementarAWS CloudTrail trilhas fora da AWS Control Tower, poderá usá-las com a AWS 
Control Tower. No entanto, você pode incorrer em cobranças duplicadas se também optar por trilhas 
gerenciadas pela AWS Control Tower. Não recomendamos a criação de 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 uma CloudTrail trilha em nível organizacional para 
você na conta de gerenciamento. Para obter informações sobre o gerenciamento CloudTrail de custos, 
consulte Gerenciamento de CloudTrail custos.
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Cadastre-se no AWS

Configuração
Antes de usarAWS Control Tower pela primeira vez, siga as etapas desta seção para criar umaAWS conta 
e proteger sua contaAWS Control Tower 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
Quando você se cadastra na Amazon Web Services (AWS), aAWS conta da é cadastrada 
automaticamente em todos os produtos daAWS, incluindo oAWS 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.

AnoteAWS o número da, pois você precisará dele em outras tarefas.

Cadastrar-se em uma Conta da AWS
Se você ainda não tem Conta da AWS, siga as etapas a seguir para criar um.

Para se cadastrar em uma Conta da AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga as instruções online.

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, um Usuário raiz da conta da AWS é criado. O 
usuário raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na 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.

AWSA envia um e-mail de confirmação depois que o processo de cadastramento é concluído. A qualquer 
momento, é possível visualizar as atividades da conta atual e gerenciar sua conta acessando https://
aws.amazon.com/ e selecionando My Account (Minha conta).

Criar um usuário administrador
Depois de se inscrever em uma Conta da AWS, crie um usuário administrativo para não usar o usuário raiz 
em tarefas cotidianas.

Proteger seu Usuário raiz da conta da AWS

1. Faça login no AWS Management Console como o proprietário da conta ao escolher a opção Root user
(Usuário raiz) e inserir o endereço de e-mail da Conta da AWS. Na próxima página, insira sua senha.

Para obter ajuda ao fazer login usando o usuário raiz, consulte Signing in as the root user (Fazer login 
como usuário raiz) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS.

2. Habilite a autenticação multifator (MFA) para o usuário raiz.
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Próxima etapa

Para obter instruções, consulte Habilitar um dispositivo MFA virtual para o usuário raiz de sua conta da 
Conta da AWS (console) no Guia do usuário do IAM.

Criar um usuário administrador

• Para suas tarefas administrativas diárias, conceda acesso administrativo a um usuário administrativo 
no AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Para obter instruções, consulte Getting started (Introdução) no Manual do usuário do AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Fazer login como usuário administrador

• Para fazer login com seu usuário do Centro de Identidade do IAM, use o URL de login que foi enviado 
ao seu endereço de e-mail quando você criou o usuário do Centro do Usuário do IAM.

Para obter ajuda com o login utilizando um usuário do Centro de Identidade do IAM, consulte Fazer 
login no portal de acesso da AWS, no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS.

Segurança para suas contas

Você pode encontrar orientações adicionais sobre como configurar as melhores práticas que 
protejam a segurança de suasAWS Control Tower contas naAWS Organizations documentação.

• Práticas recomendadas para a conta de gerenciamento
• Práticas recomendadas para contas-membro

Próxima etapa
Conceitos básicos do AWS Control Tower (p. 17)
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Guia de início rápido

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 é umAWS cliente atualmente, mas é novo na AWS Control Tower, talvez queira revisar a seção 
chamadaPlaneje sua landing zone da AWS Control Tower (p. 33) 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: Criar os endereços de e-mail da sua conta compartilhada  (p. 20)
• Expectativas para a configuração da landing zone  (p. 21)
• Etapa 2. Configure e inicie sua landing zone  (p. 21)
• Etapa 3. Revise e configure a landing zone  (p. 27)
• Próximas etapas (p. 27)

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

Note

O AWS Control Tower configura serviços pagosAWS CloudTrailAWS Config, como, Amazon 
CloudWatch, Amazon S3 e Amazon VPC. Quando usados, esses serviços podem incorrer em 
custos, conforme mostrado na página de preços. O consoleAWS de gerenciamento mostra o uso 
de qualquer serviço pago 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 é escolher sua região 
de origem. Sua região de origem é aAWS região na qual você executará a maioria de suas cargas de 
trabalho ou armazenará a maioria dos seus dados. Ela não poderá ser alterada depois que você configurar 
a landing zone do AWS Control Tower. Para mais informações sobre como escolher uma região de 
aterrissagem, consulte Dicas administrativas para configuração da landing zone  (p. 40).

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 da tela do 
consoleAWS de gerenciamento.
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Verificações de pré-lançamento 

O procedimento de início rápido pressupõe que você aceitará os valores padrão dos recursos em seu 
ambiente AWS Control Tower. Muitas dessas opções podem ser alteradas posteriormente. Algumas 
opções únicas estão listadas na seção chamada Expectativas para a configuração da landing zone
 (p. 21).

Se você criou uma novaAWS conta, ela atende automaticamente aos pré-requisitos necessários para 
configurar a AWS Control Tower. Você pode prosseguir com as etapas a seguir.

Etapas de início rápido

1. Faça login no consoleAWS de gerenciamento com suas credenciais de usuário administrador.
2. Navegue até o console da AWS Control Tower em https://console.aws.amazon.com/controltower.
3. Verifique se você está trabalhando na região de origem desejada.
4. Escolha Configurar zona de aterrissagem.
5. Siga as instruções no console, 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 escolha Configurar zona de aterrissagem.
7. A AWS Control Tower leva cerca de 30 minutos para configurar todos os recursos em sua zona de 

aterrissagem.

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 tiver um problema de configuração, entre em contato com o
AWSSupport para obter assistência de diagnóstico.

Pré-requisito: verificações automatizadas de pré-
lançamento 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 executa antes de 
configurar uma zona de aterrissagem:

• Os limites de serviço existentes para oConta da AWS devem ser suficientes para o lançamento da 
AWS Control Tower. Para obter mais informações, consulte Limitações e cotas na AWS Control 
Tower (p. 29).

• ElesConta da AWS devem estar inscritos nos seguintesAWS serviços:
• 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)
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Considerações para clientes doAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center)

• AWS Lambda

Note

Por padrão, todas as contas são inscritas nesses serviços.

Considerações para clientes doAWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM 
Identity Center)
• Se oAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) já estiver 

configurado, a região inicial da AWS Control Tower deve ser a mesma que a região do IAM Identity 
Center.

• O IAM Identity Center pode ser instalado somente 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:
• Armazenamento de usuários do IAM Identity Center: 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 
provisiona acesso a esses grupos, para o usuário selecionado, para contas de membros.

• Active Directory: se o IAM Identity Center for AWS Control Tower estiver configurado com o Active 
Directory, a AWS Control Tower não gerencia o diretório do IAM Identity Center. Ele não atribui 
usuários ou grupos a novasAWS contas.

• Provedor de identidade externo: se o IAM Identity Center for AWS Control Tower estiver configurado 
com um provedor de identidade externo (IdP), o AWS Control Tower criará grupos no diretório do IAM 
Identity Center e provisionará o acesso a esses grupos para o usuário selecionado para as contas 
dos membros. Você pode especificar um usuário existente do seu IdP externo no Account Factory 
durante a criação da conta, e a AWS Control Tower dá a esse usuário acesso à conta recém-vendida 
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 registradas.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com o IAM Identity Center e o AWS Control Tower, 
consulteCoisas que você precisa saber sobre as contas do IAM Identity Center e a AWS Control 
Tower (p. 1022)

Considerações paraAWS CloudTrail clientesAWS Config e 
clientes
• O acesso confiávelConta da AWS não pode ser ativado na conta de gerenciamento da organização 

paraAWS Config ou CloudTrail. Para obter informações sobre como desabilitar o acesso confiável, 
consulte aAWS Organizations documentação sobre como habilitar ou desabilitar o acesso confiável.

• Se você tiver umAWS Config gravador, canal de entrega ou configuração de agregação existente em 
qualquer conta existente que planeja cadastrar na AWS Control Tower, deverá modificar ou remover 
essas configurações antes de começar a cadastrar as contas, após a configuração da sua landing 
zone. Essa pré-verificação não se aplica à conta de gerenciamento da AWS Control Tower durante o 
lançamento da landing zone. Para obter mais informações, consulte Inscrever contas que tenhamAWS 
Config recursos existentes (p. 138).

• Se você estiver executando cargas de trabalho efêmeras a partir de contas na AWS Control Tower, 
poderá ver um aumento nos custos associados aoAWS Config. Entre em contato com o representante 
da suaAWS conta para obter informações mais específicas sobre o gerenciamento desses custos.
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Etapa 1: Criar os endereços de e-
mail da sua conta compartilhada 

• Quando você cadastra uma conta na AWS Control Tower, sua conta é governada pelaAWS CloudTrail 
trilha da organização da AWS Control Tower. Se você já tiver uma implantação de uma CloudTrail trilha 
na conta, poderá ver cobranças duplicadas, a menos que exclua a trilha existente da conta antes de 
inscrevê-la na AWS Control Tower. Para obter informações sobre trilhas em nível de organização e a 
AWS Control Tower, consultePreços (p. 14).

Note

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

Etapa 1: Criar os endereços de e-mail da sua conta 
compartilhada

Se você estiver configurando sua landing zone em uma novaConta da AWS, consulteConfiguração (p. 15).

• Para configurar sua landing zone com novas contas 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 farão trabalhos específicos 
relacionados à AWS Control Tower.

• Se você estiver configurando a AWS Control Tower pela primeira vez e se estiver trazendo contas 
existentes de segurança e arquivamento de registros para a AWS Control Tower, você pode inserir os 
endereços de e-mail atuais dasAWS contas existentes.

Os endereços de e-mail são necessários para:

• Conta de auditoria — Essa conta é para sua equipe de usuários que precisa 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 na OU de segurança 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 com o escopo adequado.

Note

Se você especificarAWS contas existentes como suas contas de auditoria e arquivamento de 
registros, 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 zona de aterrissagem pode 
não ser bem-sucedida. Em particular, as contas não devem terAWS Config recursos existentes. 
Para obter mais informações, consulte Considerações para trazer contas de segurança ou 
registrar contas existentes (p. 128).

Por uma questão de clareza, este Guia do Usuário sempre se refere às contas compartilhadas por seus 
nomes padrão: arquivamento de registros e auditoria. Ao ler este documento, lembre-se de substituir 
inicialmente os nomes personalizados que você deu a essas contas, caso opte por personalizá-las. Você 
pode ver suas contas com seus nomes personalizados na página de detalhes da conta.
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Note

Estamos mudando nossa terminologia em relação aos nomes padrão de algumas unidades 
organizacionais (OUs) da AWS Control Tower para se alinhar à estratégia deAWS várias contas. 
Você pode notar algumas inconsistências enquanto estamos fazendo uma transição para 
melhorar a clareza desses nomes. A OU de segurança era anteriormente chamada de OU 
principal. A OU Sandbox era anteriormente chamada de OU personalizada.

Expectativas para a configuração da landing zone
O processo de configuração da sua landing zone da AWS Control Tower tem várias etapas. Certos 
aspectos da sua landing zone do AWS Control Tower são configuráveis. Não é possível alterar outras 
opções após a configuração.

Itens principais a serem configurados durante a configuração

• Você pode selecionar seus nomes de OU 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 denominadas Security and Sandbox. Para obter mais informações, consulte Diretrizes para 
configurar um ambiente bem arquitetado (p. 37).

• Durante a configuração, você pode selecionar nomes personalizados para as contas compartilhadas que 
a AWS Control Tower cria, chamadas de arquivamento de registros e auditoria por padrão, mas não é 
possível alterar esses nomes após a configuração. (Esta é uma seleção única.)

• Durante a configuração, você pode, opcionalmente, especificarAWS contas existentes para a 
AWS Control Tower usar como contas de auditoria e arquivamento de registros. Se você planeja 
especificarAWS contas existentes, e se essas contas tiveremAWS Config recursos existentes, você deve 
excluir osAWS Config recursos existentes antes de poder inscrever as contas na AWS Control Tower. 
(Esta é uma seleção única.)

• Se você estiver configurando pela primeira vez ou se estiver atualizando para a landing zone versão 3.0, 
você pode optar por permitir que a AWS Control Tower configure umaAWS CloudTrail trilha em nível 
organizacional para sua organização ou pode optar por não usar trilhas gerenciadas pela AWS Control 
Tower e gerenciar suas próprias CloudTrail trilhas. Você pode optar por entrar ou não em trilhas de nível 
organizacional que são gerenciadas pela AWS Control Tower sempre que atualizar sua landing zone.

• Opcionalmente, você pode definir uma política de retenção personalizada para seu bucket de log e 
bucket de acesso de log do Amazon S3 ao configurar ou atualizar sua landing zone.

• Opcionalmente, você pode especificar um plano previamente definido para usar para provisionar contas 
de membros personalizadas a partir do console da AWS Control Tower. Você pode personalizar as 
contas posteriormente se não tiver um plano disponível. Consulte Personalize contas com Account 
Factory Customization (AFC) (p. 152).

Opções de configuração que não podem ser desfeitas

• Você não pode alterar sua região de origem depois de configurar sua landing zone.
• Se você estiver provisionando contas do Account Factory com VPCs, os CIDRs da 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 apropriada. 
Para obter mais informações, consulte  Dicas administrativas para configuração da landing zone
 (p. 40).
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Important

Mudar sua região de origem depois de implantar sua landing zone da AWS Control Tower exige o 
descomissionamento e a assistência doAWS Support. Essa prática não é recomendada.

A AWS Control Tower não tem APIs nem acesso programático para lançar sua landing zone. Para 
configurar e iniciar sua landing zone no console, execute a seguinte série de etapas.

Prepare-se: navegue até o console da AWS Control Tower

1. Abra um navegador da web e navegue até o console da AWS Control Tower em https:// 
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, escolha Configurar sua landing zone.

Etapa 2a. Revise e selecione suasAWS regiões
Certifique-se de ter designado corretamente aAWS região que você selecionou para sua região de origem. 
Depois de implantar a AWS Control Tower, não é possível alterar a região inicial.

Nesta seção do processo de configuração, você pode adicionar outrasAWS regiões que precisar. Você 
pode adicionar mais regiões posteriormente, se necessário, e remover regiões da governança.

Para selecionarAWS regiões adicionais para governar

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

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

Para negar o acesso a determinadas regiões

Para negar acesso aAWS recursos e cargas de trabalho em determinadasAWS regiões, selecione
Ativado na seção do controle de negação de região. Por padrão, a configuração desse controle está Não 
habilitada.

Etapa 2b. Configure suas unidades organizacionais 
(UOs)
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 fundamental — A AWS Control Tower depende de uma OU básica que é inicialmente chamada de
Security OU. Você pode alterar o nome dessa UO durante a configuração inicial e depois, na página de 
detalhes da UO. Essa OU de segurança contém suas duas contas compartilhadas, que, por padrão, são 
chamadas de conta de arquivamento de registros e conta de auditoria.

• UO adicional — A AWS Control Tower pode configurar uma ou mais OUs adicionais para você. 
Recomendamos que você provisione pelo menos uma OU adicional em sua landing zone, além da
OU de segurança. Se essa OU adicional for destinada a projetos de desenvolvimento, recomendamos 
que você a chame de OU Sandbox, conforme indicado noDiretrizes para configurar um ambiente bem 
arquitetado (p. 37). Se você já tem uma UO existente no AWS Organizations, você pode ver a opção 
de ignorar a configuração de uma UO adicional na AWS Control Tower.
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Etapa 2c. Configure suas contas compartilhadas, 
registros e criptografia
Nesta seção do processo de configuração, o painel mostra as seleções padrão para os nomes de suas 
contas compartilhadas da AWS Control Tower. Essas contas são uma parte essencial da sua zona 
de aterrissagem. Não mova nem exclua essas contas compartilhadas. Você pode escolher nomes 
personalizados para as contas de auditoria e arquivamento de registros durante a configuração. Como 
alternativa, você tem uma opção única para especificarAWS contas existentes como suas contas 
compartilhadas.

Você deve fornecer endereços de e-mail exclusivos para suas contas de arquivamento de registros 
e auditoria, e você pode verificar o endereço de e-mail fornecido anteriormente para sua conta de 
gerenciamento. Escolha o botão Editar 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 raiz. 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 cobrança e para 
permissões de administrador na AWS Control Tower.

O endereço de e-mail mostrado para a conta de gerenciamento não é editável durante essa fase de 
configuração. Ela é exibida 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, além de fornecer um endereço de e-mail exclusivo para cada conta, 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 terAWS contas associadas.

Para configurar as contas compartilhadas, preencha as informações solicitadas.

1. No console, insira um nome para a conta inicialmente chamada de conta de arquivamento de 
registros. Muitos clientes decidem manter o nome padrão para essa conta.

2. Forneça um endereço de e-mail exclusivo para essa conta.
3. Insira um nome para a conta inicialmente chamada de conta de auditoria. Muitos clientes optam por 

chamá-la de conta de segurança.
4. Forneça um endereço de e-mail exclusivo para essa conta.

Opcionalmente, configurar a retenção de logs
Durante essa fase de configuração, você pode personalizar a política de retenção de registros para 
buckets do Amazon S3 que armazenam seusAWS CloudTrail registros 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 são um ano para registro de conta padrão e 10 anos para registro de 
acesso. Esse recurso também está disponível quando você atualiza ou repara sua landing zone.

Opcionalmente, configureAWS CloudTrail trilhas
Como uma prática recomendada, sugerimos que você configure o registro. Se você quiser permitir que 
a AWS Control Tower configure uma CloudTrail trilha em nível de organização e a gerencie para você, 
escolha Optar por participar. Se você deseja gerenciar o registro com suas próprias CloudTrail trilhas 
ou com uma ferramenta de registro de terceiros, escolha Optar por não participar. Confirme sua seleção 
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quando solicitado no console. Você pode alterar sua seleção e optar por entrar ou não participar de trilhas 
em nível de organização ao atualizar sua landing zone.

Você pode configurar e gerenciar suas próprias CloudTrail trilhas a qualquer momento, incluindo trilhas 
em nível de organização e de conta. Se você configurar CloudTrail trilhas duplicadas, poderá incorrer em 
custos duplicados quando os CloudTrail eventos forem registrados.

Configurar opcionalmenteAWS KMS keys
Se você quiser criptografar e descriptografar seus recursos com uma chave deAWS KMS 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 escolhendo Criar uma 
chave. Você pode adicionar ou alterar uma chave KMS sempre que atualizar sua landing zone.

Quando você seleciona Configurar landing zone, 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. Certifique-se de editar a política de permissões da chave, conforme descrito na 
próxima seção.

Atualizar a política de chaves do KMS

Antes de atualizar uma política de chave KMS, você deve criar uma chave KMS. Para obter mais 
informações, consulte Criação de uma política importante no Guia doAWS Key Management Service 
desenvolvedor.

Para usar uma chave KMS com a AWS Control Tower, você deve atualizar a política de chave KMS 
padrão adicionando as permissões mínimas necessárias paraAWS ConfigAWS CloudTrail e. Como prática 
recomendada, sugerimos que você inclua as permissões mínimas necessárias em qualquer política. Ao 
atualizar uma política de chave do KMS, você pode adicionar permissões como um grupo em uma única 
instrução JSON ou linha por linha.

O procedimento descreve como atualizar a política de chave KMS padrão noAWS KMS console 
adicionando declarações de política que permitemAWS Config e CloudTrail usemAWS KMS para 
criptografia. As declarações de política exigem que você inclua as seguintes informações:

• YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID— o ID da conta de gerenciamento na qual a AWS Control Tower 
será configurada.

• YOUR-HOME-REGION— a região de origem que você selecionará ao configurar a AWS Control Tower.
• YOUR-KMS-KEY-ID— o ID da chave KMS que será usado com a política.

Para atualizar a política de chaves do KMS

1. Abra o console do AWS KMS em https://console.aws.amazon.com/kms.
2. No painel de navegação, escolha Chaves gerenciadas pelo cliente.
3. Na tabela, selecione a chave que você deseja editar.

24

https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/key-policy-overview.html
https://console.aws.amazon.com/kms


AWS Control Tower Guia do usuário
Etapa 2c. Configure suas contas 

compartilhadas, registros e criptografia 

4. Na guia Política de chaves, verifique se você pode ver a política de chaves. Se você não conseguir 
visualizar a política de chaves, escolha Alternar para exibição de política.

5. Escolha Editar e atualize a política de chave KMS padrão adicionando as seguintes declarações de 
política paraAWS Config CloudTrail e.

AWS Configdeclaração de política

{ 
    "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:GenerateDataKey" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-KMS-
KEY-ID"
}

CloudTrail declaração de política

{ 
    "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-KMS-
KEY-ID", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-
ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail" 
        }, 
        "StringLike": { 
            "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:YOUR-
MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*" 
        } 
    }
}

6. Escolha Salvar alterações.

Exemplo de política de chaves do KMS

O exemplo de política a seguir mostra como sua política de chaves do KMS pode parecer depois de 
adicionar as declarações de política que concedemAWS Config e CloudTrail as permissões mínimas 
necessárias. A política de exemplo não inclui sua política de chave KMS padrão.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "CustomKMSPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
        ... YOUR-EXISTING-POLICIES ... 
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        }, 
        { 
            "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "config.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-
KMS-KEY-ID" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:Decrypt" 
              ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-
KMS-KEY-ID", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-
ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:YOUR-
MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
                     

Para ver outros exemplos de políticas, consulte as seguintes páginas:

• Conceder permissões de criptografia no GuiaAWS CloudTrail do usuário.
• Permissões necessárias para a chave KMS ao usar o Roless3 (Bucket Delivery vinculado ao serviço) no

Guia doAWS Config desenvolvedor.

Proteja-se contra atacantes

Para obter mais informações sobre como ajudar a se proteger contra invasores ao conceder 
permissões a outros diretoresAWS de serviço, consulteCondições opcionais para suas relações 
de confiança de função (p. 95). Ao adicionar certas condições às suas políticas, você pode 
ajudar a evitar um tipo específico de ataque, conhecido como ataque secundário confuso, que 
ocorre quando uma entidade coage uma entidade mais privilegiada a realizar uma ação, como 
a representação entre serviços. Para obter informações gerais sobre as condições da política, 
consulte tambémEspecificar condições em uma política (p. 1037).

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 nem chaves 
assimétricas. O 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.
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Para obter mais informaçõesAWS KMS, consulte o Guia doAWS KMS desenvolvedor.

Observe que os dados do cliente na AWS Control Tower são criptografados em repouso, por padrão, 
usando o SSE-S3.

Opcionalmente, configure e crie contas de membros 
personalizadas
Ao seguir o fluxo de trabalho Criar conta para adicionar suas contas de membros, você pode, 
opcionalmente, especificar um plano previamente definido a ser usado para provisionar contas de 
membros personalizadas a partir do console da AWS Control Tower. Você pode personalizar as contas 
posteriormente se não tiver um plano disponível. Consulte Personalize contas com Account Factory 
Customization (AFC) (p. 152).

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 os Termos de Serviço gerais.

Para finalizar

1. No console, revise as permissões do serviço e, quando estiver pronto, escolha Eu entendo as 
permissões que a AWS Control Tower usará para administrarAWS recursos e aplicar regras em meu 
nome.

2. Para finalizar suas seleções e inicializar o lançamento, escolha Configurar landing zone.

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

Confirmar assinaturas do SNS

O endereço de e-mail que você forneceu para a conta de auditoria receberá e-mails de
AWSnotificação e confirmação de assinatura de todas asAWS regiões suportadas pela AWS 
Control Tower. Para receber e-mails de conformidade em sua conta de auditoria, você deve 
escolher o link Confirmar assinatura em cada e-mail de cadaAWS região suportada pela AWS 
Control Tower.

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 tópicos a seguir:

• 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 configurar grupos, funções e políticas
 (p. 40).

• Para começar a inscrever organizações e contas de suasAWS Organizations implantações, consulte
Governar organizações e contas existentes.
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• Seus usuários finais podem provisionar suas própriasAWS contas em sua landing zone usando o 
Account Factory. Para obter mais informações, consulte Permissões para configurar e provisionar 
contas (p. 144).

• Para garantirValidação de conformidade para o AWS Control Tower (p. 1046) que seus administradores 
centrais de nuvem possam revisar os arquivos de log na conta do Log Archive, e auditores terceirizados 
designados podem revisar as informações de auditoria na conta de auditoria (compartilhada), que é 
membro da Security OU.

• Para saber mais sobre os recursos da AWS Control Tower, consulte Informações relacionadas.
• Experimente visitar uma lista selecionada de YouTube vídeos que 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, os controles mais recentes e manter sua landing zone up-to-date. Para 
obter mais informações, consulte Gerenciamento de atualizações de configuração na AWS Control 
Tower (p. 45).

• Se você encontrar problemas ao usar a AWS Control Tower, consulteSolução de problemas (p. 1083).

Important

Se você ainda não habilitou o MFA para o usuário raiz da sua conta, faça isso agora. Para 
obter mais informações sobre práticas recomendadas para o usuário raiz, consulte Práticas 
recomendadas para proteger o usuário raiz da sua conta, no.
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Limitações e cotas na AWS Control 
Tower

Este capítulo aborda as limitações e cotas deAWS serviço que você deve ter em mente ao usar a AWS 
Control Tower. Se você não conseguir configurar sua landing zone devido a um problema na cota de 
serviço, entre em contato AWS Support.

Para obter mais informações sobre limitações específicas dos controles, consulteLimitações de 
controle (p. 30).

AWS Control Tower
Esta seção descreve limitações conhecidas e casos de uso não suportados na AWS Control Tower.

• O AWS Control Tower tem limitações gerais de simultaneidade. Em geral, uma operação por vez é 
permitida. Duas exceções a essa limitação são permitidas:
• Os controles opcionais podem ser ativados e desativados simultaneamente, por meio de um processo 

assíncrono. Até dez (10) operações relacionadas ao controle por vez podem estar em andamento, no 
total, independentemente de serem chamadas do console ou de uma API.

• As contas podem ser provisionadas, atualizadas e registradas simultaneamente no Account Factory, 
por meio de um processo assíncrono, com até cinco (5) operações relacionadas à conta em 
andamento simultaneamente. O desgerenciamento de contas deve ser feito uma conta por vez.

• Os endereços de e-mail das contas compartilhadas na OU de segurança podem ser alterados, mas você 
deve atualizar sua landing zone para ver essas mudanças no console da AWS Control Tower.

• Um limite de cinco (5) SCPs por UO se aplica às OUs em sua landing zone da AWS Control Tower.
• As OUs existentes com mais de 300 contas aninhadas diretamente não podem ser registradas ou 

registradas novamente na AWS Control Tower.
• Se todas as 22 regiões comerciais em que a AWS Control Tower está disponível forem ativadas, 

incluindo regiões optativas, o limite máximo do número de contas por unidade organizacional (OU), ao 
estender a governança para uma OU, será reduzido. O limite é de 220 contas, em vez de 300. Essa 
redução se deve a StackSet limitações. Se você precisar estender a governança para OUs com mais de 
220 contas, reduza o número de regiões ativadas.

• O cFct não está disponível em regiões opcionais.
• Ao chamar uma API de controle para ativar ou desativar um controle, o limite paraDisableControl

atualizaçõesEnableControl e atualizações na AWS Control Tower é de dez (10) operações 
simultâneas. Talvez seja necessário ajustar seu código para aguardar a conclusão.

Você pode entrar em contato com o AWSSupport para solicitar um aumento de limite para alguns recursos 
na AWS Control Tower. Por exemplo, você pode solicitar um aumento de limite de cinco de até dez 
operações simultâneas relacionadas à conta. Algumas características de desempenho da AWS Control 
Tower podem mudar após um aumento do limite. Por exemplo, pode levar mais tempo para atualizar uma 
OU quando você tem mais contas nela. Ou pode levar mais tempo para concluir uma ação na OU com 
cinco SCPs do que com três SCPs.

Vídeo: Automatize as solicitações de aumento do limite de serviço

Este vídeo (7:24) descreve como automatizar os aumentos dos limites de serviço para implantações na 
AWS Control Tower. Também mostra como automatizar a inscrição de novas contas no suporteAWS 
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corporativo para sua organização. 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 o gerenciamento de OUs aninhadas na AWS Control Tower.

Ao provisionar novas contas nesse ambiente, você pode usar eventos do ciclo de vida para acionar 
solicitações automatizadas de aumentos de limites de serviço emAWS regiões específicas.

Limitações de controle
Se você modificar os recursos da AWS Control Tower, como um SCP, ou remover qualquerAWS Config 
recurso, como um gravador ou agregador do Config, a AWS Control Tower não poderá mais garantir que 
os controles estejam funcionando conforme projetado. Portanto, a segurança do seu ambiente de várias 
contas pode estar comprometida. O modelo de responsabilidadeAWS compartilhada de segurança é 
aplicável a quaisquer alterações que você possa fazer.

Note

O AWS Control Tower ajuda a manter a integridade do seu ambiente redefinindo os SCPs dos 
controles para sua configuração padrão quando você atualiza sua landing zone. As alterações 
que você pode ter feito nos SCPs são substituídas pela versão padrão do controle, por design.

Alguns controles na AWS Control Tower não operam em determinadosRegiões da AWS locais onde 
a AWS Control Tower está disponível, porque essas regiões não oferecem suporte à funcionalidade 
subjacente necessária. Essa limitação afeta certos controles de detetive, certos controles proativos e 
certos controles no padrão gerenciado por serviços do Security Hub: AWS Control Tower. Para obter mais 
informações sobre a disponibilidade regional, consulte a documentação da lista de serviços regionais e a 
documentação de referência dos controles do Security Hub.

Para obter mais informações sobre como a AWS Control Tower gerencia as limitações de regiões e 
controles, consulteConsiderações para aAWS ativação de regiões de inclusão da (p. 122).

Você pode ver as regiões de cada controle no console da AWS Control Tower.

As seguintesAWS regiões opcionais não oferecem suporte a controles que fazem parte do padrão 
gerenciado por serviços do Security Hub: AWS Control Tower e não oferecem suporte ao cFCT.

• Região da Ásia-a-Pacífico (Hong Kong), ap-east-1, ap-east-1.
• Região da Ásia-a-Pacífico (Jakarta), ap-southeast-ast-3
• Região da Ásia-a-Pacífico (Osaka), ap-northeast-3
• Região da UE (Milão), eu-south-south-1.
• Região da África (Cidade do Cabo), af-south-1
• Região do Oriente Médio (Bahrein), me-south-south-1

A tabela a seguir mostra 16 controles de detetive que não são suportados em determinadasAWS regiões.

Identificador de controle Regiões sem suporte

AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED

ap-northeast-3, ap-southeast-ast-3

AWS-
GR_REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK

ap-northeast-3, ap-southeast-ast-3
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Identificador de controle Regiões sem suporte

AWS-
GR_LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

ap-northeast-3

AWS-GR_EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sul-1, ue-sul-1

AWS-
GR_EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK

ap-northeast-3, ap-southeast-ast-3

AWS-GR_NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW ap-northeast-3, ap-southeast-ast-3

AWS-
GR_SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS

ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sul-1, ue-sul-1

AWS-GR_EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP ap-northeast-3, ap-southeast-ast-3

AWS-GR_EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-1, 
eu-southeast-1

AWS-GR_ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY ap-northeast-3, ap-southeast-ast-3

AWS-GR_RESTRICTED_SSH ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sul-1, ue-sul-1

AWS-GR_DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sul-1, ue-sul-1

AWS-GR_RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sul-1, ue-sul-1

AWS-
GR_SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED

ap-northeast-3, ap-southeast-ast-3

AWS-GR_ENCRYPTED_VOLUMES ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sul-1, ue-sul-1

AWS-GR_RESTRICTED_COMMON_PORTS ap-nordeste-3, ap-sudeste-3, af-sul-1, ue-sul-1

Mais informações sobreAWS cotas estão disponíveis na ReferênciaAWS Geral.

31

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html#limits_config


AWS Control Tower Guia do usuário
Explicando o acesso aos usuários

Práticas recomendadas para os 
administradores do AWS 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 a AWS 
Control Tower controla 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 AWS Control Tower de forma eficiente.

Explicando o acesso aos 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 a quaisAWS recursos os usuários e administradores têm acesso na zona de aterrissagem.
• Liste os controles preventivos que se aplicam a cada unidade organizacional (OU) para que os outros 

administradores possam planejar e executar suasAWS cargas de trabalho adequadamente.

Explicando o acesso aos recursos
Alguns administradores e outros usuários podem precisar de uma explicação sobre osAWS recursos aos 
quais eles têm acesso em sua landing zone. Esse acesso pode incluir acesso programático e acesso com 
base no console. De um modo geral, o acesso de leitura e gravação paraAWS recursos é permitido. Para 
realizar o trabalho internoAWS, seus usuários precisam de algum nível de acesso aos serviços específicos 
de que precisam para realizar seus trabalhos.

Alguns usuários, como seusAWS desenvolvedores, talvez precisem conhecer os recursos aos quais 
têm acesso para criar soluções de engenharia. Outros usuários, como os usuários finais dos aplicativos 
executados emAWS serviços, não precisam conhecer osAWS recursos em sua zona de aterrissagem.

AWSoferece ferramentas para identificar o escopo do acesso de um usuário aosAWS recursos. 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.

• AWSconsultor de acesso — A ferramenta de consultor de acessoAWS Identity and Access Management 
(IAM) permite determinar as permissões que seus desenvolvedores têm analisando a última data e hora 
em que uma entidade do IAM, como um usuário, função ou grupo, chamou umAWS serviço. É possível 
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auditar o acesso ao serviço e remover as permissões desnecessárias, além de automatizar o processo, 
se necessário. Para obter mais informações, consulte nossa postagem no blogAWS de segurança.

• Simulador de políticas do IAM — Com o simulador de políticas do IAM, é possível testar e solucionar 
problemas de políticas baseadas em IAM, é possível testar e solucionar problemas de políticas 
baseadas em IAM. Para obter mais informações, consulte Testando políticas do IAM com o IAM Policy 
Simulator.

• AWS CloudTrailregistros — Você pode revisarAWS CloudTrail os registros para ver as ações tomadas 
por um usuário, função ouAWS service (Serviço da AWS). Para obter mais informações sobre 
CloudTrail, consulte o GuiaAWS CloudTrail do usuário.

As ações tomadas pelos administradores da landing zone da AWS Control Tower podem ser 
visualizadas na conta de gerenciamento da zona de aterrissagem. As ações tomadas pelos 
administradores e usuários da conta do membro podem ser visualizadas na conta de arquivamento de 
registros compartilhado.

Você pode ver uma tabela resumida dos eventos da AWS Control Tower na página Atividades.

Explicando os controles preventivos
Um controle preventivo garante que as contas da sua organização mantenham a conformidade com 
suas políticas corporativas. O status de um controle preventivo é imposto ou não ativado. Um controle 
preventivo evita violações de políticas de controle de serviço (SCPs). Em comparação, um controle de 
detetive informa sobre vários eventos ou estados que existem, por meio deAWS Config regras definidas.

Alguns de seus usuários, comoAWS desenvolvedores, talvez precisem conhecer os controles preventivos 
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

Esse procedimento pressupõe que você já tenha criado pelo menos uma OU secundária em sua 
landing zone, bem como pelo menos umAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) usuário.

Para mostrar controles preventivos para usuários que precisam saber

1. Faça login no console do AWS Control Tower em https://console.aws.amazon.com/controltower/.
2. Na barra de navegação à esquerda, selecione Organização.
3. Na tabela, escolha o nome de uma das OUs para as quais seu usuário precisa de informações sobre 

os controles aplicáveis.
4. Anote o nome da OU e os controles que se aplicam a essa OU.
5. Repita as duas etapas anteriores para cada UO sobre a qual o usuário precisa de informações.

Para obter informações detalhadas sobre os controles e suas funções, consulteSobre controles no AWS 
Control Tower (p. 221).

Planeje sua landing zone da AWS Control Tower
Quando você passa pelo processo de configuração, a AWS Control Tower lança um recurso importante 
associado à sua conta, chamado de landing 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 das melhores práticas a serem seguidas ao planejar e configurar 
sua landing zone, consulteAWSestratégia de várias contas para sua landing zone da AWS Control 
Tower (p. 36).

Maneiras de configurar a AWS Control Tower

Você pode configurar uma landing zone da AWS Control Tower em uma organização existente ou começar 
criando uma nova organização que contenha sua landing zone da AWS Control Tower.

• Inicie a AWS Control Tower em uma organização existente (p. 35): Esta seção é para clientes que 
jáAWS Organizations estão prontos para serem incorporados à governança pela AWS Control Tower.

• Lance a AWS Control Tower em uma nova organização (p. 35): esta seção é destinada a clientes 
sem o AWS Organizations, UOs e contas existentes.

Note

Se você já tem umaAWS Organizations landing zone, pode estender a governança da AWS 
Control Tower da zona de aterrissagem existente para algumas ou todas as suas OUs e contas 
existentes em uma organização. Consulte Governar organizações e contas existentes.

Comparar 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 soluçãoAWS 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 dentro doAWS console. Nesse caso, você já tem uma organização que criou 
noAWS Organizations serviço, essa organização não está registrada atualmente na AWS Control Tower e 
deseja adicionar uma landing zone posteriormente.

Quando você adiciona uma landing zone a uma organização existente, a AWS Control Tower configura 
uma estrutura parallel, noAWS Organizations nível. Isso não altera as OUs e as contas em sua 
organização existente.

Sobre a extensão da governança: A extensão da governança se aplica a OUs e contas específicas
dentro de uma única organização que já está registrada na AWS Control Tower, o que significa que já 
existe uma landing zone para essa organização. Estender a governança significa que os controles da 
AWS Control Tower são estendidos para que suas restrições se apliquem às OUs e contas específicas 
dessa organização registrada. Nesse caso, você não está lançando uma nova landing zone, está apenas 
expandindo a landing zone atual da sua organização.

Important

Consideração especial: se você atualmente usa a soluçãoAWS Landing Zone (ALZ) paraAWS 
Organizations, consulte seu arquiteto deAWS 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 atual da sua landing zone. 
Para obter mais informações, consulte Passo a passo: Mover da ALZ para a AWS Control 
Tower (p. 1067). 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. 134)
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Inicie a AWS Control Tower em uma organização 
existente
Ao configurar uma landing zone da AWS Control Tower em uma organização existente, você pode 
começar a trabalhar imediatamente, em parallel com seuAWS Organizations ambiente existente. Suas 
outras OUs criadas neleAWS Organizations permanecem inalteradas, porque não estão registradas na 
AWS Control Tower. É possível continuar a usar essas UOs e contas exatamente como estão.

A AWS Control Tower se consolida usando a conta de gerenciamento da sua organização existente como 
sua conta de gerenciamento. Nenhuma nova conta de gerenciamento é necessária. Você pode iniciar sua 
landing zone da AWS Control Tower a partir de sua conta de gerenciamento existente.

Note

Para configurar a AWS Control Tower em uma organização existente, seus limites de serviço 
devem permitir a criação de pelo menos duas contas adicionais.

Efeitos da adição da AWS Control Tower à sua organização existente

A AWS Control Tower cria duas contas em sua organização: uma conta de auditoria e uma conta de 
registro. Essas contas mantêm um registro das ações tomadas por sua equipe, em suas contas individuais 
de usuário final. As contas de auditoria e arquivamento de registros aparecem na OU de segurança dentro 
da sua landing zone da AWS Control Tower.

Quando você configura sua landing zone, as contas adicionadas pela AWS Control Tower se tornam parte 
da sua atual eAWS Organizations, como tal, elas se tornam parte do faturamento de sua organização 
existente.

Resumo de capacidades
A habilitação da AWS Control Tower em umaAWS Organizations organização existente fornece vários 
aprimoramentos importantes para a organização.

• Ele permite o faturamento unificado entre os grupos da sua organização, porque as contas adicionadas 
pela AWS Control Tower se tornarão parte de sua organização existente.

• Ele lhe dá a capacidade de administrar todas as contas de uma conta de gerenciamento em sua OU.
• Ele simplifica a forma como você aplica e aplica controles que abrangem a segurança e a conformidade 

de contas novas e existentes.

Important

O lançamento de sua landing zone AWS Control Tower em umaAWS Organizations organização 
existente não permite que você estenda a governança da AWS Control Tower dessa organização 
para outras OUs ou contas que não estão registradas na AWS Control Tower.

Para lançar a AWS Control Tower em sua organização atual, siga o processo descrito emConceitos 
básicos do AWS Control Tower (p. 17).

Para obter mais informações sobre como a AWS Control Tower interage comAWS Organizations 
organizações existentes, consulteAdministre organizações e contas com a AWS Control Tower (p. 208).

Lance a AWS Control Tower em uma nova 
organização
Se você é novo na AWS Control Tower e ainda não trabalhou com elaAWS Organizations, o melhor lugar 
para começar é com nossoConfiguração (p. 15) documento.
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landing zoneAWS com várias contas

A AWS Control Tower configura automaticamente uma organização para você 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 configurar seuAWS 
ambiente e suas contas para obter melhores resultados. AWScriou um conjunto unificado de 
recomendações, chamado de estratégia de várias contas, para ajudá-lo a fazer o melhor uso de seusAWS 
recursos, incluindo sua zona de aterrissagem da AWS Control Tower.

Essencialmente, a AWS Control Tower atua como uma camada de orquestração que funciona com 
outrosAWS serviços, que ajudam você a implementar as recomendações deAWS váriasAWS contas 
para contasAWS Organizations e. Depois que sua landing zone for configurada, a AWS Control Tower 
continuará ajudando você 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 em sua landing zone da AWS Control Tower aumenta, você pode estender 
sua implantação da AWS Control Tower de forma a ajudar a organizar suas cargas de trabalho de forma 
eficaz. Este capítulo fornece orientação prescritiva sobre como planejar e configurar sua landing zone da 
AWS Control Tower, de acordo com a estratégia deAWS várias contas, e estendê-la ao longo do tempo.

Para uma discussão geral sobre as melhores práticas para unidades organizacionais, consulte Melhores 
práticas para unidades organizacionais comAWS Organizations.

AWSestratégia de várias contas: orientação sobre as 
melhores práticas
AWSas melhores práticas para um ambiente bem arquitetado recomendam que você separe seus recursos 
e cargas de trabalho em váriasAWS contas. Você pode pensarAWS nas contas como contêineres de 
recursos isolados: elas oferecem categorização da carga de trabalho, bem como redução do raio de 
explosão quando algo dá errado.

Definição de umaAWS conta

UmaAWS conta atua como um contêiner de recursos e um limite de isolamento de recursos.

Note

UmaAWS conta não é igual a uma conta de usuário, que é configurada por meio de Federação 
ouAWS Identity and Access Management (IAM).

Mais sobreAWS contas

UmaAWS conta oferece a capacidade de isolar recursos e conter ameaças à segurança de suasAWS 
cargas de trabalho. Uma conta também fornece um mecanismo para cobrança e governança de um 
ambiente de carga de trabalho.

AAWS conta é o principal mecanismo de implementação para fornecer um contêiner de recursos para suas 
cargas de trabalho. Se seu ambiente for bem arquitetado, você poderá gerenciar váriasAWS contas de 
forma eficaz e, assim, gerenciar várias cargas de trabalho e ambientes.
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A AWS Control Tower configura um ambiente bem arquitetado. Além disso, ele depende deAWS contas 
que ajudam a controlar mudanças em seu ambiente que podem se estender por várias contas.AWS 
Organizations

Definição de um ambiente bem arquitetado

AWSdefine um ambiente bem arquitetado como aquele que começa com uma landing zone.

A AWS Control Tower oferece uma landing zone que é configurada automaticamente. Ele impõe controles 
para garantir a conformidade com suas diretrizes corporativas em várias contas em seu ambiente.

Definição de zona de aterrissagem

A landing zone é um ambiente em nuvem que oferece um ponto de partida recomendado, incluindo 
contas padrão, estrutura de contas, 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:

• VáriasAWS contas
• Várias unidades organizacionais (UOs)
• Uma estrutura bem planejada

Use várias contas da AWS

Uma conta não é suficiente para configurar um ambiente bem arquitetado. Ao usar várias contas, você 
pode melhor apoiar suas metas de segurança e seus 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 conversar 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 diferentes perfis de segurança.

• Muitas equipes — As equipes têm responsabilidades e necessidades de recursos diferentes. 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 
dados ajuda a apoiar o cumprimento do Regulamento de Proteção de Dados (GDPR).

• Processo de negócios — Unidades de negócios ou produtos geralmente têm propósitos 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 
despesas 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 deAWS cotas — as cotas são configuradas por conta. A separação das cargas de trabalho em 
contas diferentes dá a cada conta (como um projeto) uma cota individual bem definida.

Use várias unidades organizacionais

A AWS Control Tower e outras estruturas de orquestração de contas podem fazer alterações que 
ultrapassam os limites da conta. Portanto, asAWS melhores práticas abordam mudanças entre contas, 
o que potencialmente pode prejudicar um ambiente ou prejudicar sua segurança. Em alguns casos, as 
mudanças podem afetar o ambiente geral, além das políticas. Por isso, recomendamos que você configure 
pelo menos duas contas obrigatórias, Production e Staging.

Além disso,AWS as 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 seu ambiente de produção, com controles e políticas distintos. Os ambientes de produção e preparação 
podem ser criados e controlados como OUs separadas e faturados como contas separadas. Além disso, 
talvez você queira configurar uma OU Sandbox para testes de código.

Use uma estrutura bem planejada para OUs em sua landing zone

A AWS Control Tower configura algumas OUs automaticamente para você. À medida que 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 fornecidos nos exemplos seguem as convenções deAWS nomenclatura sugeridas 
para configurar umAWS ambiente de várias contas. Você pode renomear suas OUs depois de 
configurar sua landing zone, selecionando Editar na página de detalhes da UO.

Recomendações

Depois que a AWS Control Tower configurar a primeira OU necessária para você — a UO de segurança — 
recomendamos criar algumas OUs adicionais em sua landing zone.

Recomendamos que você permita que a AWS Control Tower crie pelo menos uma OU adicional, chamada 
Sandbox OU. Essa UO é para seus ambientes de desenvolvimento de software. A AWS Control Tower 
pode configurar a OU do 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 OU de cargas de trabalho. Você pode adicionar UOs adicionais em sua landing 
zone por meio do console da AWS Control Tower na página de unidades organizacionais.

OUs recomendadas, além das configuradas automaticamente

• Infraestrutura OU — Contém seus serviços compartilhados e contas de rede.

Note

A AWS Control Tower não configura a UO de infraestrutura para você.
• Sandbox OU — Uma OU 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 OU — Contém contas que executam suas cargas de trabalho.

Note

A AWS Control Tower não configura a OU de cargas de trabalho para você.

Para obter mais informações, consulte Organização inicial de produção com a AWS Control Tower.

Exemplo de AWS Control Tower com uma estrutura 
completa de UO para várias contas
O AWS Control Tower suporta 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 
de AWS Control Tower que corresponda à orientação estratégica deAWS várias contas.

Você também pode criar uma estrutura de UO mais simples e plana que tenha um bom desempenho 
e esteja alinhada com a orientação deAWS várias contas. Só porque você pode criar uma estrutura 
hierárquica de OU, isso não significa que você deva fazer isso.

• Para ver um diagrama que mostra um exemplo de conjunto de OUs em um ambiente expandido e plano 
de AWS Control Tower com orientação paraAWS várias contas, consulte Exemplo: cargas de trabalho 
em uma estrutura de UO plana.

• Para obter mais informações sobre como o AWS Control Tower funciona com estruturas UOs aninhadas, 
consulteUO aninhado (p. 210).

• Para obter mais informações sobre como a AWS Control Tower se alinha àAWS orientação, consulte 
oAWS white paper, Organizando seuAWS ambiente usando 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 UOs fundamentais, duas OUs foram adicionadas à estrutura básica:

• Security_Prod OU — Fornece uma área somente de leitura para políticas de segurança, bem como uma 
área de auditoria de segurança que quebra vidros.

• UO de infraestrutura — Talvez você deseje 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 de OUs adicionais, várias outras OUs foram adicionadas à estrutura básica. Estas são as 
próximas OUs recomendadas para criar à medida que seu ambiente cresce:

• OU de 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 nos controles e 
políticas antes de aplicá-las totalmente.

• OU suspensa — Oferece um local para contas que podem ter sido desativadas temporariamente.

Sobre o 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 
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pode controlar contas cadastradas no nível raiz na AWS Control Tower. Em vez disso, controle as contas 
registradas em suas OUs. Para obter um diagrama útil, consulte aAWS Organizations documentação.

Dicas administrativas para configuração da landing 
zone

• AAWS região onde você trabalha mais deve ser sua região de origem.
• Configure sua landing zone e implante suas contas do Account Factory de dentro de sua região de 

origem.
• Se você estiver investindo em váriasAWS regiões, 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.

• Ao manter suas cargas de trabalho e registros na mesmaAWS região, você reduz o custo associado à 
movimentação e recuperação de informações de registro entre regiões.

• A auditoria e outros buckets do Amazon S3 são criados na mesmaAWS região a partir da qual você 
inicia 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.

• Os registros de acesso do Amazon S3 devem estar na mesmaAWS região que os buckets de origem.
• Ao serem lançados, os endpoints doAWS 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 tags aos recursos em sua landing zone da AWS Control Tower, pois a configuração 
falhará. O AWS Control Tower não oferece suporte à marcação.

• Recomendamos ativar a autenticação multifator (MFA) para cada conta gerenciada pelo AWS Control 
Tower.

Considerações sobre os VPCs

• A VPC criada pela AWS Control Tower é limitada àquelaRegiões da AWS na qual 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. Eles podem preferir criar uma 
nova VPC usando o portfólio do Service Catalog ou 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 todosContas 
da AWS. Nas regiões em que a AWS Control Tower é suportada, a AWS Control Tower exclui a VPC 
padrão ao criar a AWS Control Tower VPC.

• Se você excluir sua VPC padrão em suaAWS região de origem, é melhor excluí-la em todas as 
outrasAWS regiões.

Recomendações para configurar 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 
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acessível somente para a equipe de segurança, a conta de gerenciamento deve ser acessível somente 
para a equipe de administradores de nuvem e assim por diante.

Para obter mais informações sobre esse tópico, consulteGerenciamento de identidade e acesso na AWS 
Control Tower (p. 1028).

Restrições recomendadas

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 IAMarn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSControlTowerServiceRolePolicy. Com aAWSControlTowerServiceRolePolicy função 
ativada, um administrador pode gerenciar somente a AWS Control Tower. Certifique-se de incluir acesso 
apropriadoAWS Organizations para gerenciar seus controles preventivos e SCPs, e acesso aAWS Config, 
para gerenciar controles 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 
que você restrinja o acesso àAWSControlTowerAdmin função, pois ela permite amplas permissões de 
acesso. Para obter mais informações, consulteCondições opcionais para suas relações de confiança de 
função (p. 95).

Orientação para criar e modificar os recursos da 
AWS Control Tower

Recomendamos as práticas recomendadas a seguir ao criar e modificar recurso 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 as funçõesAWS Identity and Access Management (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 criado pelo AWS Control Tower, consulteO que são 
contas compartilhadas? (p. 4).

• Não proíba o uso de nenhumRegiões da AWS por meio de SCPs ouAWS Security Token Service (AWS 
STS). Isso fará com que a AWS Control Tower entre em um estado indefinido. Se você proibir Regiões 
comAWS STS, sua funcionalidade falhará nessas regiões, porque a autenticação não estaria disponível 
nessas regiões. Em vez disso, confie na região na capacidade de negação da AWS Control Tower, 
conforme mostrado no controle,Negar acesso àAWS com base naAWS região solicitada (p. 984).

• OAWS OrganizationsFullAWSAccess SCP deve ser aplicado e não deve ser mesclado com outros 
SCPs. A alteração nesse SCP não é relatada como um desvio; no entanto, algumas mudanças podem 
afetar a funcionalidade da AWS Control Tower de forma imprevisível, 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 Config gravador ou criar uma lacuna no CloudTrail registro.

41



AWS Control Tower Guia do usuário
Quando fazer login como usuário root

• Em geral, a AWS Control Tower executa uma única ação por vez, que deve ser concluída antes que 
outra ação possa ser iniciada. Por exemplo, se você tentar provisionar uma conta enquanto o processo 
de habilitação de um controle já estiver em operação, o provisionamento da conta falhará.

Exceção:

• O AWS Control Tower permite ações simultâneas para implantar controles preventivos e de detetive 
opcionais. Consulte Implantação simultânea para controles opcionais (p. 226).

• O AWS Control Tower permite até dez ações simultâneas de criação, atualização ou inscrição em 
contas, com a fábrica de contas.

• Mantenha umAWS Config gravador ativo. Se você excluir seu gravador Config, os controles de 
detetive não poderão detectar e relatar desvios. Recursos não compatíveis podem ser relatados como
compatíveis devido a informações insuficientes.

• Não exclua aAWSControlTowerExecution função de suas contas de membros, mesmo em contas 
não registradas. Se você fizer isso, não poderá cadastrar essas contas na AWS Control Tower nem 
registrar suas OUs principais imediatas.

• Não use aAWS OrganizationsDisableAWSServiceAccess API para desativar o acesso do serviço 
AWS Control Tower à organização em que você configurou sua landing zone. Se você fizer isso, 
certos recursos de detecção de desvios da AWS Control Tower podem não funcionar adequadamente 
sem o suporte de mensagens daAWS Organizations. Esses recursos de detecção de desvios 
ajudam a garantir que a AWS Control Tower possa relatar o status de conformidade das unidades 
organizacionais, contas e controles em sua organização com precisão. 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 poder 
atualizar essas contas com o recurso Registrar novamente a UO sempre que forem necessárias 
atualizações de conta, como ao configurar 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 UO aumenta de acordo com o número de regiões nas quais sua 
OU 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 os 
controles, e cerca de 1 hora para se registrar novamente. Além disso, uma OU que tem muitos controles 
leva mais tempo para ser registrada do que uma OU com poucos controles.

• 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 permitir períodos mais longos 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 umConta da AWS que foi criado 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, consulte Atualize e mova contas de fábrica de contas 
com a AWS Control Tower ou comAWS Service Catalog (p. 145).

• Para alterar ou ativar seu plano deAWS Support.
• Para fechar umConta da AWS.
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• Para obter mais informações sobre ações que exigem credenciais de login do usuário raiz, consulte
Tarefas que exigem credenciais de usuário raiz no Guia deAWS Account Management referência.

Para fazer login como usuário raiz

1. AWSAbra a

Se você não tiver o endereço de e-mail doConta da AWS ao qual você precisa acessar, você pode 
obtê-lo na AWS Control Tower. Abra o console da conta de gerenciamento, escolha Contas e procure 
o endereço de e-mail.

2. Insira o endereço de e-mail doConta da AWS ao qual você precisa acessar e escolha Avançar.
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. Abra a páginaAWS de login e, em seguida, faça login com sua senha de redefinição.

Orientação do AWS Organizations
• Você pode encontrar orientação sobre as melhores práticas para proteger a segurança da sua conta de 

gerenciamento da AWS Control Tower e das contas dos membros naAWS Organizations documentação.
• Práticas recomendadas para a conta de gerenciamento
• Práticas recomendadas para contas-membro

• Não useAWS Organizations para atualizar políticas de controle de serviços (SCPs) vinculadas a uma 
OU registrada na AWS Control Tower. Isso pode fazer com que os controles entrem em um estado 
desconhecido, o que exigirá que você repare sua landing zone ou registre novamente sua UO na AWS 
Control Tower. Em vez disso, você pode criar novos SCPs e anexá-los às OUs em vez de editar os 
SCPs que a AWS Control Tower criou.

• A transferência de contas individuais, já cadastradas, para a AWS Control Tower, de fora de 
uma UO registrada, causa desvios que precisam ser reparados. Consulte Tipos de oscilação de 
governança (p. 197).

• Se você usaAWS Organizations para criar, convidar ou mover contas dentro de uma organização 
registrada na AWS Control Tower, essas contas não serão registradas pela AWS Control Tower e essas 
alterações não serão registradas. Se for necessário acessar essas contas por meio de SSO, consulte
Acesso à conta-membro.

• Se você costuma mover uma OUAWS Organizations para uma organização criada pela AWS Control 
Tower, a OU externa não é registrada pela AWS Control Tower.

• O AWS Control Tower lida com a filtragem de permissões de forma diferente do queAWS Organizations 
o faz. Se suas contas forem provisionadas com a fábrica de contas da AWS Control Tower, os usuários 
finais poderão ver os nomes e pais de todas as OUs no console da AWS Control Tower, mesmo que não 
tenham permissão para recuperar esses nomes e paisAWS Organizations diretamente.

• O AWS Control Tower não oferece suporte a permissões mistas em organizações, como permissão para 
ver a matriz 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 OrganizationsFullAWSAccess SCP deve ser aplicado e não deve ser mesclado com outros 
SCPs. A alteração nesse SCP não é relatada como um desvio; no entanto, algumas mudanças podem 
afetar a funcionalidade da AWS Control Tower de forma imprevisível, 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 Config gravador ou criar uma lacuna no CloudTrail registro.

• Não use aAWS OrganizationsDisableAWSServiceAccess API para desativar o acesso do serviço 
AWS Control Tower à organização em que você configurou sua landing zone. Se você fizer isso, 
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certos recursos de detecção de desvios da AWS Control Tower podem não funcionar adequadamente 
sem o suporte de mensagens daAWS Organizations. Esses recursos de detecção de desvios 
ajudam a garantir que a AWS Control Tower possa relatar o status de conformidade das unidades 
organizacionais, contas e controles em sua organização com precisão. Para obter mais informações, 
consulte API_DisableAWSServiceAccess na AWS OrganizationsReferência da API do .

Guia do Centro de Identidade do IAM
• Para obter informações específicas sobre como o AWS Control Tower trabalha com o IAM Identity 

Center com base em sua fonte de identidade, consulte Considerações paraAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) clientes na seção Verificações de pré-lançamento da página de 
conceitos básicos deste Guia do usuário.

• Para obter informações adicionais sobre como o comportamento da AWS Control Tower interage com o 
IAM Identity Center e diferentes fontes de identidade, consulte Considerações para alterar sua fonte de 
identidade no Guia do usuário do IAM Identity Center.

• ConsulteGerencie usuários e acesso por meioAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) (p. 1021) para obter mais informações sobre como trabalhar com a AWS Control Tower e o IAM 
Identity Center.

Orientação Account Factory
Você pode encontrar problemas ao usar o Account Factory para provisionar uma nova conta na AWS 
Control Tower. Para obter informações sobre como solucionar esses problemas, consulte a seçãoFalha 
no provisionamento de novas contas (p. 1084) Solução de problemas do Guia do usuário do AWS Control 
Tower.

Recomendamos que você crie usuários federados ou funções do IAM em vez de usuários do IAM. 
Usuários federados e funções do IAM fornecem credenciais temporárias. Os usuários do IAM têm 
credenciais de longo prazo que podem ser difíceis de gerenciar. Para obter mais informações, consulte
Identidades do IAM (usuários e perfis) no Guia do usuário do IAM.

Se você estiver autenticado como usuário do IAM ou do IAM Identity Center ao provisionar uma nova 
conta no Account Factory ou ao usar o recurso de inscrição de conta da AWS Control Tower, verifique se 
seu usuário tem acesso ao seuAWS Service Catalog portfólio. Caso contrário, você poderá receber uma 
mensagem de erro do Service Catalog. Para obter mais informações, consulte aNenhum erro de caminhos 
de inicialização encontrado (p. 1088) seção Solução de problemas do Guia do usuário do AWS Control 
Tower.

Note

Até cinco contas podem ser provisionadas por vez.

Orientação sobre como se inscrever em tópicos do 
SNS

• O tópico doaws-controltower-AllConfigNotifications SNS recebe todos os eventos 
publicados pelaAWS Config, incluindo notificações de conformidade e notificações de CloudWatch 
eventos da Amazon. Por exemplo, este tópico informa se uma violação de controle ocorreu. Ele também 
fornece informações sobre outros tipos de eventos. (Saiba mais AWS Configsobre o que eles publicam 
quando esse tópico é configurado.)
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• Os eventos de dados daaws-controltower-BaselineCloudTrail trilha também estão 
configurados para serem publicados no tópico doaws-controltower-AllConfigNotifications
SNS.

• Para receber notificações detalhadas de conformidade, recomendamos que você assine o tópico 
doaws-controltower-AllConfigNotifications SNS. Este tópico agrega notificações de 
conformidade de todas as contas infantis.

• Para receber notificações de desvio e outras notificações, bem como notificações de conformidade, 
mas menos notificações em geral, recomendamos que você assine o tópico doaws-controltower-
AggregateSecurityNotifications SNS.

• Para receber notificações sobre erros do AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT), você 
pode assinar um tópico do SNS chamado aft_failure_notifications, mostrado no repositório AFT. Por 
exemplo:

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. 230).

Orientação para chaves KMS
O AWS Control Tower funciona comAWS Key Management Service (AWS 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, sugerimos usar as chaves 
do KMS e alterá-las de tempos em tempos.

AWS KMSpermite que você crie chaves KMS multirregionais e chaves assimétricas. No entanto, o AWS 
Control Tower não oferece suporte a chaves multirregionais nem chaves assimétricas. O 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 um cluster doAWS CloudHSM: crie um armazenamento de chaves 
personalizado associado ao seu cluster do 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 detalhes, consulte a seção chamadaAtualizar a política de 
chaves do KMS (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, 
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os membros da equipe central de administradores de nuvem devem resolver os problemas de desvio 
assim que forem detectados e denunciados.

Note

O console da AWS Control Tower indica quando sua landing zone precisa ser atualizada. Se você 
não encontrar a opção de atualização, sua landing zone já está atualizada.

A tabela a seguir contém uma lista dos lançamentos de atualizações da landing zone AWS Control Tower, 
com links para descrições de cada versão.

Versão Data de lançamento Descrição

3.1 2-09-2023 Zona de aterrissagem versão 
3.1 (p. 1096)

3.0 26-7-2022 Zona de aterrissagem versão 
3.0 (p. 1101)

2.9 2-4-2022 Zona de aterrissagem versão 
2.9 (p. 1106)

2.8 2-10-2022 Zona de aterrissagem versão 
2.8 (p. 1106)

2.7 4-8-2021 Zona de aterrissagem versão 2.7

2.6 12-29-2020 Zona de aterrissagem versão 2.6

2,5 11-18-2020 Zona de aterrissagem versão 2.5

2.4 Nenhum Nenhum

2.3 3-5-2020 Zona de aterrissagem versão 2.3

2.2 11-13-19 Zona de aterrissagem versão 2.2

2.1 6-24-19 Zona de aterrissagem versão 2.1

Cada vez que você atualiza sua landing zone, você tem a oportunidade de modificar suas configurações 
de 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 controle de criação e armazenamento de um controle de região.
• Você pode aplicar chaves de criptografiaAWS KMS
• Você pode ativar ou desativar sua CloudTrail trilha em nível de organização.
• Você pode resolver o desvio landing zone (p. 197)

Ao atualizar sua landing zone, você recebe automaticamente os recursos mais recentes da AWS Control 
Tower. Veja sua versão atual landing zone na página de configurações da zona de aterrissagem.

Você tem a oportunidade de limpar mapeamentos não utilizados doAWS Identity Center (anteriormente 
chamado deAWS SSO) ao atualizar sua landing zone. Para obter mais informações, consulte Notas 
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de campo: Limpe automaticamente os mapeamentos não utilizados do IAM Identity Center durante as 
atualizações 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 o recurso Requester Pays ativado. 
Você deve desativar esse recurso antes de iniciar o processo de atualização ou reparo. Quando 
o AWS Control Tower configura seu bucket de registro, esse recurso não é ativado. Portanto, 
somente os clientes que ativaram posteriormente o recurso Solicitante Paga devem desativá-lo. 
Para obter mais informações, consulte a política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail e o uso 
de buckets do Requester Pays.

Sobre atualizações
As atualizações são necessárias para corrigir os 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 landing zone: na maioria das vezes, esse tipo de atualização é realizado escolhendo
Atualizar na página de configurações da zona de destino. Talvez seja necessário executar uma 
atualização da zona de destino para reparar determinados tipos de oscilação, e é possível escolher
Repair (Reparar) quando necessário.

• Uma atualização de uma ou mais contas individuais: será necessário atualizar contas se as informações 
associadas forem alteradas ou se ocorrerem determinados tipos de oscilação. Se uma conta exigir uma 
atualização, o status da conta mostrará Atualização disponível na página Contas.

Para atualizar uma única conta, navegue até a página de detalhes da conta e selecione Atualizar conta. 
As contas também podem ser atualizadas por um processo manual, escolhendo Registrar 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 zona de destino, 
seguida de uma atualização de todas as contas registradas na sua UO registrada. 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 da página de
configurações da zona de aterrissagem, que você pode acessar escolhendo as configurações da zona de 
aterrissagem na navegação à esquerda do painel da AWS Control Tower.

A página de configurações landing zone mostra a versão atual da sua zona de destino 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 do AWS 
Control Tower. Para atualizar uma conta individual, consulteAtualize a conta no console (p. 146).
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Para atualizar sua landing zone manualmente, com qualquer número de contas por UO

1. Abra um navegador da web e navegue até o console da AWS Control Tower em https:// 
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, escolha Organização.
5. Para atualizar cada conta, siga as etapas indicadas emAtualize a conta no console (p. 146).

Opcionalmente, registre novamente a OU para atualizar as contas

Para OUs registradas da AWS Control Tower com menos de 300 contas, você pode acessar a
página da OU no painel e selecionar Registrar novamente a OU para atualizar as contas nessa 
UO.

Resolva os desvios com o Repair and Re-registre
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 varreduras 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, escolha Reparar na página de configurações da zona de 
aterrissagem. Além disso, você pode reparar alguns tipos de desvio optando por registrar novamente uma 
OU. Para obter mais informações sobre os tipos de desvios e como resolvê-los, consulteTipos de oscilação 
de governança (p. 197)Detecte e resolva desvios na AWS Control Tower (p. 193) e.

Um caso especial de reparo ocorre por desvio de função. 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 funções seja reparado. Esse reparo de deriva 
não é o mesmo que um reparo completo da landing zone. Para obter mais informações, consulte Não 
excluir funções obrigatórias na seção chamadaTipos de deriva para reparar imediatamente (p. 195).

Note

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

Provisionar e atualizar contas usando automação
Você pode provisionar ou atualizar contas individuais na AWS Control Tower por vários métodos:

• Você pode provisionar e personalizar contas com o AWS Control Tower Account Factory for Terraform
(AFT). Para obter mais informações, consulte Visão geral do AWS Control Tower Account Factory for 
Terraform (AFT) (p. 167).

• Você pode atualizar contas com personalizações para a AWS Control Tower (cFct). Para obter mais 
informações, consulte  Visão geral das personalizações para o AWS Control Tower (cFct)  (p. 64).

• Automação de scripts: se você preferir usar uma abordagem de API, poderá atualizar contas usando 
a estrutura de API do Service Catalog eAWS CLI atualizar as contas em um processo em lote. Você 
chamaria a UpdateProvisionedProductAPI do Service Catalog para cada conta. Você pode 
escrever um script para atualizar as contas, uma por uma, com esta API. Mais informações sobre 
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essa abordagem, ao adicionar regiões para governança, estão disponíveis em uma postagem no blog,
Enabling guardrails in newAWS Regions.

Você pode atualizar até cinco (5) contas por vez. Você deve esperar que pelo menos uma atualização 
da conta seja bem-sucedida antes de iniciar a próxima atualização da 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: Automatize o provisionamento de contas na AWS 
Control Tower por meio de APIs do Service Catalog (p. 1067).

Demonstração em vídeo

O foiPasso a passo em vídeo (p. 1070) projetado para provisionamento automatizado 
de contas com um script, mas as etapas também se aplicam à atualização da conta. Use 
aUpdateProvisionedProduct API em vez daProvisionProduct API.

Outra etapa da automação por script é verificar o status de sucesso do evento doUpdateLandingZone
ciclo de vida da AWS Control Tower. 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 a atualização da zona de aterrissagem foi 
concluída. A atualização da zona de destino deve ser concluída antes que as atualizações da conta sejam 
iniciadas. Para obter mais informações sobre como trabalhar com eventos de ciclo de vida, consulte
Eventos de ciclo de vida.

Veja também:

• UsandoAWS CloudShell para trabalhar comAWS Control Tower (p. 51).
• AWS Control Tower  (p. 50).
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AWS Control Tower
Muitos clientes preferem automatizar tarefas na AWS Control Tower, como provisionamento de contas, 
atribuição de controle e auditoria. Você pode configurar essas ações automatizadas com chamadas para:

• APIs de AWS Service Catalog
• APIs de AWS Organizations
• AWS Control Tower
• oAWS CLI

AInformações relacionadas (p. 1092) página contém links para muitas postagens de blog técnico 
excelentes que podem ajudar você a automatizar tarefas na AWS Control Tower. As seções a seguir 
fornecem links para áreas deste Guia do usuário do AWS Control Tower que podem ajudá-lo a automatizar 
tarefas.

Automatizando tarefas de controle

Você pode automatizar tarefas relacionadas à aplicação e remoção de controles (também conhecidos 
como guardrails) por meio da API AWS Control Tower. Para obter detalhes, consulte a referência da API 
do AWS Control Tower.

Para obter mais informações sobre como realizar operações com as APIs da AWS Control Tower, 
consulte a postagem do blog A AWS Control Tower lança API, controles predefinidos para suas unidades 
organizacionais.

Encerramento automatizado da conta

Você pode automatizar o fechamento das contas dos membros da AWS Control Tower com umaAWS 
Organizations API. Para obter mais informações, consulte Feche uma conta de membro da AWS Control 
Tower por meioAWS Organizations (p. 150).

Provisionamento e atualização automatizados de contas

O AWS Control Tower Account Factory Customization (AFC) ajuda você a criar contas a partir do console 
da AWS Control Tower, comAWS CloudFormation modelos personalizados que chamamos de blueprints. 
Esse processo é automatizado no sentido de que você pode criar novas contas e atualizar contas 
repetidamente, depois de configurar um único plano, sem manter os pipelines.

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. Para obter mais 
informações, consulte  Provisione contas com o AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT)
 (p. 162).

As personalizações da AWS Control Tower (cFct) ajudam você a personalizar sua landing zone da 
AWS Control Tower e a se manter alinhado com asAWS melhores práticas. As personalizações são 
implementadas comAWS CloudFormation modelos e políticas de controle de serviço (SCPs) do. Para obter 
mais informações, consulte  Visão geral das personalizações para o AWS Control Tower (cFct)  (p. 64).

Para obter mais informações e um vídeo sobre o provisionamento automatizado de contas, consulte Passo 
a passo: provisionamento automatizado de contas na AWS Control Tower e Provisionamento automatizado 
com funções do IAM.

Consulte também Atualizar contas por script.

Auditoria programática de contas

Para obter mais informações sobre auditoria programática de contas, consulte Funções programáticas e 
relações de confiança para a conta de auditoria da AWS Control Tower.
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Automatizando outras tarefas

Para obter informações sobre como aumentar determinadas cotas de serviço da AWS Control Tower com 
um método de solicitação automatizado, assista a este vídeo: Automatizar aumentos de limite de serviço.

Para blogs técnicos que abordam casos de uso de automação e integração, consulte Automação e 
integração.

Dois exemplos de código aberto estão disponíveis GitHub para ajudá-lo em determinadas tarefas de 
automação relacionadas à segurança.

• O exemplo chamado aws-control-tower-org-setup-sample mostra como automatizar a configuração da 
conta de auditoria como administrador delegado para serviços relacionados à segurança.

• O exemplo chamado aws-control-tower-account-setup-using-step-functions mostra como automatizar 
as melhores práticas de segurança usando o Step Functions, ao provisionar e configurar novas contas. 
Esse exemplo inclui a adição de diretores aAWS Service Catalog portfólios compartilhados pela 
organização e a associação automática de gruposAWS do IAM Identity Center de toda a organização a 
novas contas. Também ilustra como excluir a VPC padrão em cada região.

A arquiteturaAWS de referência de segurança inclui exemplos de código para automatizar tarefas 
relacionadas à AWS Control Tower. Para obter mais informações, consulte as páginas de orientaçãoAWS 
prescritiva e o  GitHub repositório associado.

Para obter informações sobre como usar o AWS Control Tower comAWS CloudShell, umAWS serviço que 
facilita o trabalho naAWS CLI, consulte AWS CloudShell e aAWS CLI.

Como a AWS Control Tower é uma camada de orquestração paraAWS Organizations, muitos outrosAWS 
serviços estão disponíveis por meio de APIs e daAWS CLI. Para obter mais informações, consulte
AWSServiços relacionados.

UsandoAWS CloudShell para trabalhar comAWS 
Control Tower

AWS CloudShellOAWS é umAWS serviço que você pode iniciar diretamente doAWS Management 
Console. Não há necessidade de baixar ou instalar ferramentas de linha de comando comando de linha 
de comando de linha de comando de linha de comando Você pode executarAWS CLI comandos paraAWS 
Control Tower outrosAWS serviços do shell preferido (Bash PowerShell ou Z shell Z shell Z shell Z shell Z 
shell Z shell Z shell Z shell Z shell Z shell Z shell Z shell Z shell Z shell

Quando você inicia aAWS CloudShell partir doAWS Management Console, asAWS credenciais usadas 
para entrar no console estão disponíveis em uma nova sessão do shell. Você pode ignorar a inserção de 
suas credenciais de configuração ao interagir comAWS Control Tower outrosAWS serviços e usará aAWS 
CLI versão 2, que está pré-instalada no ambiente computacional do shell. Você está pré-autenticado 
comAWS CloudShell.

Obter permissões do IAM paraAWS CloudShell
AWS Identity and Access Managementfornece recursos de gerenciamento de acesso que permitem que 
os administradores concedam permissões aos usuários do IAM e do IAM Identity Center para acessoAWS 
CloudShell a.

A maneira mais rápida de um administrador conceder acesso aos usuários é por meio de uma políticaAWS 
gerenciada. Uma políticaAWS gerenciada pela é uma política independente que é criada e administrada 
pelaAWS. A seguinte políticaAWS gerenciada para CloudShell pode ser anexada às identidades do IAM:
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• AWSCloudShellFullAccess: concede permissão para usoAWS CloudShell com acesso total a todos 
os recursos.

Se você quiser limitar o escopo das ações com as quais um usuário do IAM ou do IAM Identity 
Center pode realizarAWS CloudShell, você pode criar uma política personalizada que usa a 
políticaAWSCloudShellFullAccess gerenciada como modelo. Para obter mais informações sobre 
como limitar as ações que estão disponíveis para os usuários no CloudShell, consulte Gerenciando oAWS 
CloudShell acesso e o uso com políticas do IAM no GuiaAWS CloudShell do usuário.

Note

Sua identidade do IAM também exige uma política que conceda permissão para fazer chamadas 
paraAWS Control Tower. Para obter mais informações, consulte Permissões necessárias para 
usar oAWS Control Tower console.

Interagindo comAWS Control Tower o usoAWS 
CloudShell
DepoisAWS CloudShell de iniciar a partir doAWS Management Console, você pode começar a interagir 
imediatamente aAWS Control Tower partir da interface da linha de comando. AWS CLIos comandos 
funcionam da maneira padrão de entrada CloudShell.

Note

Ao usar oAWS CLI inAWS CloudShell, você não precisa baixar ou instalar nenhum recurso 
adicional. Você já está autenticado no shell shell, portanto, não precisa configurar credenciais 
antes de fazer chamadas.

LançamentoAWS CloudShell

• A partir doAWS Management Console, você pode iniciar CloudShell escolhendo as seguintes opções 
disponíveis na barra de navegação:

• Escolha o que você de CloudShell tique de de de
• Comece a digitar “cloudshell” na caixa de pesquisa e escolha a opção de pesquisa e escolha a 

opção que escolha a opção de pesquisa e escolha a CloudShell opção de tique

Agora que você começou CloudShell, você pode inserir osAWS CLI comandos com os quais precisar 
trabalharAWS Control Tower. Por exemplo, você pode verificar seuAWS Config status.

UsandoAWS CloudShell para ajudar na configuraçãoAWS Control Tower

Antes de realizar esses procedimentos, a menos que seja indicado de outra forma, você deve estar 
conectado à sua landing zoneAWS Management Console na região de origem e estar conectado como 
usuário do IAM Identity Center ou usuário do IAM com permissões administrativas para a conta de 
gerenciamento que contém sua landing zone.

1. Veja como você pode usar os comandos daAWS Config CLIAWS CloudShell para determinar o status 
do gravador de configuração e do canal de entrega antes de começar a configurar suaAWS Control 
Tower landing zone.

Verifique seuAWS Config status

Comandos de exibição:

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

2. Se você tem umAWS Config gravador ou canal de entrega existente que precisa excluir antes de 
configurar suaAWS Control Tower landing zone, aqui estão alguns comandos que você pode inserir:

Gerencie seusAWS Config recursos preexistentes

Comandos de exclusão:

• aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-
name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-
FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-
name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

Important

Não exclua osAWS Control Tower recursos do AWS Config. A perda desses recursos pode 
causarAWS Control Tower a entrada em um estado inconsistente.

Para obter mais informações, consulte a documentação do AWS Config

• Gerenciar o gravador de configurações (CLI da AWS)
•

Gerenciando o canal de entrega
3. Este exemplo mostra os comandos daAWS CLI que você usariaAWS CloudShell para habilitar ou 

desabilitar o acesso confiávelAWS Organizations. PoisAWS Control Tower você não precisa ativar ou 
desativar o acesso confiável paraAWS Organizations, isso é apenas um exemplo. No entanto, talvez 
seja necessário ativar ou desativar o acesso confiável a outrosAWS serviços se estiver automatizando 
ou personalizando ações noAWS Control Tower.

Habilitar ou desabilitar acesso a serviço confiável de serviço

• aws organizations enable-aws-service-access
• aws organizations disable-aws-service-access

Crie um bucket do Amazon S3 com o Amazon S3 com um bucketAWS CloudShell

No exemplo a seguir, você pode usarAWS CloudShell para criar um bucket do Amazon S3 e, em seguida, 
usar o PutObjectmétodo para adicionar um arquivo de código como um objeto nesse bucket.

1. Para criar um bucket em umaAWS região especificada, digite o seguinte comando na linha de 
CloudShell 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"
}
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Note

Se você não seguir as regras para nomear compartimentos (usando somente 
letras minúsculas, por exemplo), o seguinte erro será exibido: Ocorreu um erro 
(InvalidBucketName) ao chamar a CreateBucket operação: O intervalo especificado não é 
válido.

2. Para fazer upload de um arquivo e adicioná-lo como um objeto ao bucket que acabou de ser criado, 
chame oPutObject método:

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\""}

OETag é o hash do objeto que foi armazenado. Ele pode ser usado para verificar a integridade do 
objeto enviado para o 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 todos osAWS recursos da desejados, 
comoAWS::ControlTower::EnabledControl (como controles). 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 controle) 
emAWS CloudFormation. Para obter mais informações, incluindo exemplos de modelos JSON e YAML 
paraAWS::ControlTower::EnabledControl, consulte Referência de tipo de recurso do AWS Control 
Tower no Guia doAWS CloudFormation usuário do.
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Note

O limite paraDisableControl atualizaçõesEnableControl e atualizações emAWS Control 
Tower é de 10 operações simultâneas.

Para ver algunsAWS Control Tower exemplos da CLI e do console, consulte Habilite controles comAWS 
CloudFormation (p. 60).

Saiba mais sobre o AWS CloudFormation
Para saber mais sobre o AWS CloudFormation, consulte os seguintes recursos:

• 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 controles
Cada controle na AWS Control Tower tem um identificador exclusivo para uso com as APIs de controle. 
O identificador de cada controle é mostrado no campo API ControlIdentifier, na página de detalhes do 
controle no console da AWS Control Tower. Esse identificador é diferente do campo ControlID, que é um 
sistema de classificação para controles.

A lista a seguir contém asAPI controlIdentifier designações dos controles (legados) altamente 
recomendados e eletivos, preventivos e de detecção que são de propriedade da AWS Control Tower, 
incluindo os controles eletivos de residência de dados. Os controles obrigatórios não podem ser 
desativados pelas APIs de controle.

Exibir identificadores de controle

Para ver os identificadores de controle e outros detalhes sobreControles proativos (p. 247), navegue até 
a página de detalhes do controle no console da AWS Control Tower. Você pode encontrar o identificador 
no campo API ControlIdentifier.

Exemplos de formas de identificadores

Quando você olha no console da AWS Control Tower, aqui estão alguns exemplos de 
identificadores que você pode ver.

• Exemplo do Security Hub: API ControlIdentifier:arn:aws:controltower:us-
east-1::control/OOTDCUSIKIZZ

• Exemplo de controle legado API ControlIdentifier:arn:aws:controltower:us-
east-1::control/AWS-GR_LOG_GROUP_POLICY

• Exemplo de controle proativo API ControlIdentifier:arn:aws:controltower:us-
east-1::control/EHSOKSSMVFWF

Cada item na lista a seguir serve como um link, que fornece mais informações sobre esses controles 
individuais (legados) que pertencem à minha AWS Control Tower, conforme indicado emA biblioteca de 
controles do AWS Control Tower (p. 232).

Designações para controles eletivos

• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_audit_bucket_encryption_enabled
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• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_audit_bucket_logging_enabled
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_audit_bucket_policy_changes_prohibido
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_audit_bucket_retention_policy
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_iam_user_mfa_enabled
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_mfa_enabled_for_IAM_console_access
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_restrict_s3_cross_region_replication
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_restrict_s3_delete_without_MFA
• ARN: AWS: Torre de controle: region: :control/aws-gr_s3_versioning_enabled

Designações para controles de residência de dados (eletivo)

• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_subnet_auto_assign_public_ip_disabled
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_autoscaling_launch_config_public_ip_disabled
• ARN: AWS: Torre de controle: region: :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: region: :control/aws-gr_disallow_VPN_Connections
• ARN: AWS: Torre de controle: region: :control/aws-gr_dms_replication_not_public
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_ebs_snapshot_public_restorable_check
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_ec2_instance_no_public_IP
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_eks_endpoint_no_public_access
• ARN: aws:ControlTower: region: :control/aws-gr_elasticsearch_in_vpc_only
• ARN: AWS: Torre de controle: região: :control/aws-gr_emr_master_no_public_IP
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_lambda_function_public_access_prohibido
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_no_unrestricted_route_to_IGW
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_redshift_cluster_public_access_check
• ARN: AWS: Torre de controle: region: :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: ControlTower: region: :control/aws-gr_SSM_document_not_public

Designações para controles altamente recomendados

• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_encrypted_volumes
• ARN: aws:ControlTower:region: :control/aws-gr_EBS_OPTIMIZED_INSTANCE
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_ec2_volume_inuse_check
• ARN: AWS: Torre de controle: region: :control/aws-gr_rds_instance_public_access_check
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_rds_snapshots_public_prohibido
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_rds_storage_encrypted
• ARN: aws:ControlTower:region: :control/aws-gr_restricted_common_ports
• ARN: aws:ControlTower:region: :control/aws-gr_restricted_SSH
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_restrict_root_user
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_restrict_root_user_access_keys
• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_root_account_mfa_enabled
• ARN: AWS: Torre de controle: region: :control/aws-gr_s3_bucket_public_read_prohibido
• ARN: AWS: Torre de controle: region: :control/aws-gr_s3_bucket_public_write_prohibido
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• ARN: AWS: ControlTower: region: :control/aws-gr_detect_cloudtrail_enabled_on_member_accounts

Controles que não podem ser alterados com as APIs 
da AWS Control Tower
Os controles a seguir não podem ser ativados ou desativados por meio das APIs da AWS Control Tower. 
Exceto pelo fato de a Região negar o controle, todos esses são controles obrigatórios. Em geral, os 
controles obrigatórios não podem ser desativados. O controle de negação de região deve ser alterado no 
console.

• AWS-BR_REGION_DENY
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_DELETION_PROHIBIDO
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBIDO
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBIDO
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_CHANGE_PROHIBIDO
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_CLOUDWATCH_LOGS_ENABLED
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_ENABLED
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_VALIDATION_ENABLED
• AWS-GR_CLOUDWATCH_EVENTS_CHANGE_PROHIBIDO
• AWS-GR_CONFIG_AGGREGATION_AUTHORIZATION_POLICY
• AWS-GR_CONFIG_AGGREGATION_CHANGE_PROHIBIDO
• AWS-GR_CONFIG_CHANGE_PROHIBIDO
• AWS-GR_CONFIG_ENABLED
• AWS-GR_CONFIG_RULE_CHANGE_PROHIBIDO
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_ENCRYPTION_CHANGES_PROHIBIDO
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_LIFECYCLE_CONFIGURATION_CHANGES_PROHIBIDO
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_LOGGING_CONFIGURATION_CHANGES_PROHIBIDO
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_POLICY_CHANGES_PROHIBIDO
• AWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBIDO
• AWS-GR_LAMBDA_CHANGE_PROHIBIDO
• AWS-GR_LOG_GROUP_POLICY
• AWS-GR_SNS_CHANGE_PROHIBIDO
• AWS-GR_SNS_SUBSCRIPTION_CHANGE_PROHIBIDO
• AWS-GR_ENSURE_CLOUDTRAIL_ENABLED_ON_SHARED_ACCOUNTS

Encontre identificadores para OUs
Para obter mais informações sobre como encontrar o identificador de recursos para uma OU e seus 
recursos, consulte Tipos de recursos definidos porAWS Organizations.

Para saber mais sobre como obter informações de uma OU, consulte a ReferênciaAWS Organizations da 
API.

Note

As informações de estado e status do controle estão disponíveis somente no console. Ele não 
está disponível na API pública. Para ver o status de um controle, navegue até a página de 
detalhes do controle no console do AWS Control Tower.

57

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/strongly-recommended-controls.html#ensure-cloudtrail-enabled-recommended
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsorganizations.html#awsorganizations-resources-for-iam-policies
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationalUnit.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_DescribeOrganizationalUnit.html


AWS Control Tower Guia do usuário
Exemplos de API de controle

Exemplos de API de controle
Cada controle na AWS Control Tower tem um identificador exclusivo para uso com as APIs de controle. 
O identificador de cada controle é mostrado no campo API ControlIdentifier, na página de detalhes do 
controle no console da AWS Control Tower. Esse identificador é diferente do campo ControlID, que é um 
sistema de classificação para controles.

Note

Quando você invocaEnableControl em uma conta ou OU, ooperationIdentifier valor 
é retornado por meio deListEnabledControls ouGetEnabledControl mesmo se a 
operação de habilitação falhar. No console da AWS Control Tower, você pode determinar se 
aEnableControl operação foi bem-sucedida, verificando se o controle está ativado na conta 
ou na UO. Programaticamente, você pode rastrear o status daEnableControl operação com 
o comando daGetControlOperation API, passando o valor deoperationIdentifier
conforme mostrado no exemplo a seguir.

Exemplo de entrada para EnableControl:

Este exemplo mostra como especificar o controle que você deseja ativar e ativar esse controle para a OU 
de destino que você identifica.

{ 
        controlIdentifier: "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED", 
        targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlj-
a5kXXXXX" 
        }

Exemplo de saída para EnableControl:

Como exemplo de como usar esse parâmetro de saída, você pode passar o parâmetro OperationIdentifier
como uma entrada para a GetControlOperationAPI, para rastrear o status da sua EnableControltarefa.

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

Exemplo de comando CLI:

aws controltower enable-control \
--control-identifier arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_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/AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED", 
    targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlj-
a5kXXXXX"
}

Exemplo de saída para DisableControl:

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

Exemplo de entrada para GetControlOperation:

Ao fornecer um OperationIdentifier como entrada, você recebe uma mensagem de status como saída.

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

Exemplo de saída para GetControlOperation:

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

Exemplo de saída para 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 OU de destino como entrada, para que você possa receber uma 
lista de controles como saída.

{ 
    targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlj-
a5kXXXXX", 
    nextToken: "bde7-XX0c6fXXXXXX", 
    maxResults: 2
}

Exemplo de saída para ListEnabledControls:
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{ 
    "enabledControls": [ 
        { 
            "controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED" 
        }, 
        { 
            "controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_RESTRICT_ROOT_USER" 
        } 
    ], 
    "nextToken": "e2bXXXXX-6cab-XXXX"
} 

Habilite controles comAWS CloudFormation
Você pode habilitar controles comAWS CloudFormation, seja por meio doAWS CloudFormation console ou 
por meio daAWS CLI. Esta seção fornece um exemplo de cada tipo.

Cada controle na AWS Control Tower tem um identificador exclusivo para uso com as APIs de controle. 
O identificador de cada controle é mostrado no campo API ControlIdentifier, na página de detalhes do 
controle no console da AWS Control Tower. Esse identificador é diferente do campo ControlID, que é um 
sistema de classificação para controles.

Crie a pilha por meioAWS CloudFormation
Você pode usarAWS CloudFormation para ajudá-lo a habilitar os controles da AWS Control Tower. Veja a 
seguir um exemplo abaixo:

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-XXXc-
nlqXXXXX

Para criar sua pilha por meio doAWS CloudFormation console, edite o modelo para conter o controle 
e o destino de sua escolha e salve o modelo com o nome do arquivotemplate.yaml. Siga oAWS 
CloudFormation feiticeiro. Quando o assistente solicitar um arquivo de modelo, insira o arquivo como 
o qual você salvoutemplate.yaml. Para obter mais informações, consulte Criar uma pilha no 
CloudFormation console da Amazon.

Note

O limite paraDisableControl atualizaçõesEnableControl e atualizações na AWS Control 
Tower é de 10 operações simultâneas.

Crie a pilha por meioAWS CloudFormation e aAWS CLI
Veja a seguir um exemplo de criação da pilha com a CLI.

aws cloudformation create-stack --region us-west-2 --stack-name testControlTower --
template-body "$(cat << TEMPLATE
Resources: 
  TestControl: 
    Type: AWS::ControlTower::EnabledControl 
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    Properties: 
      ControlIdentifier: arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-GR_RESTRICT_ROOT_USER 
      TargetIdentifier: arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-ybfpt9XXXl/ou-XXXc-
nlqXXXXX
TEMPLATE)"

Você também pode salvar o modelo de exemplo como umtemplate.yaml arquivo e fazer o upload do 
arquivo em um bucket do Amazon S3. Posteriormente, você pode fornecer a URL do bucket com a--
template-url bandeira.

Quando você insere seu modelo no assistente ou por meio da CLI, se a pilha for criada, isso significa que o 
controle foi ativado.

Veja o progresso da sua pilha por meio daAWS CLI:

aws cloudformation describe-stack-events --region us-west-2 --stack-name testControlTower

or

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

Exclua a pilha por meio daAWS CLI:

aws cloudformation delete-stack --region us-west-2 --stack-name testControlTower
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Personalize sua landing zone da 
AWS Control Tower

Certos aspectos da sua landing zone AWS Control Tower são configuráveis no console, como seleção de 
regiões e controles opcionais. Outras alterações podem ser feitas fora do console, com automação.

Por exemplo, você pode criar personalizações mais abrangentes da sua zona de aterrissagem com o 
recurso Customizations for AWS Control Tower, uma estrutura de personalização no GitOps estilo R que 
funciona comAWS CloudFormation modelos 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 Organizations console, mas fazer alterações em 
suasAWS Organizations OUs pode causar desvios (p. 193) reparáveis.

• Você pode selecionar os nomes das suas contas compartilhadas de auditoria e arquivamento de 
registros, mas não pode alterá-los após a configuração. Esta é uma edição ocasional.

Dica

Lembre-se de que renomear uma OU emAWS Organizations não 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.

SelecionarAWS regiões

• Você pode personalizar sua landing zone selecionandoAWS regiões específicas para governança. Siga 
as etapas no console da AWS Control Tower.

• Você pode selecionar e desmarcarAWS regiões para governança ao atualizar sua landing zone.
• Você pode definir o controle de Negação de Região como Ativado ou Não Ativado e controlar o acesso 

do usuário à maioria dosAWS serviços emAWS regiões não governadas.

Personalize adicionando controles opcionais

• Os controles altamente recomendados e eletivos são opcionais, o que significa que você pode 
personalizar o nível de fiscalização da sua landing zone escolhendo quais ativar. Controles 
opcionais (p. 1000)não estão habilitados por padrão.

• O opcionalControles que aprimoram a proteção da residência de dados (p. 983) permite que você 
personalize as regiões nas quais você armazena e permita o acesso aos seus dados.

• Os controles opcionais que fazem parte do padrão integrado do Security Hub permitem que você 
escaneie seu ambiente da AWS Control Tower para verificar os riscos de segurança.
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• Os controles proativos opcionais permitem que você verifique seusAWS CloudFormation recursos 
antes de serem provisionados, para garantir que os novos recursos estejam em conformidade com os 
objetivos de controle do seu ambiente.

Personalize suasAWS CloudTrail trilhas

• Ao atualizar sua landing zone para a versão 3.0 ou posterior, você pode optar por entrar ou não nas 
CloudTrail trilhas de nível organizacional gerenciadas pela AWS Control Tower. Você pode alterar 
essa seleção sempre que atualizar sua landing zone. O AWS Control Tower cria uma trilha em nível 
organizacional em sua conta de gerenciamento, e essa trilha entra no status ativo ou inativo, com base 
na sua escolha. A zona de aterrissagem 3.0 não suporta CloudTrail trilhas em nível de conta; no entanto, 
se você precisar delas, poderá configurar e gerenciar suas próprias trilhas. Você pode incorrer em 
custos adicionais por trilhas duplicadas.

Crie contas de membros personalizadas no console

• Você pode criar contas de membros da AWS Control Tower que são personalizadas e atualizar 
contas de membros existentes para adicionar personalizações a partir do console da AWS Control 
Tower. Para obter mais informações, consulte Personalize contas com Account Factory Customization 
(AFC) (p. 152).

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 contas durante o provisionamento, em um fluxo de trabalho ao GitOps estilo, 
com o Account Factory for Terraform (AFT) (p. 162).

O AFT é implantado com um módulo Terraform, disponível no repositório AFT.
• Você pode personalizar sua landing zone da AWS Control Tower com Customizations for AWS Control 

Tower (p. 64) (cFCT), um pacote de funcionalidades baseado emAWS CloudFormation modelos 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 em um GitHub repositório.

Benefícios das personalizações para a AWS 
Control Tower (cFct)

O pacote de funcionalidades que chamamos de Customizations for 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 processo automatizado ao GitOps estilo. Você pode remodelar sua landing 
zone para atender às suas necessidades comerciais.

Esse processo de infrastructure-as-codepersonalização integraAWS CloudFormation modelos com 
políticasAWS de controle de serviços (SCPs) e eventos do ciclo (p. 1056) de vida da AWS Control Tower, 
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 anexados à conta e à OU podem 
ser implantados automaticamente.
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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 umAWS ambiente personalizado e seguro — Você pode expandir seu ambiente de várias 
contas da AWS Control Tower mais rapidamente e incorporar asAWS melhores práticas em um fluxo de 
trabalho de personalização repetível.

• Instancie seus requisitos — Você pode personalizar sua landing zone da AWS Control Tower de acordo 
com suas necessidades comerciais, com osAWS CloudFormation modelos 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 contar com um evento de ciclo de vida para ajudá-lo a implantar recursos em contas e OUs 
automaticamente.

• Estenda 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 adicionais
• Um exemplo de caso de uso de rede com personalizações para a AWS Control Tower (cFct) é 

apresentado na postagem do blog deAWS arquitetura: Implante DNS consistente com personalizações 
do Service Catalog e da AWS Control Tower.

• Um exemplo específico relacionado ao CfCT e à Amazon GuardDuty está disponível GitHub no aws-
samplesrepositório.

• Exemplos de código adicionais relacionados ao cFct estão disponíveis como parte da 
Arquitetura de Referência deAWS Segurança, no aws-samplesrepositório. Muitos 
desses exemplos contêmmanifest.yaml arquivos de amostra em um diretório 
chamadocustomizations_for_aws_control_tower.

Para obter mais informações sobre a arquiteturaAWS de referência de segurança, consulte as páginas de 
orientaçãoAWS prescritiva.

Visão geral das personalizações para o AWS 
Control Tower (cFct)

As personalizações da AWS Control Tower (cFct) ajudam você a personalizar sua landing zone da 
AWS Control Tower e a se manter alinhado com asAWS melhores práticas. As personalizações são 
implementadas comAWS CloudFormation modelos e políticas de controle de serviço (SCPs) do.

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. Você pode implantar os modelos e políticas personalizados em contas individuais e 
unidades organizacionais (OUs) em sua organização.

O vídeo a seguir descreve as melhores práticas para implantar um pipeline de cFCT escalável e 
personalizações comuns de cFCT.
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A seção a seguir fornece considerações arquitetônicas e etapas de configuração para a implantação de 
personalizações para a AWS Control Tower (cFct). Ele inclui um link para o AWS CloudFormationmodelo 
que inicia, configura e executa osAWS serviços necessários, de acordo com asAWS melhores práticas de 
segurança e disponibilidade.

Este tópico é destinado a arquitetos e desenvolvedores de infraestrutura de TI com experiência prática em 
arquitetura naAWS nuvem.

Para obter informações sobre as atualizações e alterações mais recentes nas personalizações da AWS 
Control Tower (cFCT), consulte o arquivo Changelog.md no GitHub repositório.

Visão geral da arquitetura
A implantação do cFct cria o seguinte ambiente naAWS nuvem.

Figura 1: Personalizações para a arquitetura da AWS Control Tower

O cFct inclui umAWS CloudFormation modelo que você implanta em sua conta de gerenciamento da AWS 
Control Tower. O modelo lança 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 sua landing zone da AWS Control Tower é implantada. 
Para obter informações sobre como configurar uma landing zone da AWS Control Tower, 
consulteConceitos básicos (p. 17).

Conforme você implanta o cFct, ele empacota e carrega os recursos personalizados para a fonte do 
pipeline de código, por meio do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O processo de upload 
invoca automaticamente a máquina de estado das políticas de controle de serviço (SCPs) e a máquina 
de AWS CloudFormation StackSetsestado 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 um AWS CodeCommitrepositório. Para obter mais informações, consulte
Configurar o Amazon S3 como fonte de configuração (p. 74) (p. 74).

O cFct implanta dois fluxos de trabalho:

• um AWS CodePipelinefluxo de trabalho
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• e um fluxo de trabalho de eventos do ciclo de vida do AWS Control Tower.

OAWS CodePipeline fluxo de trabalho

OAWS CodePipeline fluxo de trabalho configuraAWS CodePipeline, AWS CodeBuildprojeta e AWS Step 
Functionsque orquestra o gerenciamentoAWS CloudFormation StackSets e os SCPs em sua organização.

Quando você carrega o pacote de configuração, o cFct invoca o pipeline de código para executar três 
estágios.

• Build Stage — valida o conteúdo do pacote de configuração usando a AWS CodeBuild.
• SCP Stage — invoca a máquina de estado da política de controle de serviço, que chama aAWS 

Organizations API para criar SCPs.
• AWS CloudFormation Stage — invoca a máquina de estado do conjunto de pilhas para implantar os 

recursos especificados na lista de contas ou OUs, que você forneceu no arquivo de manifesto (p. 78).

Em cada estágio, o pipeline de código invoca o conjunto de pilhas e as funções da etapa SCP, que 
implantam conjuntos de pilhas e SCPs personalizados 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. 76).

O fluxo de trabalho de eventos do ciclo de vida do AWS Control Tower

Quando uma nova conta é criada na AWS Control Tower, um evento do ciclo (p. 1056) de vida pode 
invocar oAWS CodePipeline fluxo de trabalho. Você pode personalizar o pacote de configuração por 
meio desse fluxo de trabalho, que consiste em uma regra de EventBridge evento da Amazon, uma fila de 
primeiro a entrar, primeiro a sair (FIFO) do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) e uma AWS 
Lambdafunção.

Quando a regra de EventBridge evento da Amazon detecta um evento de ciclo de vida correspondente, 
ela passa o evento para a fila FIFO do Amazon SQS, invoca aAWS Lambda função e invoca o pipeline de 
código para realizar a implantação posterior de conjuntos de pilhas e SCPs.

Custos
O custo da execução do CfCT depende do número deAWS CodePipeline execuções, da duração dasAWS 
CodeBuild execuções, do número e duração dasAWS Lambda funções e do número de EventBridge 
eventos da Amazon publicados. Por exemplo, se você executar 100 compilações em um mês usando
build.general1.small, em que cada compilação é executada por cinco minutos, o custo aproximado da 
execução do cFct é de $3,00 por mês. Para obter detalhes completos, você pode consultar a página de 
preços de cadaAWS serviço que você está executando.

O bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e recursos de repositório baseados no AWS 
Simple Storage Service (Amazon S3) e recursos de repositório CodeCommit baseados no AWS Simple 
Storage Service (Amazon S3) e recursos de repositório baseados no AWS Simple Storage Service 
(Amazon S3 Dependendo da opção selecionada, você será cobrado com base na quantidade de dados 
armazenados no bucket do Amazon S3 e no número de solicitações do Git (não aplicável ao recurso do 
Amazon S3). Consulte os CodeCommit preços do Amazon S3 e da AWS para obter detalhes.

Serviços de componentes
OsAWS serviços a seguir são componentes de personalizações para a AWS Control Tower (cFct).
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Amazon Simple Storage Service
Quando você implanta o cFct, ele cria um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) com 
um nome exclusivo deste formato:

custom-control-tower-configuration-accountID-region

O bucket contém um arquivo de configuração de exemplo chamado:

_custom-control-tower-configuration.zip

Observe o sublinhado inicial no nome do arquivo.

Esse arquivo zip fornece um exemplo de manifesto 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 exemplo de manifesto identifica as 
configurações necessárias para conjuntos de pilhas e políticas de controle de serviço (SCPs) de que você 
precisará ao implementar suas personalizações.

Você pode usar esse pacote de configuração de exemplo como modelo para desenvolver e carregar seu 
pacote personalizado, que aciona automaticamente o pipeline de configuração do cFct.

Para obter informações sobre a personalização do arquivo de configuração, consulteGuia de 
personalização do cFct (p. 76).

AWS CodeCommit
Com base em sua entrada noAWS CloudFormation modelo, o cFct pode criar um AWS 
CodeCommitrepositório com a mesma configuração de exemplo explicada na seção Amazon Simple 
Storage Service.

Para clonar oAWS CodeCommit repositório cFct em seu computador local, você deve criar credenciais que 
forneçam acesso temporário ao repositório, conforme explicado no Guia doAWS CodeCommit Usuário. 
Para obter informações sobre compatibilidade de versões, consulte Configurando paraAWS CodeCommit.

Amazon Simple Queue Service
O CfCT usa uma fila FIFO do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para capturar eventos 
do ciclo de vida do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para capturar eventos do ciclo de 
vida da Amazon EventBridge. Ele aciona umaAWS Lambda função, que invocaAWS CodePipeline para 
implantarAWS CloudFormation StackSets ou SCPs. Para obter mais informações sobre SCPs, consulte
AWS 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 CodeCommit repositório. Para 
obter mais informações sobre como alterar o controle da fonte de configuração paraAWS CodeCommit, 
consulte Usando o Amazon S3 como fonte de configuração (p. 74). O pipeline inclui estágios para 
validar e gerenciar os arquivos e modelos de configuração, contas principais, políticas de controle deAWS 
Organizations serviçosAWS CloudFormation StackSets e. Para obter mais informações sobre as etapas do 
pipeline, consulte oGuia de personalização do cFct (p. 76)

AWS Key Management Service
O cFct cria uma chave deCustomControlTowerKMSKey criptografia AWS Key Management 
Service(AWS KMS). Essa chave é usada para criptografar objetos no bucket de configuração do Amazon 
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S3, na fila do Amazon SQS e em parâmetros confidenciais no repositório de parâmetros doAWS Systems 
Manager. Por padrão, somente as funções provisionadas pelo cFct têm permissão para realizar operações 
de criptografia ou descriptografia com essa chave. Para acessar osSecureString valores do arquivo 
de configuração, da fila FIFO ou do Parameter Store, os administradores devem ser adicionados 
àCustomControlTowerKMSKey política. A rotação automática da chave está ativada por padrão.

AWS Lambda
O cFct usaAWS Lambda funções para invocar os componentes de instalação durante a instalação e 
implantação iniciais deAWS CloudFormation StackSets nossosAWS Organizations SCPs durante um 
evento do ciclo de vida da AWS Control Tower.

AWSSystParamamamamamameter
AWS Systems Manager Parameter Store Esses parâmetros permitem que você integre modelos de 
configuração relacionados. Por exemplo, você pode configurar cada conta para registrarAWS CloudTrail 
dados em um bucket do Amazon S3 centralizado. Além disso, o Systems Manager Parameter Store 
fornece um local centralizado onde os administradores podem visualizar as entradas e os parâmetros do 
cFct.

Amazon Simple Notification Service
O CfCT pode publicar notificações, como aprovação de pipeline, em tópicos do Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) durante o fluxo de trabalho. O Amazon SNS é lançado somente quando você 
escolhe receber notificações de aprovação do pipeline.

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

Prepara imagens
Você tem algumas opções ao preparar seuAWS CloudFormation modelo para a implantação inicial. Você 
pode escolher a fonte de configuração e permitir a aprovação manual das implantações do pipeline. As 
próximas duas seções explicarão mais sobre essas opções.

Escolha sua fonte 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.zip arquivo chamado_custom-control-tower-
configuration.zip. O bucket do Amazon S3 é controlado por versão e você pode atualizar o 
pacote de configuração conforme necessário. Para obter informações sobre a atualização do pacote de 
configuração, consulte Usando o Amazon S3 como fonte de configuração (p. 74).

Observação

O nome do arquivo do pacote de configuração de amostra começa com um sublinhado (_) para 
que nãoAWS CodePipeline seja iniciado automaticamente. Quando terminar de personalizar 
o pacote de configuração, certifique-se de fazer o upload docustom-control-tower-
configuration.zip sem o sublinhado (_) para iniciar a implantação emAWS CodePipeline.
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Você pode alterar o local de armazenamento do pacote de configuração do bucket S3 para um 
repositórioAWS CodeCommit Git selecionando aAWS CodeCommit opção noAWS CloudFormation 
parâmetro. Essa opção permite que você gerencie o controle de versão com facilidade.

Observação

Ao usar o bucket S3 padrão, certifique-se de que o pacote de configuração esteja disponível 
como um.zip arquivo. Ao usar oAWS CodeCommit repositório, certifique-se de que o pacote de 
configuração seja colocado no repositório sem compactar os arquivos. Para obter informações 
sobre como criar e armazenar o pacote de configuração noAWS CodeCommit, consulteGuia de 
personalização do cFct (p. 76).

Você pode usar o pacote de configuração de amostra para criar sua própria fonte de configuração 
personalizada. Quando estiver pronto para implantar suas configurações personalizadas, faça o upload 
manual do pacote de configuração, seja para o bucket do Amazon S3 ou para oAWS CodeCommit 
repositório. O pipeline começa automaticamente quando você faz o upload do arquivo de configuração.

Observação

Quando você está usandoAWS CodeCommit para armazenar o pacote de configuração, não é 
necessário compactar o pacote. Para obter informações sobre como criar e armazenar o pacote 
de configuração emAWS CodeCommit, consulteGuia de personalização do cFct (p. 76).

Escolha os parâmetros de aprovação da configuração do seu 
pipeline
OAWS CloudFormation modelo oferece a opção de aprovar manualmente a implantação das alterações de 
configuração. Por padrão, a aprovação manual não está habilitada. Para obter mais informações, consulte 
a Etapa 1. Inicie a pilha (p. 70).

Quando a aprovação manual é ativada, o pipeline de configuração valida as personalizações feitas no 
manifesto e nos modelos do arquivo da AWS Control Tower e, em seguida, pausa o processo até que 
a aprovação manual seja concedida. Após a aprovação, a implantação prossegue com a execução das 
etapas restantes do pipeline, conforme necessário, para implementar a funcionalidade Customizations for 
AWS Control Tower (cFCT).

Você pode usar o parâmetro de aprovação manual para impedir que as personalizações da configuração 
da AWS Control Tower sejam executadas, rejeitando a primeira tentativa de execução no pipeline. 
Esse parâmetro também permite que você valide manualmente as personalizações das alterações de 
configuração da AWS Control Tower, como um controle final antes da implementação.

Para atualizar personalizações para o AWS Control 
Tower
Se você já implantou o cFct anteriormente, você deverá atualizar aAWS CloudFormation pilha para instalar 
a versão mais recente da estrutura do cFct. Para obter detalhes, consulte Atualizar a pilha (p. 73).

Código-fonte e modelo
As personalizações da AWS Control Tower (cFct) são implantadas em sua conta de gerenciamento depois 
que você lança seuAWS CloudFormation modelo. Você pode baixar o modelo GitHub e, em seguida, 
iniciá-lo a partir de AWS CloudFormation.

O customizations-for-aws-control-tower.template implanta o seguinte:

• UmAWS CodeBuild projeto
• UmAWS CodePipeline projeto
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• Uma EventBridge regra da Amazon
• Funções do AWS Lambda
• Uma fila do Amazon Simple Queue Service
• Um bucket do Amazon Simple Storage Service com um exemplo de pacote de configuração
• AWS Step Functions

Note

Você pode personalizar o modelo com base em seus requisitos específicos.

Repositório de código-fonte
Você pode visitar nosso GitHub repositório para baixar os modelos e scripts do cFct e compartilhar as 
personalizações da sua landing zone com outras pessoas.

Implantação automatizada
Antes de iniciar a implantação automatizada, analise as considerações (p. 68). Siga as step-by-step 
instruções nesta seção para configurar e implantar a solução em sua conta de gerenciamento da AWS 
Control Tower.

Tempo de implantação: 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 zona de aterrissagem configurada, 
consulteConceitos básicos (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. 70)

• Inicie oAWS CloudFormation modelo em sua conta de gerenciamento.
• Revise os parâmetros do modelo e ajuste, se necessário.

Etapa 2. Criar um pacote personalizado (p. 73)

• Crie um pacote de configuração personalizado.

Important

Para baixar oAWS CloudFormation modelo correto e iniciar o cFct, siga o GitHub link fornecido 
nesta seção. Não siga links mais antigos para nenhum bucket S3 especificado anteriormente.

Etapa 1. Iniciar a pilha do
OAWS CloudFormation modelo desta seção implanta personalizações para a AWS Control Tower (cFCT) 
em sua conta.
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Observação

Você é responsável pelo custo dosAWS serviços usados enquanto administra o CfCT. Para obter 
mais detalhes, consulte Custos (p. 66).

1. Para lançar personalizações para a AWS Control Tower, baixe o modelo GitHub e inicie-o em AWS 
CloudFormation.

2. O modelo é possível habilitar a região Leste dos EUA (Norte) por padrão. Para iniciar o cFct em 
umaAWS região diferente, use o seletor de região na barra de navegação do console.

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. Na página Criar pilha, verifique se o URL do modelo correto aparece na caixa de texto URL e escolha
Avançar.

4. Na página Especificar detalhes da pilha, atribua um nome à sua pilha CfCT.
5. Em Parâmetros, revise os parâmetros a seguir e modifique-os no modelo, se necessário.

Configuração do pipeline

Etapa de aprovação do 
oleoduto

No Escolha se deseja alterar a 
configuração do pipeline do 
estágio padrão de aprovação 
automatizada para um estágio 
de aprovação manual. Para 
obter mais informações, 
consulte the section called 
“Guia de personalização do 
cFct” (p. 76).

Endereço de e-mail de 
aprovação do pipeline

<Optional Input> O endereço de e-mail para 
notificações de aprovação. Para 
usar esse parâmetro, você deve 
definir o parâmetro Pipeline 
Approval Stage comoYes.

CodePipelineFonte da AWS Amazon S3 A fonte da AWS CodePipeline 
para ajudar você a selecionar 
onde armazenar e configurar as 
personalizações do cFCT.

CodeCommit Configuração da AWS

CodeCommitRepositório 
existente?

No Escolha se deseja usar um 
repositório CodeCommit 
do Git do existente. Se 
você escolherYes, você 
deve definir o parâmetro
CodePipeline Source comoAWS 
CodeCommit.

CodeCommit Nome do 
repositório

custom-control-tower-
configuration

O nome do repositório Git. 
Para usar esse parâmetro, 
você deve definir o parâmetro
AWS CodePipeline Source
comoAWS CodeCommit. Esse 
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CodeCommit Configuração da AWS
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 
o  CodeCommit repositório 
existente? parâmetro para Sim 
e insira o nome exato desse 
repositório.

CodeCommit Nome da filial main 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 o parâmetro
CodePipeline Source comoAWS 
CodeCommit.

CloudFormation StackSets Configuração da AWS

Tipo de concorrência de região PARALLEL Selecione o tipo de 
simultaneidade das StackSets 
operações de implantação nas 
regiões. Essa configuração é 
aplicável para criar, atualizar e 
excluir fluxos de trabalho. Outro 
valor permitido éSEQUENTIAL.

Porcentagem máxima 
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, consulte as
opções de operação do Stack 
Set.

Porcentagem de tolerância a 
falhas

10 A porcentagem de contas, 
por região, para as quais 
essa operação de pilha pode 
falhar antes que a AWS 
CloudFormation interrompa 
a operação nessa região. O 
valor mínimo permitido é 0 e o 
valor máximo permitido é 100. 
Para obter mais informações, 
consulte as opções de 
operação do Stack Set.

6. Escolha Next (Próximo).
7. Na página Configure stack options (Configurar opções de pilha), selecione Next (Próximo).
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8. Na página Revisar, verifique e confirme as configurações. Certifique-se de marcar a caixa de seleção 
confirmando que o modelo criará recursosAWS Identity and Access Management (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 
deverá ver o status de CREATE_COMPLETE em aproximadamente 15 minutos.

Etapa 2. Criar um pacote personalizado
Com a pilha lançada, você pode adicionar personalizações à sua landing zone e às políticas de controle 
de serviços (SCPs) da AWS Control Tower personalizando o pacote de configuração incluído. Para obter 
instruções detalhadas sobre como criar um pacote personalizado, consulteGuia de personalização do 
cFct (p. 76) o.

Observação

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

Atualizar a pilha
Se você já implantou personalizações para a AWS Control Tower (cFct), siga o procedimento para 
atualizar aAWS CloudFormation pilha para a versão mais recente da estrutura cFct.

Important

Antes de concluir o procedimento a seguir, você pode carregar o modelo mais recente de GitHub
um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Para obter instruções sobre como 
começar a usar o Amazon S3, consulte Introdução ao Amazon S3 no Guia do usuário do Amazon 
Simple Storage Service.

1. Faça login no console do AWS CloudFormation.
2. Selecione sua CloudFormation pilha de personalizações existentes para a AWS Control Tower (cFCT) 

e selecione Atualizar.
3. Em Pré-requisito — Preparar o modelo, selecione Substituir modelo atual.
4. Na página Specify template (Especificar modelo), faça o seguinte:

a. Em Fonte do modelo, selecione Substituir modelo atual.
b. Para o URL do Amazon S3, insira o URL do modelo do qual você fez o upload anteriormente 

GitGub para o Amazon S3 e escolha Avançar.
c. Verifique se o URL do modelo está correto. Em seguida, escolha Avançar e Avançar novamente.

5. Em Parâmetros, revise os parâmetros do modelo e modifique-os conforme necessário. Consulte a
Etapa 1. Inicie a pilha (p. 70) para obter detalhes sobre os parâmetros.

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. Certifique-se de marcar a caixa de seleção 

confirmando que o modelo criará recursosAWS Identity and Access Management (IAM).
9. Escolha Exibir conjunto de alterações e verifique as alterações.
10. Selecione Atualizar pilha (Atualizar pilha) para implantar a pilha.

Você pode visualizar o status da pilha no console do AWS CloudFormation, na coluna Status. Você 
deverá ver o status de UPDATE_COMPLETE em aproximadamente 15 minutos.
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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_deletion paratrue no arquivo de manifesto, o cFct 
excluirá o conjunto de pilhas e todos os seus recursos ao remover um recurso associado do arquivo de 
manifesto.

Esse recurso é suportado na v2 do arquivo de manifesto.
Important

Quando você define inicialmente o valor deenable_stack_set_deletion
paratrue, na próxima vez que invocar CfCT, TODOS os recursos que começam com 
o prefixoCustomControlTower-, que têm a tagKey:AWS_Solutions, Value: 
CustomControlTowerStackSet de chave associada e que não são declarados no arquivo de 
manifesto, são preparados para exclusão.

Veja um exemplo de como definir esse parâmetro em ummanifest.yaml arquivo:

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 
                         
         

Configura o Amazon S3 como fonte de 
configuração

Quando você configura personalizações para a AWS Control Tower, ela armazena um arquivo de 
configuração inicial, chamado de_custom-control-tower-configuration.zip arquivo, em 
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um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) chamadocustom-control-tower-
configuration-account-ID-region.

Observação

Se você optar por baixar e modificar esse arquivo, lembre-se de compactar as alterações, salvá-
las como um novo arquivo chamado ecustom-control-tower-configuration.zip, em 
seguida, enviá-lo de volta para o mesmo bucket do Amazon S3.
O bucket do Amazon S3 é a fonte padrão do pipeline. Quando as configurações padrão estiverem 
em vigor, o upload de um arquivo zip de configuração sem o prefixo sublinhado no nome do 
arquivo para o bucket do S3 iniciará o pipeline automaticamente.

O arquivo zip é protegido pela criptografia do lado do servidor (SSE) comAWS Key Management Service 
(AWS KMS) e pela negação do uso da chave KMS. Para acessar o arquivo zip, você deve atualizar a 
Política de Chave do KMS para especificar a (s) função (s) que deve (m) receber acesso. A função pode 
ser uma função de administrador, de usuário ou ambas. Siga este procedimento:

1. Navegue até o console do AWS Key Management Service.
2. Em Chaves gerenciadas pelo cliente, selecione CustomControlTowerKMSKey.
3. Selecione a guia Política de chaves. Em seguida, selecione Editar.
4. Na página Editar política de chaves, localize a seção Permitir o uso da chave no código e adicione uma 

das seguintes permissões:
• Para adicionar uma função administrativa:

arn:aws:iam::<account-ID>:role/<administrator-role>
• Para Para 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. 76).

8. Faça o upload de suas alterações:
a. Compacte os arquivos de configuração modificados e nomeie o arquivo:custom-control-tower-
configuration.zip.

b. Faça o upload do arquivo para o Amazon S3 usando SSE com aAWS KMS chave 
mestra:CustomControlTowerKMSKey.

Coleção de métricas operacionais
As personalizações da AWS Control Tower (cFct) incluem a opção de enviar métricas operacionais 
anônimas paraAWS. AWSusa esses dados para entender como os clientes estão usando o cFct, bem 
como outros serviços e produtos relacionados. Quando a coleta de dados é ativado, as seguintes 
informações ficam disponíveisAWS:

• ID da solução: o identificador daAWS solução
• ID exclusivo (UUID): identificador exclusivo gerado aleatoriamente para cada implantação
• Timestamp: data e hora da coleta de dados
• Contagem de execução da máquina estadual: conta incrementalmente o número de vezes que essa 

máquina de estado é executada
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• Versão do manifesto: A versão do manifesto usada na configuração

Note

AWSdetém os dados que coleta. A coleta de dados está sujeita à AWSPolítica de Privacidade.

Para optar por não enviar métricas operacionais anônimas paraAWS, conclua uma das seguintes tarefas:

• Atualize a seçãoAWS CloudFormation de mapeamento do modelo da seguinte forma:

de

AnonymousData: 
     SendAnonymousData: 
        Data: Yes

para

AnonymousData: 
     SendAnonymousData: 
        Data: No

• Depois que o cFct for implantado, localize a chave do parâmetro/org/primary/metrics_flag SSM 
no console do Parameter Store e atualize o valor paraNo.

Guia de personalização do cFct
O guia Customizations for AWS Control Tower (cFct) é para administradores, DevOps profissionais, 
fornecedores independentes de software, arquitetos de infraestrutura de TI e integradores de sistemas que 
desejam personalizar e ampliar seus ambientes da AWS Control Tower para suas empresas e clientes. Ele 
fornece informações sobre como personalizar e estender o ambiente da AWS Control Tower com o pacote 
de personalização cFct.

Note

Para implantar e configurar (cFct), você deve implantar e processar um pacote de configuração 
por meio doAWS CodePipeline. As seções a seguir descrevem o processo em detalhes.

Visão geral do pipeline de código
O pacote de configuração requer o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)AWS CodePipeline e. O 
pacote de configuração contém os seguintes itens:

• Um arquivo manifesto
• Um conjunto de modelos que o acompanha
• Outros arquivos JSON para descrever e implementar suas personalizações de ambiente da AWS 

Control Tower

Por padrão, o pacote_custom-control-tower-configuration.zip de configuração é carregado em 
um bucket do Amazon S3 com o ID de seguir:

custom-control-tower-configuration-accountID-region.
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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 CodeCommit repositório. Para obter mais 
informações, consulte Editar um pipeline CodePipeline no Guia doAWS CodePipeline usuário.

O arquivo de manifesto é um arquivo de texto que descreve osAWS recursos que você pode implantar 
para personalizar sua landing zone. CodePipeline executa essas 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 estágios específicos do pipeline (p. 77).

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 é iniciado automaticamenteAWS 
CodePipeline.

Note

O nome do arquivo do pacote de configuração de amostra começa com um sublinhado 
(_) para que nãoAWS CodePipeline seja acionado automaticamente. Depois de concluir a 
personalização do pacote de configuração, faça o upload do arquivocustom-control-tower-
configuration.zip sem o sublinhado (_) para acionar a implantação emAWS CodePipeline.

AWS CodePipelineestágios
O pipeline cFct requer váriosAWS CodePipeline estágios para implementar e atualizar seu ambiente de 
AWS Control Tower.

1. Estágio de origem

O estágio de origem é o estágio inicial. Seu pacote de configuração personalizado inicia esse estágio de 
pipeline. A origem doAWS CodePipeline pode ser um bucket do Amazon S3 ou umAWS CodeCommit 
repositório, no qual o pacote de configuração pode ser hospedado.

2. Estágio de construção

O estágio de construção requerAWS CodeBuild a validação do conteúdo do pacote de configuração. 
Essas verificações incluem testar a sintaxe e o esquema domanifest.yaml arquivo, junto com todos 
osAWS CloudFormation modelos incluídos no pacote ou hospedados remotamente, usandoAWS 
CloudFormationvalidate-templatecfn_nag e. Se o arquivo manifesto e osAWS CloudFormation 
modelos passarem nos testes, o pipeline continua para a próxima etapa. Se os testes falharem, você 
poderá revisar os 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 habilitar 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 o parâmetro Pipeline Approval 
Stage para Sim ao iniciar 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 Organizations APIs que criam políticas de controle de serviço (SCPs).

5. Estágio CloudFormation de recursos da AWS

O estágio doAWS CloudFormation recurso invoca a máquina de estado do conjunto de pilhas para 
implantar os recursos especificados na lista de contas ou unidades organizacionais (OUs), que você 
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forneceu no arquivo de manifesto. A máquina de estado cria osAWS CloudFormation recursos na ordem 
em que são especificados no arquivo de manifesto, a menos que uma dependência de recurso 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 um.zip arquivo, 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 de pastas 
permanece a mesma, independentemente de você escolher o Amazon S3 ou umAWS CodeCommit 
repositório 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-tower-
configuration.zip arquivo e faça o upload somente do.zip arquivo para o bucket designado do 
Amazon S3.

Note

Se você estiver usandoAWS CodeCommit, coloque os arquivos no repositório sem compactá-los.

O arquivo manifesto
Omanifest.yaml arquivo é um arquivo de texto que descreve seusAWS recursos. O exemplo a seguir 
mostra a estrutura do arquivo 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 da região e as palavras-chave da versão. Aqui estão as definições dessas 
palavras-chave.

region — Uma sequência de texto para a região padrão da AWS Control Tower. Esse valor deve ser um 
nome deAWS região válido (comous-east-1eu-west-1, ouap-southeast-1). A região inicial 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 versão mais recente suportada é 2021-03-15.
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version: 2021-03-15

Note

Recomendamos que você use a versão mais recente. Para atualizar as propriedades do 
manifesto na versão mais recente, consulteAtualizações da versão manifesto (p. 89).

A próxima palavra-chave mostrada no exemplo anterior é a palavra-chave resources. A seção de recursos
do arquivo de manifesto é altamente estruturada. Ele contém uma lista detalhada deAWS recursos, 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 detalhadamente as entradas da seção de recursos do arquivo de manifesto, onde 
você definirá os recursos necessários para suas personalizações.

Essa seção do arquivo de manifesto começa nos recursos da palavra-chave e continua até o final do 
arquivo.

A seção de recursos do arquivo de manifesto especifica osAWS CloudFormation StackSets ouAWS 
Organizations SCPs 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 stack.

As instâncias da pilha são implantadas no nível da conta e não no nível da UO. Os SCPs são implantados 
no nível da UO. Consulte Crie suas próprias personalizações (p. 84) para obter detalhes.

O exemplo de código a seguir é um pseudo-modelo, que resume as entradas possíveis disponíveis para a 
seção de recursos 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.

• Tipo: string
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• Obrigatório: Sim
• Valores válidos: a-z, A-Z, 0-9 e um sublinhado (_). Qualquer outro caractere é substituído 

automaticamente por um sublinhado (_).

descrição: A descrição do recurso.

• Tipo: string
• Obrigatório: não

resource_file — Esse arquivo pode ser especificado como: (1) a localização relativa do arquivo de 
manifesto, (2) uma URL do Amazon S3 que aponta para umAWS CloudFormation modelo ou política 
de controle deAWS Organizations serviço em JSON para criarAWS CloudFormation recursos ou SCPs, 
respectivamente.

• Tipo: string
• Obrigatório: Sim

1. O exemplo a seguir mostra oresource_file, fornecido como uma localização relativa 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: 
  - name: SecurityRoles 
    resource_file: s3://my-bucket/[key-name]

3. O exemplo a seguir mostra o arquivo de recurso 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 um URL HTTPS do Amazon S3, verifique se o caminho 
usa notação de pontos. Por exemplo, S3.us-west-1. O cFct não suporta endpoints que 
contenham 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 em que 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/*” 
       } 
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   ]
}

Você substituirá a AccountIdvariável mostrada no exemplo pelo ID daAWS conta de gerenciamento 
que está implantando o cFct. Para obter mais exemplos, consulte Exemplos de políticas de bucket no 
Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

parâmetros — Especifica o nome e o valor dosAWS CloudFormation parâmetros.

• Tipo: MapList
• Obrigatório: não

A seção de parâmetros contém pares de parâmetros de chave/valor. O pseudomodelo a seguir descreve a 
seção de parâmetros.

parameters: 
  - parameter_key: [String] 
    parameter_value: [String]

• parameter_key: A chave associada ao parâmetro.
• Tipo: string
• Obrigatório: Sim (na propriedade de parâmetros)
• Valores válidos: a-z, A-Z e 0-9

• parameter_value: O valor de entrada associado ao parâmetro.
• Tipo: string
• Obrigatório: Sim (na propriedade de parâmetros)

deploy_method — O método de implantação para implantar recursos na conta. Atualmente, deploy_method
suporta a implantação de recursos usando astack_set opção de implantação de recursos por meio 
deAWS CloudFormation StackSets, ou ascp opção se você estiver implantando SCPs.

• Tipo: string
• Valores válidos: stack_set | scp
• Obrigatório: Sim

deployment_targets — Lista de contas ou unidades organizacionais (OUs), nas quais o cFCT implantará 
osAWS CloudFormation recursos, especificados como contas ou unidades_organizacionais.

Note

Se você quiser implantar um SCP, o destino deve ser uma OU, não uma conta.

• Tipo: Lista de seqüências de caracteresaccount name ouaccount number para indicar que esse 
recurso será implantado em uma determinada lista de contas, ouOU names para indicar que esse 
recurso será implantado em uma determinada lista de UO.

• Obrigatório: pelo menos uma das contas ou unidades_organizacionais
• contas:

Tipo: Lista de seqüências de caracteresaccount name ouaccount number para indicar que esse 
recurso será implantado na lista de contas fornecida.

• unidades_organizacionais:
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Tipo: Lista de seqüências de caracteresOU names para indicar que esse recurso será implantado em 
uma determinada lista de UO. Se você fornecer uma OU que não contenha contas e a propriedade
accounts não for adicionada, o cFct criará apenas o conjunto de pilhas.

Note

O ID da conta de gerenciamento da organização não é um valor permitido. O cFct não 
oferece suporte à implantação de instâncias de pilha na conta de gerenciamento da 
organização.

export_outputs — Lista de pares de nome/valor que denotam chaves de parâmetros SSM. Essas chaves 
de parâmetros 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]

• Tipo: Lista de pares de chaves de nome e valor. O nome contém aname string de uma chave de 
armazenamento de parâmetros SSM e o valor contém avalue string do parâmetro.

• Valores válidos: qualquer string ou$[output_CfnOutput-Logical-ID] variável em que
CfnOutput-Logical-ID corresponde à variável de saída do modelo. Para obter mais informações 
sobre a seção Saídas em umAWS CloudFormation modelo, consulte Saídas no Guia doAWS 
CloudFormation usuário.

• Obrigatório: não

Por exemplo, o trecho de código a seguir armazena a variávelVPCID de saída do modelo 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]

Note

O nome da chave export_outputs pode conter um valor diferente deoutput. Por exemplo, se o
nome for/org/environment-name, o valor pode serproduction.

regiões — Lista de regiões nas quais o cFct implantará as instâncias daAWS CloudFormation pilha.

• Tipo: Qualquer lista de nomes de regiõesAWS comerciais, para indicar que esse recurso será 
implantado em uma determinada lista de regiões. Se essa palavra-chave não existir no arquivo de 
manifesto, os recursos serão implantados somente na região de origem.

• Obrigatório: não

UO raiz
O cFct suporta Root como um valor para uma unidade organizacional (OU)organizational_units na
versão V2 do manifesto (15/03/2021).

• Se você escolher o método de implantação descp, ao adicionar Root underorganizational_units, 
a AWS Control Tower aplicará as políticas a todas as OUs sob a raiz. Se você escolher o método de 
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implantação destack_set, ao adicionar Root underorganizational_units, o cFct implanta os 
conjuntos de pilhas em todas as contas sob a raiz que estão registradas na AWS Control Tower, exceto 
na conta de gerenciamento.

• De acordo com as melhores práticas da AWS Control Tower, a conta de gerenciamento se destina 
apenas ao gerenciamento de 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 as diretrizes de melhores práticas, a implantação da AWS Control Tower coloca a conta 
de gerenciamento na OU raiz, para que ela tenha acesso total e não execute recursos adicionais. Por 
esse motivo, a AWSControlTowerExecutionfunção não é implantada na conta de gerenciamento.

• Recomendamos seguir estas práticas recomendadas para a conta de gerenciamento. Se você tiver 
um caso de uso específico que exija a implantação de stacksets na conta de gerenciamento, inclua
contas como um destino de implantação e especifique a conta de gerenciamento. Caso contrário, não 
inclua contas como destino de implantação. Você deve criar os recursos ausentes, incluindo as funções 
necessárias do IAM, na conta de gerenciamento.

Para implantar conjuntos de pilhas na conta de gerenciamento, incluaaccounts como destino 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 (15/03/2021). Se 
você adicionar Root como UO abaixoorganizational_units, não adicione nenhuma outra 
OUs.

UO aninhado
O cFCT suporta a listagem de uma ou mais OUs aninhadas sob aorganizational_units palavra-
chave na versão V2 do manifesto (15/03/2021).

É necessário um caminho completo (excluindo Root) para a OU 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 aninhado da UO. Para o método de implantaçãostack_set, a AWS Control Tower 
implanta os conjuntos de pilhas em todas as contas sob a última UO no caminho aninhado da UO.

Por exemplo, considere o caminhoOUName1:OUName2:OUName3. A última OU no caminho éOUName3. 
O CfCT implanta os SCPsOUName3 e empilha conjuntos somente em todas as contas diretamente 
abaixoOUName3.

---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources: 
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  …truncated… 

    deployment_targets: 
      organizational_units: 
        - OuName1:OUName2:OUName3

Note

O recurso de OU aninhada 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.yaml arquivo adicionando 
ou atualizando políticas de controle de serviço (SCPs) eAWS CloudFormation recursos. 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 
nomanifest.yaml arquivo.

Esta seção explica as duas partes principais da criação de suas próprias personalizações:

• como configurar o próprio pacote de configuração para políticas de controle de serviço
• como configurar o próprio pacote de configuração para conjuntosAWS CloudFormation 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) 
do. As duas partes principais desse processo são (1) preparar o arquivo de manifesto e (2) preparar sua 
estrutura de pastas.

Etapa 1: Editar o arquivo manifest.yaml

Use omanifest.yaml arquivo de amostra como ponto de partida. Insira todas as configurações 
necessárias. Adicioneresource_file osdeployment_targets detalhes e.

O trecho a seguir mostra o arquivo de manifesto padrão.

---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: []

O valor deregion é adicionado automaticamente durante a implantação. Ele deve corresponder à região 
em que você implantou o cFct. Essa região deve ser a mesma que a região do AWS Control Tower.

Para adicionar um SCP personalizado naexample-configuration pasta do pacote zip armazenado no 
bucket do Amazon S3, abra oexample-manifest.yaml arquivo e comece a editar.

---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

84



AWS Control Tower Guia do usuário
Crie suas próprias personalizações

resources: 
  - name: test-preventive-controls 
    description: To prevent from deleting or disabling resources in member accounts 
    resource_file: policies/preventive-controls.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
      organizational_units: #array of strings 
        - OUName1 
        - OUName2  

…truncated…

O trecho a seguir mostra um exemplo de um arquivo 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 pastas
Você pode ignorar essa etapa se estiver usando uma URL do Amazon S3 para o arquivo de recursos e 
usando parâmetros com pares de chave/valor.

Você deve incluir uma política SCP no formato JSON para dar suporte ao manifesto, porque o arquivo de 
manifesto faz referência ao arquivo JSON. Certifique-se de que os caminhos do arquivo correspondam às 
informações do caminho fornecidas no arquivo de manifesto.

• Um arquivo JSON de política contém os SCPs a serem implantados nas OUs.

O trecho a seguir mostra a estrutura da pasta do arquivo de manifesto de amostra.

- manifest.yaml
- policies/ 
   - block-s3-public.json

O trecho a seguir é um exemplo de um arquivoblock-s3-public.json de políticas.

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

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: Editar o arquivo manifesto existente

Adicione as novasAWS CloudFormation StackSets informações ao 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 
esse arquivo ainda mais, 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 exemplo de arquivo de manifesto editado que contém osresources
detalhes. A ordem deresources determina a ordem de execução para criarresources dependências. 
Você pode editar o exemplo de arquivo de manifesto a seguir de acordo com seus requisitos comerciais.

---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

…truncated…

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 
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        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 CloudFormation recurso 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 
        - 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 todos os arquivos deAWS CloudFormation modelo de 
suporte e os arquivos de política SCP que estão no arquivo de manifesto. Verifique se os caminhos do 
arquivo correspondem ao que é fornecido no arquivo de manifesto.

• Um arquivo de modelo contém osAWS recursos a serem implantados em OUs e contas.
• Um arquivo de política contém os parâmetros de entrada usados no arquivo de modelo.
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O exemplo a seguir mostra a estrutura da pasta do arquivo de manifesto de amostra criado na Etapa 
1 (p. 86).

- manifest.yaml
- policies/ 
   - block-s3-public.json
- templates/ 
   - transit-gateway.template

O auxiliar 'alfred' e os arquivos deAWS CloudFormation 
parâmetros
O CfCT fornece um mecanismo conhecido como auxiliar alfred para obter o valor de uma chave de
armazenamento de parâmetros SSM definida noAWS CloudFormation modelo. Usando o auxiliar alfred, 
você pode usar valores que estão armazenados no Armazenamento de Parâmetros SSM e sem atualizar 
oAWS CloudFormation modelo. Para obter mais informações, consulte O que é umAWS CloudFormation 
modelo? no Guia doAWS CloudFormation usuário.

Important

O ajudante alfred 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 mudam 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 dois conjuntosAWS CloudFormation de pilhas. O conjunto de pilhas 1 tem 
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 ID esubnet ID deve ser passado para o
conjunto de pilhas 2 como valores de parâmetros. Antes que oVPC ID esubnet ID possa ser passado 
para o conjunto de pilhas 2, oVPC ID esubnet ID deve ser armazenado no conjunto de pilhas 1
usandoAWS:::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, o auxiliar alfred pode obter valor paraVPC ID e do armazenamentosubnet ID de 
parâmetros e passá-los como entrada para a máquina de StackSet estado.

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:
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O trecho mostra os parâmetros especificados nomanifest.yaml arquivo daAWS CloudFormation pilha 2.

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_ssm propriedades para suportar parâmetros do tipo
CommaDelimitedList. 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 no repositório 
de código-fonte em GitHub. Você pode usar o esquema com muitas de suas ferramentas de 
desenvolvimento favoritas e pode ser útil para reduzir erros ao criar seu própriomanifest.yaml
arquivo.

Atualizações da versão manifesto
Para obter informações sobre a versão mais recente de Customizations for AWS Control Tower (cFct), 
consulte o arquivo Changelog.md no GitHub repositório.

Warning

A versão 2.2.0 do Customizations for AWS Control Tower (cFct) introduziu um esquema de 
manifesto (versão 2021-03-15) para se alinhar às APIsAWS de serviços relacionadas. O esquema 
de manifesto permite que um único arquivo manifest.yaml gerencie recursos suportados (AWS 
CloudFormationmodelos e SCPs) por meio de DevOps fluxos de trabalho desacoplados.
É altamente recomendável que você atualize o esquema do manifesto da versão 2020-01-01 para 
a versão 2021-03-15 ou posterior.
O cFct continua suportando as versões 2021-03-15 e 2020-01-01 domanifest.yaml arquivo. 
Nenhuma alteração em sua configuração existente é necessária. No entanto, a versão
2020-01-01 está no final do Support. Não fornecemos mais atualizações nem adicionamos 
aprimoramentos à versão 2020-01-01. Os recursos de OU raiz e OU aninhada não são 
suportados na versão 2020-01-01.

Propriedades obsoletas na versão do manifesto 2021-03-15:

organization_policies
policy_file
apply_to_accounts_in_ou

cloudformation_resources
template_file
deploy_to_account
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deploy_to_ou
ssm_parameters

Etapas de atualização
Ao atualizar para a versão 2021-03-15 do esquema de manifesto, 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 de Organizations

1. Mova os SCPs em organization_policies em novos recursos de propriedade.
2. Altere a propriedade policy_file para a nova propriedade resource_file.
3. Altere o apply_to_accounts_in_ou para a nova propriedade deployment_targets. A lista de UO deve ser 

definida na subpropriedade organizational_units. A subpropriedade accounts não é compatível com as 
políticas da organização.

4. Adicione uma nova propriedade deploy_method com o valor scp.

Recursos do AWS CloudFormation

1. Mova os CloudFormation recursos em cloudformation_resources para novos recursos de propriedades.
2. Altere a propriedade template_file para a nova propriedade resource_file.
3. Altere o deploy_to_ou para a nova propriedade deployment_targets. A lista de UO deve ser definida na 

subpropriedade organizational_units.
4. Altere o deploy_to_accounts para a nova propriedade deployment_targets. A lista de contas deve ser 

definida em contas de subpropriedades.
5. Altere a propriedade ssm_parameters para a nova propriedade export_outputs.

Etapas de atualização altamente recomendadas
AWS CloudFormation parameters

1. Altere a propriedade parameter_file para novos parâmetros de propriedade.
2. Remova o caminho do arquivo no valor da propriedade parameter_file.
3. Copie a chave do parâmetro e o valor do parâmetro do arquivo JSON do parâmetro existente para o 

novo formato da propriedade parameters. Isso ajudaria você a gerenciá-los no arquivo manifesto.

Note

A propriedade parameter_file é compatível com a versão do manifesto 2021-03-15.
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Rede no AWS Control Tower
O AWS Control Tower fornece suporte básico para redes por meio de VPCs.

Se a configuração ou os recursos padrão da AWS Control Tower VPC não atenderem às suas 
necessidades, você poderá usar outrosAWS serviços para configurar sua VPC. Para obter mais 
informações sobre como trabalhar com VPCs e a AWS Control Tower, consulte Como criar uma 
infraestrutura deAWS rede multi-VPC escalável e segura.

Tópicos relacionados

• Para obter informações sobre como o AWS Control Tower funciona quando você inscreve contas que 
têm VPCs existentes, consulteInscrevendo contas existentes com VPCs (p. 131).

• 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 a passo: 
configurar a AWS Control Tower sem uma VPC (p. 1070).

• Para obter informações sobre como alterar as configurações da conta para VPCs, consulte a
documentação do Account Factory sobre como atualizar uma conta.

• Para obter mais informações sobre como trabalhar com redes e VPCs na AWS Control Tower, consulte 
a seção sobre redes na página de informações relacionadas deste Guia do usuário.

VPCs eAWS regiões na AWS Control Tower
Como parte padrão da criação da conta,AWS cria uma VPCAWS padrão em cada região, até 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 a VPCAWS padrão em uma 
região não governada pode ser acessível aos usuários do IAM.

Os administradores podem habilitar o controle de negação da região, para que seus usuários finais não 
tenham permissão para se conectar a uma VPC em uma região que é suportada pela AWS Control Tower, 
mas fora de suas regiões controladas. Para configurar o controle de negação de região, acesse a página 
de configurações da zona de destino e selecione Modificar configurações.

O controle de negação da região bloqueia chamadas de API para a maioria dos serviços em regiões 
não controladas. Para obter mais informações, consulte Negar acesso àAWS com base naAWS região 
solicitada (p. 984).

Note

O controle de negação de região pode não impedir que os usuários do IAM se conectem a uma 
VPCAWS padrão em uma região onde a AWS Control Tower não é suportada.

Opcionalmente, você pode remover as VPCsAWS padrão em regiões não controladas. Para listar a VPC 
padrão em uma região, você pode usar um comando CLI semelhante a este exemplo:

aws ec2 --region us-west-1 describe-vpcs --filter Name=isDefault,Values=true

Visão geral da torre de controle e dos VPCs da 
AWS
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Aqui estão alguns fatos essenciais sobre as VPCs da AWS Control Tower:

• A VPC criada pela AWS Control Tower quando você provisiona uma conta no Account Factory não é a 
mesma que a VPCAWS padrão.

• Quando a AWS Control Tower configura uma nova conta em umaAWS região compatível, a AWS 
Control Tower exclui automaticamente aAWS VPC padrão e configura uma nova VPC configurada pela 
AWS Control Tower.

• Cada conta da AWS Control Tower tem direito a uma VPC criada pela AWS Control Tower. Uma conta 
pode terAWS VPCs adicionais dentro do limite da conta.

• Cada VPC da AWS Control Tower tem três zonas de disponibilidade em todas as regiões, exceto 
na região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)us-west-1, e duas zonas de disponibilidade emus-
west-1. Por padrão, a cada zona de disponibilidade são atribuídas uma sub-rede pública e duas sub-
redes privadas. Portanto, em regiões, exceto Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), cada VPC da AWS 
Control Tower contém nove sub-redes por padrão, divididas em três zonas de disponibilidade. No Oeste 
dos EUA (Norte da Califórnia), seis sub-redes são divididas em duas sub-redes (Norte da Califórnia), 
seis sub-redes são divididas em seis sub-redes.

• Cada uma das sub-redes em sua VPC da AWS Control Tower recebe um intervalo exclusivo, de 
tamanho igual.

• 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 seis ou nove sub-redes em sua VPC da AWS Control 
Tower podem se comunicar entre si de forma irrestrita.

Ao trabalhar com VPCs, a AWS Control Tower não faz nenhuma distinção no nível regional. Cada sub-
rede é alocada do intervalo CIDR exato que você especificar. As sub-redes da VPC podem existir em 
qualquer região.

Observações

Gerenciar custos de VPC

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

VPC e configurações de controle

Se você provisionar contas do Account Factory com as configurações de acesso à Internet do 
VPC ativadas, essa configuração do Account Factory substituirá o controleProibir o acesso à 
Internet para uma instância Amazon VPC gerenciada por um cliente (p. 986). 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 a passo: configurar a AWS 
Control Tower sem uma VPC (p. 1070).

CIDR e peering 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 a faixa geral de CIDR para 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 valida os intervalos de 
endereços IP de acordo com a especificação RFC 1918. O Account Factory permite um bloco CIDR/16 de 
até uma faixa de:

• 10.0.0.0/8
• 172.16.0.0/12
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• 192.168.0.0/16
• 100.64.0.0/10(somente se 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 fornecerá 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, ela atribui o intervalo 
CIDR idêntico a cada VPC para cada conta criada na unidade organizacional (OU). Devido à sobreposição 
padrão de endereços IP, essa implementação inicialmente não permite o emparelhamento entre nenhuma 
de suas VPCs da AWS Control Tower na UO.

Sub-redes

Dentro de cada VPC, a AWS Control Tower divide seu intervalo de CIDR especificado uniformemente em 
nove sub-redes (exceto no Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), onde são seis sub-redes). Nenhuma das 
sub-redes se sobrepõe dentro de uma VPC. Portanto, todos podem se comunicar entre si, dentro da VPC.

Em resumo, 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 firewalls na AWS Control Tower, consultePasso a passo do: Configurar grupos de segurança 
no AWS Control Tower com o AWS Firewall Manager (p. 1072).

Olhando

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 padrão de 
CIDR. Para oferecer suporte ao emparelhamento, você pode modificar o intervalo CIDR nas configurações 
do Account Factory para que os endereços IP não se sobreponham.

Se você alterar o intervalo CIDR nas configurações do Account Factory, todas as novas contas criadas 
posteriormente pela AWS Control Tower (usando o Account Factory) receberão a nova faixa 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 as funções noAWS, consulte o tópico Funções do IAM no Guia do 
usuário doAWS 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. 1038).

Funções e criação de contas
A AWS Control Tower cria uma conta de cliente chamando aCreateAccount API doAWS Organizations. 
AoAWS Organizations criar essa conta, ela cria uma função dentro dessa conta, que a AWS Control Tower 
nomeia passando um parâmetro para a API. O nome da função é AWSControlTowerExecution.

A AWS Control Tower assume aAWSControlTowerExecution função de todas as contas criadas pela 
Account Factory. Usando essa função, a AWS Control Tower define a conta como base e aplica controles 
obrigatórios (e quaisquer outros habilitados), o que resulta na criação de outras funções. Essas funções, 
por sua vez, são usadas por outros serviços, comoAWS Config.

Note

Basear uma conta é configurar seus recursos, que incluem modelos de Account Factory, às vezes 
chamados de esquemas e controles. 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, consulteSobreContas da AWS na AWS Control 
Tower (p. 127).

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 nas 
contas de auditoria e registro em log.

AAWSControlTowerExecution função pode ser adicionada a uma conta de várias maneiras, da 
seguinte forma:

• Para contas na OU de segurança (às vezes chamadas de contas principais), a AWS Control Tower cria 
a função no momento da configuração inicial da AWS Control Tower.

• Para uma conta do 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 o StackSet-
AWSControlTowerExecutionRole para criar a função em todas as contas dessa UO.
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Objetivo daAWSControlTowerExecution função:

• AWSControlTowerExecutionpermite que você crie e inscreva 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 registre uma conta individual na AWS Control Tower. 
Primeiro, você deve adicionar aAWSControlTowerExecution função a essa conta. Para obter as 
etapas sobre como adicionar a função, consulteAdicione manualmente a função necessária do IAM a 
uma existenteConta da AWS e inscreva-a (p. 136).

Como aAWSControlTowerExecution função funciona com OUs:

AAWSControlTowerExecution função garante que os controles selecionados da AWS Control Tower 
sejam aplicados automaticamente a cada conta individual, em cada UO, 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 pelos controles da 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 desvios, consulte Detectar e resolver 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 suas relações de 
confiança de função

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 
que você restrinja o acesso àAWSControlTowerAdmin função, pois ela permite amplas permissões de 
acesso.

Para ajudar a evitar que um invasor tenha acesso aos seus recursos, edite manualmente sua 
política de confiança da AWS Control Tower para adicionar pelo menos umaaws:SourceArn
ouaws:SourceAccount uma condição à declaração de política. Como melhor prática de segurança, 
é altamente recomendável adicionar aaws:SourceArn condição, porque ela é mais específica do 
queaws:SourceAccount limitar 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, poderá 
usar aaws:SourceArn condição 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 da condição doaws:SourceArn IAM com suas políticas 
de confiança de função do IAM. Adicione a condição em sua relação de confiança para a
AWSControlTowerAdminfunção, porque o diretor do serviço 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 sequências${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id} de caracteres${HOME_REGION} e por sua 
própria região de origem e ID 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:us-
west-2:012345678901:* é o único ARN permitido para realizar asts:AssumeRole ação. Em outras 
palavras, somente usuários que podem fazer login com o ID da conta012345678901, naus-west-2
região, podem realizar ações que exijam essa função específica e relação de confiança para o serviço 
AWS Control Tower, designado comocontroltower.amazonaws.com.

O próximo exemplo mostraaws:SourceAccount asaws:SourceArn condições aplicadas à política de 
confiança da função.

{ 
  "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 a declaração deaws:SourceArn condição, com uma declaração 
deaws:SourceAccount condição adicionada. Para obter mais informações, consulte Evitar a falsificação 
de identidade nos serviços (p. 1037).

Para obter informações gerais sobre políticas de permissão na AWS Control Tower, consulteGerenciar o 
acesso aos recursos (p. 1031).
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Recomendações:

Recomendamos que você adicione condições às funções criadas pela AWS Control Tower, porque essas 
funções são assumidas diretamente por outros serviços da AWS. Para obter mais informações, consulte o 
exemplo de AWSControlTowerAdmin, mostrado anteriormente nesta seção. Para a função deAWS Config 
gravador, recomendamos adicionar aaws:SourceArn condição, especificando o ARN do gravador de 
Config como o ARN de origem permitido.

Para funções como AWSControlTowerExecutionou funções que podem ser assumidas pela conta da 
AWS Control Tower Audit em todas as contas gerenciadas (p. 116), recomendamos que você adicione 
aaws:PrincipalOrgID condição à política de confiança dessas funções, o que valida que o principal 
que acessa o recurso pertence a uma conta naAWS organização correta. Não adicione a declaração 
deaws:SourceArn condição, pois ela não funcionará conforme o esperado.

Note

Em caso de desvio, é possível que uma função da AWS Control Tower seja redefinida em 
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 registros, na 
conta de auditoria e em cada conta criada pelo Account Factory. A função pode ser assumida porAWS 
Config, conforme mostrado no artefato de relação de confiança da função, fornecido posteriormente nesta 
seção. Essa função tem mais de 1000 linhas, pois permite várias ações de muitosServiços da AWS. A 
função concede permissãoAWS Config para 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 
osAWS Config recursos conforme definido na política de permissões para essa função. A 
primeira vez que a AWS Control Tower usa essa função,AWS Config pode criar uma nova função 
vinculada ao serviço em sua conta. Essa função concedeAWS Config acesso a outrosAWS 
recursos necessários para concluir sua solicitação original da AWS Control Tower.
Para saber mais sobre como outrosAWS Config produtos da criam e usam funções vinculadas a 
serviços, consulte AWSServiços da compatíveis com o IAM. Procure os serviços que têm Sim na 
coluna Função vinculada ao serviço para indicar que eles oferecem suporte a funções vinculadas 
ao serviço. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação da função vinculada a 
esse serviço.
Para obter uma definição de funçãoAWS vinculada ao AWSserviço, consulte função vinculada ao
serviço.

Nome da função:aws-controltower-ConfigRecorderRole

Implantado nestas contas: arquivamento de registros, auditoria, contas de fábrica

Presumido por:AWS Config

AWSpolíticas gerenciadas:

• 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", 

107



AWS Control Tower Guia do usuário
AWS Control Tower ConfigRecorderRole

                "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 a AWS Control Tower agregaAWS Config 
regras em contas e OUs não gerenciadas

A conta de gerenciamento da AWS Control Tower cria um agregador em nível organizacional, que auxilia 
na detecção deAWS Config regras externas, para que a AWS Control Tower não precise obter acesso 
a contas não gerenciadas. O console da AWS Control Tower mostra quantasAWS Config regras criadas 
externamente você tem para uma determinada conta e vincula você aoAWS Config console, 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 abaixo dela. 
AAWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations função exige a 
políticaAWSConfigRoleForOrganizations gerenciada e uma relação de confiança 
comconfig.amazonaws.com.

Aqui está a política do IAM (artefato JSON) associada à função:

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

Esta é a relação deAWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations 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 
pelaAWSControlTowerAdmin função ao criar oAWS Config agregador:

{ 
  "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:AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations eaws-
controltower-ConfigAggregatorForOrganizations

Quando estiver pronto, você pode inscrever contas individualmente ou inscrevê-las como um grupo 
registrando uma OU. Quando você cadastra uma conta, se você criar uma regra noAWS Config, o AWS 
Control Tower detecta a nova regra. O agregador mostra o número de regras externas e fornece um link 
para oAWS Config console, onde você pode ver os detalhes de cada regra externa da sua conta. Use as 
informações noAWS Config console e no console da AWS Control Tower para determinar se você tem os 
controles apropriados habilitados para a conta.

Note

Para vincular diretamente do console da AWS Control Tower à sua lista agregada deAWS Config 
regras, configure seuAWS Config console 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 que são 
concedidas somente às funções doAWS Lambda. Por motivos de segurança, essas funções têm relações 
de confiança com outras funções, o que significa que as condições sob as quais as funções podem ser 
utilizadas são estritamente definidas.

O conjunto de pilhas da AWS Control TowerStackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES cria 
essas funções somente programáticas e entre contas na conta de auditoria:

• torre de controle aws-AdministratorExecutionRole
• torre de controle aws-AuditAdministratorRole
• torre de controle aws-ReadOnlyExecutionRole
• torre de controle aws-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 aSecurityAudit política, que permite 
somente o acesso a metadados).

torre de controle aws -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-controltower-
AuditAdministratorRole

O artefato a seguir mostra a relação de confiança paraaws-controltower-
AdministratorExecutionRole. O número do espaço reservado012345678901 será substituído 
peloAudit_acct_ID número 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" 
    } 
  ]
}

torre de controle aws -AuditAdministratorRole:

• Só pode ser assumido pelo serviçoAWS Lambda
• Tem permissão para realizar operações de leitura (obtenção) e gravação (colocação) em objetos do 

Amazon S3 com nomes que começam com o log da string
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Políticas anexadas:

1. AWSLambdaExecute— políticaAWS gerenciada

2. AssumeRole-aws-controltower-AuditAdministratorRole — política em linha — Criado 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-controltower-
AuditAdministratorRole:

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

torre de controle aws -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 reservado012345678901 será substituído peloAudit_acct_ID número 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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torre de controle aws -AuditReadOnlyRole:

• Só pode ser assumido pelo serviçoAWS Lambda
• Tem permissão para realizar operações de leitura (obtenção) e gravação (colocação) em objetos do 

Amazon S3 com nomes que começam com o log da string

Políticas anexadas:

1. AWSLambdaExecute— políticaAWS gerenciada

2. AssumeRole-aws-controltower-AuditReadOnlyRole — política em linha — Criado 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-controltower-
AuditAdministratorRole:

{ 
  "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 forma mais automatizada, você pode 
criar funções Lambda na conta de gerenciamento da AWS Control Tower, que assume a
AWSControlTowerExecutionfunção na 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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No momento, a AWS Control Tower é compatível nas seguintesAWS regiões:

• Leste dos EUA (N. da Virgínia)
• Leste dos EUA (Ohio)
• Oeste dos EUA (Oregon)
• Canadá (Central)
• Ásia-Pacífico (Sydney)
• Ásia-Pacífico (Singapura)
• Europa (Frankfurt)
• Europa (Irlanda)
• Europe (London)
• Europa (Estocolmo)
• Ásia-Pacífico (Mumbai)
• Ásia-Pacífico (Seul)
• Ásia-Pacífico (Tóquio)
• Europa (Paris)
• América do Sul (São Paulo)
• Oeste dos EUA (N. da Califórnia)
• Ásia-Pacífico (Hong Kong)
• Ásia-Pacífico (Jacarta)
• Asia Pacific (Osaka)
• Europa (Milão)
• África (Cidade do Cabo)
• Oriente Médio (Bahrein)

Sobre sua região de origem

Quando você cria uma landing zone, a região que você está usando para acessar o console deAWS 
gerenciamento se torna suaAWS região de origem para a AWS Control Tower. Durante o processo de 
criação, alguns recursos são provisionados na região de origem. Outros recursos, como OUs eAWS 
contas, são globais.

Depois de selecionar uma região inicial, não será possível alterá-la.

Controles e regiões

Atualmente, todos os controles preventivos funcionam globalmente. Os controles de Detective, no 
entanto, só funcionam em regiões onde o AWS Control Tower é suportado. Para obter mais informações 
sobre o comportamento dos controles quando você ativa a AWS Control Tower em uma nova região, 
consulteConfigure suas regiões da AWS Control Tower Tower (p. 121).
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Configure suas regiões da AWS Control Tower 
Tower

Esta seção descreve o comportamento que você pode esperar ao estender sua landing zone da AWS 
Control Tower para uma novaAWS região ou remover uma região da configuração da sua landing zone. 
Geralmente, essa ação é executada por meio da função de atualização do console da AWS Control Tower.

Note

Recomendamos que você evite expandir sua landing zone da AWS Control Tower paraAWS 
regiões nas quais você não precisa que suas cargas de trabalho sejam executadas. A exclusão 
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, a AWS Control Tower atualiza a landing zone, o que significa 
que ela define sua landing zone como base —

• operar ativamente em todas as regiões recém-selecionadas, e
• deixar de governar recursos em regiões não selecionadas.

As contas individuais dentro de suas unidades organizacionais (OUs) gerenciadas pela AWS Control 
Tower não são atualizadas como parte desse processo de atualização da landing zone. Portanto, você 
deve atualizar suas contas registrando novamente suas OUs.

Ao configurar suas regiões do AWS Control Tower, esteja ciente das seguintes recomendações e 
limitações:

• Selecione as regiões nas quais você planeja hospedarAWS recursos ou cargas de trabalho.
• A exclusão 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, os controles 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 novos controles de detetive às OUs existentes contendo contas que não estão 
atualizadas. Depois de configurar sua landing zone da AWS Control Tower em uma nova região 
(atualizando sua landing zone), você deve atualizar as contas existentes em suas OUs existentes antes 
de habilitar novos controles de detetive nessas OUs e contas.

• Seus controles de detetive existentes começam a funcionar nas regiões recém-configuradas assim que 
você atualiza as contas. Quando você atualiza sua landing zone AWS Control Tower para configurar 
novas regiões e depois atualizar uma conta, os controles de detetive que já estão habilitados na OU 
começarão a funcionar nessa conta nas regiões recém-configuradas.

Configure regiões da AWS Control Tower Tower

1. Faça login no console do AWS Control Tower em ohttps://console.aws.amazon.com/controltower
2. No menu de navegação do painel esquerdo, escolha Configurações da zona de aterrissagem.
3. Na página de configurações da zona de destino, na seção Detalhes, escolha o botão Modificar 

configurações no canto superior direito. Você é direcionado para o fluxo de trabalho de atualização da 
zona de aterrissagem, pois governar novas regiões ou remover regiões da governança exige que você 
atualize para a versão mais recente da landing zone.
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4. Em AWSRegiões adicionais para governança, pesquise as regiões que você deseja governar (ou 
parar de governar). A coluna Estado indica quais regiões você governa atualmente e quais não.

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.

6. Conclua o restante do fluxo de trabalho e escolha Atualizar landing zone.
7. Quando a configuração da landing zone for concluída, registre novamente as OUs para atualizar as 

contas em suas novas regiões. Para obter mais informações, consulte Quando atualizar UOs e contas 
da AWS Control Tower (p. 219).

Um método alternativo de provisionamento ou atualização de contas individuais após a configuração 
de novas regiões é usar a estrutura de API do Service Catalog e oAWS CLI para atualizar as contas 
em um processo em lote. Para obter mais informações, consulte Provisionar e atualizar contas usando 
automação (p. 48).

Considerações para aAWS ativação de regiões de 
inclusão da

Embora a maioriaRegiões da AWS esteja ativa por padrão para vocêConta da AWS, certas regiões são 
ativadas somente quando você as seleciona manualmente. Este documento se refere a essas regiões 
como regiões opcionais. Por outro lado, as regiões que estão ativas por padrão, assim que a suaConta da 
AWS é criada, são chamadas de Regiões comerciais ou simplesmente Regiões.

O termo opt-in tem uma base histórica. Todas as que foremRegiões da AWS introduzidas após 20 de 
março de 2019 são consideradas regiões optativas. As regiões opcionais têm requisitos de segurança 
mais altos do que as regiões comerciais no que diz respeito ao compartilhamento de dados do IAM 
por meio de contas ativas em regiões opcionais. Todos os dados gerenciados pelo serviço IAM são 
considerados dados de identidade, incluindo usuários, grupos, funções, políticas, provedores de 
identidade, seus dados associados (por exemplo, certificados de assinatura X.509 ou credenciais 
específicas do contexto) e outras configurações no nível da conta, como a política de senha e o alias da 
conta.

Você pode ativar as regiões opcionais automaticamente durante a configuração landing zone, 
selecionando-as. Sua landing zone se torna ativa em todas as regiões selecionadas.

Se você optar por selecionar uma região opcional como sua região inicial da AWS Control Tower, ative-
a primeiro seguindo as etapas em Habilitar uma região, quando estiver conectado aoAWS Management 
Console. Para trazer suas próprias contas existentes de arquivamento de registros e auditoria de uma 
região opcional, ative manualmente essa região primeiro.

As regiõesAWS opcionais incluem 7 regiões nas quais a AWS Control Tower está disponível:

• Região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), us-west-1
• Região da Ásia-Pacífico (Hong Kong), ap-east-1
• Região da Ásia-Pacífico (Jacarta), ap-southeast-3, ap-southeast-3
• Região da Ásia-Pacífico (Osaka), ap-northeast-3, ap-northeast-3
• Região da UE (Milão), eu-south-1, eu-south-1
• Região da África (Cidade do Cabo), af-south-1
• Região do Oriente Médio (Bahrein), me-south-1
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A AWS Control Tower tem alguns controles que funcionam de forma diferente nas regiões opcionais e 
nas regiões comerciais. Para obter mais informações, consulte Limitações de controle (p. 30). Aqui estão 
algumas considerações que você deve ter em mente ao implantar cargas de trabalho em regiões optativas.

Governando ou ativando?

Lembre-se de que governar uma região é uma ação que você pode selecionar no console da 
AWS Control Tower, para que os controles possam ser aplicados na região. Ativar ou desativar 
uma região opcional é uma ação diferente que você pode escolher noAWS console, que abre a 
região para sua conta, para que você possa implantar recursos e cargas de trabalho na região.

Considerações comportamentais

• Se você optar por governar as regiões de adesão, recomendamos que você não desative (desative) 
nenhuma de suas regiões de aceitação controladas, pois isso pode levar à falha de suas cargas de 
trabalho. A AWS Control Tower não permite a desativação de uma região governada de dentro do 
console da AWS Control Tower, mas certifique-se de não desativar regiões controladas de uma fonte 
fora da AWS Control Tower, como o console deAWS faturamento ou oAWS SDK.

• Quando a AWS Control Tower estende a governança para uma região opcional, ela ativa (opts-in) na 
região em todas as contas dos membros. Quando você remove uma região da governança, a AWS 
Control Tower não desativa (desativa) a região nas contas dos membros.

• Durante a desseleção da região, a AWS Control Tower ignora a remoção de recursos de uma região 
opcional se essa região tiver sido desativada manualmente para uma conta de uma fonte externa à AWS 
Control Tower, como o console deAWS faturamento ou oAWS SDK. Recomendamos que você remova 
recursos das regiões que você desativou, caso contrário, poderá receber cobranças de cobrança 
inesperadas por esses recursos.

• Se sua landing zone for desativada, a AWS Control Tower limpará os recursos em todas as regiões 
controladas, incluindo as regiões optativas. No entanto, a AWS Control Tower não desativa as 
regiões opcionais. Você pode desativar as regiões opcionais como uma etapa adicional após o 
descomissionamento.

• Se sua região de origem for uma região opcional e se você pretende inscrever contas existentes 
como suas contas de arquivamento de registros e auditoria, você deve ativar manualmente a região 
de inscrição antes de poder selecioná-la como a região de origem da sua landing zone. Consulte
Habilitando uma região.

• Se a AWS Control Tower estiver configurada com uma região opcional como sua região de origem e se 
você visitar o serviço AWS Control Tower a partir doAWS console em qualquer outra região, o console 
não o redirecionará automaticamente para a região de origem.

• A API subjacente tem limites de capacidade, o que pode aumentar a latência de alguns minutos para 
muitas horas, dependendo do número de regiões, contas e carga de serviço. Como melhor prática, opte 
apenas por aqueles emRegiões da AWS que você executará cargas de trabalho e opte por uma região 
por vez.

Limitações importantes para governança e controles

• Se você atualmente habilitou um controle da AWS Control Tower que não é suportado em uma região 
opcional, você não poderá estender a governança da AWS Control Tower para essa região opcional 
até que o controle seja suportado nessa região. Para obter mais informações, consulte Limitações de 
controle (p. 30).

• Se você estender a governança da AWS Control Tower para uma região opcional na qual um controle 
específico não é suportado, você não poderá habilitar esse controle em nenhuma região até que o 
controle seja suportado em todas as regiões que você está governando com a AWS Control Tower. Para 
obter mais informações, consulteLimitações de controle (p. 30)

• Se todas as 22 regiões comerciais em que a AWS Control Tower está disponível forem ativadas, 
incluindo regiões optativas, o limite máximo do número de contas por unidade organizacional (OU), ao 
estender a governança para uma OU, será reduzido. O limite é de 220 em vez de 300 contas. Essa 
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redução se deve a StackSet limitações. Se você precisar estender a governança para OUs com mais de 
220 contas, reduza o número de regiões ativadas.

Configurar o controle de negação de região
O controle de negação da região é único, porque se aplica à landing zone como um todo, e não a qualquer 
OU específica. Para configurar o controle de negação de região, acesse a página de configurações da 
zona de destino e selecione Modificar configurações.

• Essa configuração pode ser alterada mais tarde.
• Quando ativado, esse controle se aplica a todas as OUs registradas.
• Esse controle não pode ser configurado para OUs individuais.

Note

Antes de ativar o controle de negação de região, certifique-se de que você não tenha recursos 
existentes nessas regiões, pois você não terá acesso aos seus recursos depois de aplicar o 
controle. Enquanto o controle estiver ativado, você não poderá implantar recursos nas regiões 
negadas.

O controle de negação da região proíbe o acesso aosAWS serviços, com base na configuração da 
região da AWS Control Tower. Ele nega o acesso aAWS regiões com status Não Governado. A região 
nega o controle também nega o acesso às regiões nas quais a AWS Control Tower não está disponível. 
Você não pode negar o acesso à sua região de origem. CertosAWS serviços globais, como IAM eAWS 
Organizations, estão isentos do controle de negação da região. Para saber mais, consulte Negar acesso 
àAWS com base naAWS região solicitada (p. 984).

Quando você ativa o controle, 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 controle, ele é removido em todas 
as OUs registradas, todas as regiões não governadas na AWS Control Tower permanecem em um status
Não governado e você pode implantar recursos em regiões fora da disponibilidade da AWS Control Tower.

• Nome de controle total: negue o acessoAWS com base naAWS região solicitada
• Descrição do guardrail: proíbe o acesso a operações não listadas em serviços globais e regionais fora 

das regiões especificadas.
• Este é um controle eletivo com orientação preventiva.

Para ver o modelo do SCP de negação de controle da região, consulteNegar acesso àAWS com base 
naAWS região solicitada (p. 984) a referência do AWS Control Tower Guardrail. O AWS Control Tower 
SCP é semelhante ao SCPAWS Organizations, mas não é idêntico.

Você pode determinar os endpoints de serviços regionais na página Serviços regionais.

124

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps_examples_general.html#example-scp-deny-region
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services


AWS Control Tower Guia do usuário
Métodos de provisionamento

Provisione e gerencie contas na AWS 
Control Tower

Este capítulo inclui uma visão geral e procedimentos para provisionar e gerenciar contas de membros em 
sua landing zone da AWS Control Tower.

Também inclui uma visão geral e procedimentos para cadastrar umaAWS conta existente na AWS Control 
Tower.

Para obter mais informações sobre contas na AWS Control Tower, consulteSobreContas da AWS na 
AWS Control Tower (p. 127). Para obter informações sobre a inscrição de várias contas na AWS Control 
Tower, consulteRegistre uma unidade organizacional existente com a AWS Control Tower (p. 214).

Note

Você pode realizar até cinco (5) operações relacionadas à conta simultaneamente, incluindo 
provisionamento, atualização e inscrição.

Métodos de provisionamento
O AWS Control Tower fornece vários métodos para criar e atualizar contas de membros. Alguns métodos 
são baseados principalmente em console e alguns métodos são automatizados principalmente.

Visão geral

A forma padrão de criar contas de membros é por meio do Account Factory, um produto baseado em 
console que faz parte do Service Catalog. Se sua landing zone não estiver em um estado de deriva, você 
pode usar Criar conta como um método para adicionar novas contas do console, bem como Inscrever 
conta para inscreverAWS contas existentes na AWS Control Tower.

Com o Account Factory, você pode provisionar contas básicas, confiando nas configurações padrão da 
AWS Control Tower. Você também pode provisionar contas personalizadas que atendam aos requisitos 
para casos de uso especializados.

A personalização de Account Factory (AFC) é uma forma de provisionar contas personalizadas a partir 
do console da AWS Control Tower e automatiza a personalização e a implantação de suas contas. 
Ele permite o provisionamento automatizado baseado em console, após algumas etapas únicas de 
configuração, o que elimina a necessidade de escrever scripts ou configurar pipelines. Para obter mais 
informações, consulte Personalize contas com Account Factory Customization (AFC) (p. 152).

Métodos baseados em console:

• Por meio do console Account Factory que faz parte do Service Catalog, para contas básicas ou 
personalizadas. Consulte Provisione e gerencie contas com o Account Factory (p. 144).

• Por meio do recurso de inscrição de conta na AWS Control Tower, se sua landing zone não estiver em 
um estado de deriva. Consulte Inscrever uma conta existente (p. 132).

• Você pode criar, atualizar ou inscrever até cinco contas ao mesmo tempo no Account Factory.

125



AWS Control Tower Guia do usuário
O que acontece quando a AWS 
Control Tower cria uma conta

Métodos automatizados:

• Código lambda: da conta de gerenciamento da sua zona de destino da AWS Control Tower, usando o 
código Lambda e as funções apropriadas do IAM. Consulte Provisionamento automatizado de conta com 
funções do IAM (p. 118).

• Terraform: Da AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT), que se baseia no Account 
Factory e em um GitOps modelo para permitir a automação do provisionamento e atualização de contas. 
Consulte  Provisione contas com o AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT)  (p. 162).

• Personalização do Account Factory no console da AWS Control Tower: após as etapas de configuração, 
o provisionamento future de contas personalizadas não requer configuração adicional ou manutenção do 
pipeline. As contas são provisionadas por meio deAWS CloudFormation modelos.

O que acontece quando a AWS Control Tower cria 
uma conta

Novas contas na AWS Control Tower são criadas e, em seguida, provisionadas por meio de uma interação 
entre a AWS Control Tower e o Service Catalog.AWS Organizations Para obter as etapas para criar uma 
conta por meio do console da AWS Control Tower, consulteInscrever uma conta existente (p. 132).

Nos bastidores da criação de contas

1. Você inicia a solicitação, por exemplo, na página AWS Control Tower Account Factory, diretamente do 
console do Service Catalog, ou chamando aProvisionProduct API Service Catalog.

2. O Service Catalog chama a AWS Control Tower.
3. O AWS Control Tower inicia um fluxo de trabalho que, como primeira etapa, chama aAWS 

OrganizationsCreateAccount API.
4. Depois deAWS Organizations criar a conta, a AWS Control Tower conclui o processo de 

provisionamento aplicando esquemas e controles.
5. O Service Catalog continua 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, o Service Catalog finaliza o estado 

da conta e informa você (o solicitante) sobre o resultado.

Permissões obrigatórias
As permissões necessárias para cada método de provisionamento e atualização são discutidas em cada 
seção, respectivamente. Com as permissões apropriadas do grupo de usuários, os provisionadores podem 
especificar linhas de base padronizadas e configurações de rede para qualquer conta em sua organização.

Para obter informações gerais sobre permissões exigidas no AWS Control Tower, consulteUsar políticas 
baseadas em identidade (políticas do IAM) para a AWS Control Tower (p. 1038). 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. 94).

Segurança para suas contas

Você pode encontrar orientação sobre as melhores práticas para proteger a segurança da sua 
conta de gerenciamento da AWS Control Tower e das contas dos membros naAWS Organizations 
documentação.

• Práticas recomendadas para a conta de gerenciamento

126

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_best-practices_mgmt-acct.html


AWS Control Tower Guia do usuário
Sobre as contas do 

• Práticas recomendadas para contas-membro

SobreContas da AWS na AWS Control Tower
AnConta da AWS é o contêiner de todos os recursos de sua propriedade. Esses recursos incluem as 
identidadesAWS Identity and Access Management (IAM) 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 IAM, usuários, funções e políticas na AWS Control 
Tower, consulte Gerenciamento de identidade e acesso na AWS Control Tower.

Recursos e tempo de criação da conta

Quando a AWS Control Tower cria ou cadastra uma conta, ela implanta a configuração mínima de 
recursos necessária para a conta, incluindo recursos na forma de modelos de Account Factory e outros 
recursos em sua landing zone. Esses recursos podem incluir funções,AWS CloudTrail trilhas, produtos 
provisionados pelo Service Catalog e usuários do IAM Identity Center. A AWS Control Tower também 
implanta recursos, conforme exigido pela configuração de controle, para a unidade organizacional (OU) na 
qual a nova conta está destinada a se tornar uma conta de membro.

O AWS Control Tower orquestra 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 contas-membro da 
conta, consulteOrientação para criar e modificar os recursos da AWS Control Tower (p. 41).

Visualizar suas contas-membro
A página Organização lista todas as OUs e contas em sua organização, independentemente da UO 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 de 
inscrição.

Para ver uma conta específica na página da organização, você pode escolher somente contas no menu 
suspenso no canto superior direito e selecionar 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 UO na 
página Detalhes dessa UO.

Na página Organização e na página de detalhes da conta, você pode ver o estado da conta, que é um dos 
seguintes:

• Não cadastrada — A conta é membro da OU principal, mas não é totalmente gerenciada pela AWS 
Control Tower. Se a OU principal estiver registrada, a conta será governada pelos controles preventivos 
configurados para sua UO principal registrada, mas os controles de detetive da OU não se aplicam a 
essa conta. Se a OU principal não estiver registrada, nenhum controle se aplicará a essa conta.

• Inscrição — A conta está sendo incorporada à governança pela AWS Control Tower. Estamos alinhando 
a conta com a configuração de controle da OU principal. Esse processo pode exigir vários minutos por 
recurso da conta.

• Inscrita — A conta é governada pelos controles configurados para sua UO principal. É totalmente 
gerenciado pelo AWS Control Tower.

• Falha na inscrição — A conta não pôde ser cadastrada na AWS Control Tower. Para obter mais 
informações, consulte Causas comuns de falha na inscrição na inscrição (p. 133).

• Atualização disponível — A conta tem uma atualização disponível. As contas nesse estado ainda estão
registradas, mas a conta deve ser atualizada para refletir as mudanças recentes feitas em seu ambiente. 
Para atualizar uma única conta, navegue até a página de detalhes da conta e selecione Atualizar conta.

Se você tiver várias contas com esse estado em uma única OU, poderá optar por registrar novamente a 
OU e atualizar essas contas em conjunto.
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Sobre as contas compartilhadas
Três especiaisContas da AWS estão associados à AWS Control Tower: a conta de gerenciamento, a conta 
de auditoria e a conta de arquivamento de registros. Essas contas geralmente são chamadas de contas 
compartilhadas ou, às vezes, como contas principais.

• Você pode selecionar nomes personalizados para as contas de auditoria e arquivamento de registros ao 
configurar sua landing zone. Para obter informações sobre como alterar o nome de uma conta, consulte
Alteração externa dos nomes dos recursos da AWS Control Tower.

• Você também pode especificar uma conta existenteConta da AWS como uma conta de segurança ou 
registro da AWS Control Tower, durante o processo inicial de configuração da landing zone. Essa opção 
elimina a necessidade de a AWS Control Tower criar novas contas compartilhadas. (Esta é uma seleção 
única.)

Para obter mais informações sobre contas-membro e recursos associados, consulteO que são contas 
compartilhadas? (p. 4)

Considerações para trazer contas de segurança ou registrar 
contas existentes
Antes de aceitar uma contaConta da AWS como segurança ou registro, a AWS Control Tower verifica 
a conta em busca de recursos que estejam em conflito com os requisitos da AWS Control Tower. Por 
exemplo, você pode ter um bucket de registro 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 Security Token Service (AWS STS) esteja habilitado, que a conta não seja suspensa e que a 
AWS Control Tower tenha 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 deRegião da AWS negação, o controle de negação 
de região impedirá o acesso aos recursos nas regiões negadas.

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

Note

Como melhor prática, recomendamos fazer login como usuário do IAM Identity Center com 
privilégios de administrador ao executar funções administrativas no console da AWS Control 
Tower, em vez de fazer login como usuário raiz ou usuário 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
A conta compartilhada do arquivo de registros é configurada automaticamente quando você cria sua 
landing zone.

Essa conta contém um bucket central do Amazon S3 para armazenar uma cópia de todos os arquivos 
deAWS Config logAWS CloudTrail e de todas as outras contas em sua landing zone. Como melhor prática, 
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 hospedar funções 
personalizadasAWS Config Rules, como o Lambda, para executar ações de remediação.
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Para obter mais informações sobre as funções e os recursos disponíveis na conta de arquivamento de 
registros, consulteO que é a conta de arquivamento de registros? (p. 6)

Note

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

Conta de auditoria
Essa conta compartilhada é configurada automaticamente quando você cria sua landing zone.

A conta de auditoria deve ser restrita às equipes de segurança e conformidade com funções de auditor 
(somente leitura) e administrador (acesso total) em todas as contas na landing zone. Essas funções devem 
ser usadas pelas equipes de segurança e conformidade para:

• Realize auditorias por meio deAWS mecanismos, como hospedar funções personalizadas do Lambda 
comAWS Config regras.

• Execute operações de segurança automatizadas, como ações de remediação.

Essa conta de auditoria também recebe notificações por meio do serviço do Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS). Três categorias de notificação podem ser recebidas:

• Todos os eventos de configuração — Este tópico agrega todas CloudTrail asAWS Config notificações de 
todas as contas em sua landing zone.

• Notificações de segurança agregadas — Este tópico agrega todas as notificações de segurança de 
CloudWatch eventos específicos, eventos de alteração do status deAWS Config Rules conformidade e 
GuardDuty descobertas.

• Notificações de 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 deriva, consulteDetecte 
e resolva desvios na AWS Control Tower (p. 193).

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 de contas 
se inscrevam para receber notificações de auditoria específicas para 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) tambémFunções programáticas e relações de confiança para a conta de 
auditoria da AWS Control Tower (p. 116).

Important

O endereço de e-mail que você forneceu para a conta de auditoria recebe e-mails de
AWSnotificação e confirmação de assinatura de todos osRegião da AWS apoiados pela AWS 
Control Tower. Para receber e-mails de conformidade em sua conta de auditoria, você deve 
escolher o link Confirmar assinatura em cada e-mail de cada e-mailRegião da AWS suportado 
pela AWS Control Tower.

Sobre contas-membro
As contas de membros são as contas por meio das quais seus usuários realizam suasAWS cargas de 
trabalho. Essas contas de membros podem ser criadas no Account Factory, por usuários do IAM Identity 
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Center com privilégios de administrador no console do Service Catalog ou por métodos automatizados. 
Quando criadas, essas contas de membros existem em uma OU criada no console da AWS Control Tower 
ou registrada na AWS Control Tower. Para obter mais informações, consulte os tópicos relacionados:

• Provisione e gerencie contas com o Account Factory (p. 144)
• AWS Control Tower  (p. 50)
• AWSTerminologia e conceitos das Organizations no guiaAWS Organizations do usuário.

Também consulte  Provisione contas com o AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT)
 (p. 162).

Contas e controles

As contas dos membros podem ser cadastradas na AWS Control Tower ou podem ser
canceladas. Os controles se aplicam de forma diferente às contas inscritas e não registradas, e os 
controles podem ser aplicados às contas em OUs aninhadas com base na herança.

Inscrever um existenteConta da AWS
Você pode estender a governança da AWS Control Tower para um indivíduo, existenteConta da 
AWS quando você o inscreve em uma unidade organizacional (OU) que já é governada pela AWS 
Control Tower. Existem contas qualificadas em OUs não registradas que fazem parte da mesmaAWS 
Organizations organização da OU da AWS Control Tower.

Note

Você não pode inscrever uma conta existente para servir como sua conta de auditoria ou 
arquivamento de registros, exceto durante a configuração inicial landing zone.

Configure primeiro o acesso confiável

Antes de inscrever um existenteConta da AWS na AWS Control Tower, você deve dar permissão para 
que a AWS Control Tower gerencie ou governe a conta. Especificamente, a AWS Control Tower exige 
permissão para estabelecer um acesso confiável entreAWS CloudFormation eAWS Organizations em seu 
nome, para queAWS CloudFormation você possa implantar sua pilha automaticamente nas contas da 
organização selecionada. Com esse acesso confiável, aAWSControlTowerExecution função realiza 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 é ativado,AWS CloudFormation permitindo que você crie, atualize ou exclua 
pilhas em várias contas eRegiões da AWS com uma única operação. A AWS Control Tower conta com 
essa capacidade de confiança para poder aplicar funções e permissões às contas existentes antes de 
transferi-las para uma unidade organizacional registrada e, assim, colocá-las sob governança.

Para saber mais sobre acesso confiável eAWS CloudFormationStackSets, consulteAWS 
CloudFormationStackSetsAWS Organizations e.

O que acontece durante a inscrição da conta
Durante o processo de inscrição, a AWS Control Tower executa as seguintes ações:

• Aplicar linhas de base à conta, que inclui a implantação destes conjuntos de pilhas:
• AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL
• AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH
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• 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.

• Aplica controles obrigatórios à conta por meio dos SCPs que se aplicam à OU selecionada como um 
todo.

• HabilitaAWS Config e o configura para registrar todos os recursos na conta.
• Adiciona asAWS Config regras que aplicam os controles de detetive da AWS Control Tower à conta.

Note

Quando você cadastra a conta na AWS Control Tower, sua conta é governada pelaAWS 
CloudTrail trilha da nova organização. Se você já tiver uma implantação de uma CloudTrail 
trilha, poderá ver cobranças duplicadas, a menos que exclua a trilha existente da conta antes de 
inscrevê-la na AWS Control Tower.

Inscrevendo contas existentes com VPCs
O AWS Control Tower lida com VPCs de forma diferente quando você provisiona uma nova conta no 
Account Factory do que quando cadastra uma conta existente.

• Quando você cria uma nova conta, a AWS Control Tower remove automaticamente a VPCAWS padrão 
e cria uma nova VPC para essa conta.

• Quando você cadastra uma conta existente, a AWS Control Tower não cria uma nova VPC para essa 
conta.

• Quando você cadastra uma conta existente, a AWS Control Tower não remove nenhuma VPC existente 
ou VPCAWS padrão associada à conta.

Tip

Você pode alterar o comportamento padrão de novas contas configurando o Account Factory, 
para que ele não configure uma VPC por padrão para contas em sua organização na AWS 
Control Tower. Para obter mais informações, consulte Crie uma conta na AWS Control Tower sem 
uma VPC (p. 1071).

Pré-requisitos da inscrição
Esses pré-requisitos são necessários antes que você possa registrar uma conta na AWS Control Tower:

1. Para inscrever uma conta existente, aAWSControlTowerExecution função deve estar presente na 
conta que você está cadastrando.

2. Recomendamos que a conta não tenha um gravadorAWS Config de configuração ou canal de entrega. 
Eles podem ser excluídos ou modificados por meio doAWS CLI antes que você possa registrar uma 
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conta. Caso contrário, consulte Inscrever contas que tenhamAWS Config recursos existentes para obter 
instruções sobre como você pode modificar seus recursos existentes.

3. A conta que você deseja cadastrar deve existir na mesmaAWS Organizations organização da conta de 
gerenciamento da AWS Control Tower. A conta existente só pode ser registrada na mesma organização 
da conta de gerenciamento da AWS Control Tower, em uma OU que já esteja registrada na AWS 
Control Tower.

4. Antes que você possa cadastrar uma conta existente na 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 (políticaAWS gerenciada)

Relação de confiança da função:

{ 
        "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 de inscrição, consulte Introdução à AWS Control Tower.
Note

Quando você cadastra uma conta na AWS Control Tower, sua conta é governada pelaAWS 
CloudTrail trilha da organização da AWS Control Tower. Se você já tiver uma implantação de uma 
CloudTrail trilha, poderá ver cobranças duplicadas, a menos que exclua a trilha existente da conta 
antes de inscrevê-la na AWS Control Tower.

Inscrever uma conta existente
O recurso de inscrição de conta está disponível no console da AWS Control Tower, para cadastramento 
existente deContas da AWS forma que sejam governados pela AWS Control Tower. Para obter mais 
informações, consulte Inscrever um existenteConta da AWS.

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:

• Navegue até a página da organização na AWS Control Tower.
• Encontre o nome da conta que você deseja cadastrar. Para encontrá-la, escolha Somente contas no 

menu suspenso no canto superior direito e localize o nome da conta na tabela filtrada.
• Siga as etapas para cadastrar uma conta individual, conforme mostrado naEtapas para registrar uma 

conta (p. 133) seção.

Note

Ao inscrever um existenteConta da AWS, certifique-se de verificar o endereço de e-mail existente. 
Caso contrário, uma nova conta poderá ser criada.
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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 do Account Factory até que sua variação na 
zona de destino seja resolvida.

Ao cadastrar contas no console da AWS Control Tower, você deve estar conectado a uma conta com um 
usuário que tenha aAWSServiceCatalogEndUserFullAccess política ativada, juntamente com as 
permissões de acesso do administrador para usar o console da AWS Control Tower, e você não pode 
fazer login como usuário raiz.

As contas que você cadastrar podem ser atualizadas por meio daAWS Service Catalog fábrica de 
contas da AWS Control Tower, assim como você atualizaria qualquer outra conta. Os procedimentos de 
atualização são fornecidos na seção Atualize e mova contas de fábrica de contas com a AWS Control 
Tower ou comAWS Service Catalog (p. 145).

Etapas para registrar uma conta
Depois que a AdministratorAccesspermissão (política) estiver em vigor em sua conta existente, siga estas 
etapas para cadastrar a conta:

Para cadastrar uma conta individual na AWS Control Tower

• Navegue até a página de organização da AWS Control Tower.
• Na página Organização, as contas que estão qualificadas para serem inscritas permitem que você 

selecione Inscrever-se no menu suspenso Ações na parte superior da seção. Essas contas também 
mostram um botão Inscrever conta quando você as visualiza na página de detalhes da conta.

• Ao escolher Inscrever conta, você verá uma página Inscrever conta, na qual você é solicitado a adicionar 
aAWSControlTowerExecution função à conta. Para obter algumas instruções, consulteAdicione 
manualmente a função necessária do IAM a uma existenteConta da AWS e inscreva-a (p. 136).

• Em seguida, selecione uma OU registrada na lista suspensa. Se a conta já estiver em uma OU 
registrada, essa lista mostrará a OU.

• Escolha Enroll account (Registrar conta).
• Você verá um lembrete modal para adicionar aAWSControlTowerExecution função e confirmar a 

ação.
• Escolha Inscrever-se.
• O AWS Control Tower inicia o processo de inscrição e você é direcionado de volta para a página de

detalhes da conta.

Causas comuns de falha na inscrição na inscrição
• Para inscrever uma conta existente, a AWSControlTowerExecutionfunção deve estar presente na conta 

que você está cadastrando.
• Seu principal do IAM pode não ter as permissões necessárias para provisionar uma conta.
• AWS Security Token Service(AWS STS) está desativadoConta da AWS em sua região de origem ou em 

qualquer região suportada pela AWS Control Tower.
• Você pode estar conectado a uma conta que precisa ser adicionada ao portfólio do Account Factory 

emAWS Service Catalog. A conta deve ser adicionada antes de você ter acesso ao Account Factory 
para que você possa criar ou cadastrar uma conta na AWS Control Tower. Se o usuário ou a função 
apropriados não forem adicionados ao portfólio do Account Factory, você receberá um erro ao tentar 
adicionar uma conta. Para obter instruções sobre como conceder acesso aAWS Service Catalog 
portfólios, consulte Como conceder acesso aos usuários.

• É possível que você esteja conectado como raiz.
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• A conta que você está tentando cadastrar pode terAWS Config configurações residuais. Em particular, 
a conta pode ter um gravador de configuração ou um canal de entrega. Eles devem ser excluídos 
ou modificados por meio doAWS CLI antes que você possa registrar uma conta. Para obter mais 
informações, consulte Inscrever contas que tenhamAWS Config recursos existentes (p. 138) e
Interagindo comAWS Control Tower o usoAWS CloudShell (p. 52).

• 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 UO atual antes que ela possa ingressar em outra UO. Os 
recursos existentes devem ser removidos na OU original. Caso contrário, o registro falhará.

• O provisionamento e a inscrição 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 em sua OU de destino 
pode bloquear a criação de recursos sem determinadas tags. Nesse caso, o provisionamento ou a 
inscrição da conta falham, porque o AWS Control Tower não oferece suporte à marcação de recursos. 
Para obter ajuda, entre em contato com o representante da sua conta, ouAWS Support.

Para obter mais informações sobre como a AWS Control Tower trabalha com funções quando você cria 
novas contas ou inscreve contas existentes, consulteComo a AWS Control Tower trabalha com funções 
para criar e gerenciar contas (p. 94).

Tip

Se você não puder confirmar se um existenteConta da AWS atende aos pré-requisitos de 
inscrição, você pode configurar uma OU de inscrição e inscrever a conta nessa UO. Depois que 
a inscrição for bem-sucedida, 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 são compatíveis com a AWS 
Control Tower, siga as melhores práticas recomendadas na seção a seguir.

Recomendado: é possível configurar uma abordagem em duas etapas para o registro da conta

• Primeiro, use um pacote deAWS Config conformidade para avaliar como suas contas podem ser 
afetadas por alguns controles da AWS Control Tower. Para determinar como a inscrição na AWS Control 
Tower pode afetar suas contas, consulte Estender a governança da AWS Control Tower usando pacotes 
deAWS Config 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 o canal deAWS Config entrega e o gravador de configuração que foram 
criados para sua avaliação. Assim, você poderá configurar a AWS Control Tower com sucesso.

Note

O pacote de conformidade também funciona em situações em que as contas estão localizadas 
em OUs registradas pela AWS Control Tower, mas as cargas de trabalho são executadas 
emAWS regiões que não têm suporte para a AWS Control Tower. Você pode usar o pacote de 
conformidade para gerenciar recursos em contas que existem em regiões onde a AWS Control 
Tower não está implantada.

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

1. Retire a conta de sua organização existente. Você deve fornecer um método de pagamento separado 
se usar essa abordagem.

2. Convide a conta para se juntar à organização AWS Control Tower. Para obter mais informações, 
consulte Convidar umaAWS conta para se juntar à sua organização no GuiaAWS Organizations do 
usuário.

3. Aceite o convite. A conta aparece na raiz da organização. Essa etapa move a conta para a mesma 
organização da AWS Control Tower. e 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 oficialmente de sua organização 
existente.

Etapas para atender aos pré-requisitos restantes:

1. Crie aAWSControlTowerExecution função necessária.
2. Limpe a VPC padrão. (Essa parte é opcional. A AWS Control Tower não altera sua VPC padrão 

existente.)
3. Exclua ou modifique qualquer gravadorAWS Config de configuração ou canal de entrega existente 

por meio doAWS CLI ouAWS CloudShell. Para obter mais informações, consulte Exemplos de 
comandosAWS Config CLI para status de recursos (p. 135) e Inscrever contas que tenhamAWS 
Config recursos existentes (p. 138)

Depois de concluir essas etapas preparatórias, você pode cadastrar a conta na AWS Control Tower. Para 
obter mais informações, consulte Etapas para registrar uma conta (p. 133). Essa etapa coloca a conta na 
governança completa da AWS Control Tower.

Etapas opcionais para cancelar o provisionamento de uma conta, para que ela possa ser 
registrada e manter sua pilha

1. Para manter aAWS CloudFormation pilha aplicada, exclua a instância da pilha dos conjuntos de pilhas 
e escolha Reter pilhas para a instância.

2. Encerre o produto provisionado pelaAWS Service Catalog conta no Account Factory. (Essa etapa 
remove apenas o produto provisionado da AWS Control Tower. Isso não exclui a conta.)

3. Configure a conta com os detalhes de cobrança necessários, conforme necessário para qualquer 
conta que não pertença a uma organização. Em seguida, remova a conta da organização. (Você faz 
isso para que a conta não conte no total da suaAWS Organizations cota.)

4. Limpe a conta se os recursos permanecerem e, em seguida, feche-a seguindo as etapas de 
encerramento da contaCancelar o gerenciamento de uma conta (p. 149).

5. Se você tiver uma OU suspensa com controles definidos, poderá mover a conta para lá em vez de 
executar a Etapa 1.

Exemplos de comandosAWS Config CLI para status 
de recursos
Aqui estão alguns exemplos de comandos deAWS Config CLI que você pode usar para determinar o status 
do gravador de configuração e do canal de entrega.

Comandos de exibição:
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• aws configservice describe-delivery-channels
• aws configservice describe-delivery-channel-status
• aws configservice describe-configuration-recorders

A resposta normal é algo como"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-FROM-
DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

Adicione manualmente a função necessária do IAM a 
uma existenteConta da AWS e inscreva-a
Se você já configurou sua landing zone da AWS Control Tower, você pode começar a inscrever as contas 
da sua organização em uma OU registrada na AWS Control Tower. Se você não configurou sua landing 
zone, siga as etapas descritas no Guia do usuário da AWS Control Tower em Getting Started, 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 da inscrição (p. 131) mencionado anteriormente neste capítulo.

Antes de cadastrar uma conta na AWS Control Tower, você deve dar 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 em cada conta que você 
cadastrar.

Para cada conta:

Etapa 1: Faça login com acesso de administrador à conta de gerenciamento da organização que 
atualmente contém a conta que você deseja inscrever.

Por exemplo, se você criou essa contaAWS Organizations e usa uma função do IAM entre contas para 
fazer login, siga estas etapas:

1. Faça login na conta de gerenciamento de sua organização.
2. Acesse AWS Organizations.
3. Em Contas, selecione a conta que você deseja registrar e copie o ID da conta.
4. Abra o menu suspenso da conta na barra de navegação superior e escolha Trocar função.
5. No formulário Switch role, preencha os seguintes campos:

• Em Conta, insira o ID da conta que você copiou.
• Em Função, 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 especificou um nome de 
função ao criar a conta, insira o nome de função padrão,OrganizationAccountAccessRole.

6. Selecione Switch Role (Mudar de função).
7. Agora você deve estar conectado à contaAWS Management Console como criança.
8. Quando terminar, permaneça na conta infantil para a próxima parte do procedimento.
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9. Anote a ID da conta de gerenciamento da conta de gerenciamento, pois ele será necessário na 
próxima etapa.

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

1. Vá para o IAM.
2. Vá para Funções.
3. Selecione Create role (Criar função).
4. Quando solicitado a selecionar para qual serviço a função se destina, selecione EC2 e escolha

Avançar:Permissões. Você mudará isso para a AWS Control Tower posteriormente.
5. Quando solicitado a anexar políticas, escolha AdministratorAccess.
6. Escolha Next: Tags (Próximo: tags).
7. Você pode ver uma tela opcional intitulada Adicionar tags. Pule esta tela por enquanto escolhendo

Avançar:Revisão
8. Na tela Revisão, no campo Nome da função, insiraAWSControlTowerExecution.
9. Insira uma breve descrição na caixa Descrição, como Permite acesso total à conta para inscrição.
10. Selecione Create role (Criar função).
11. Navegar até a função que você acabou de criar. Escolha Funções à esquerda. Selecione

AWSControlTowerExecution.
12. Em Relações de confiança, escolha Editar relação de confiança.
13. Copie o exemplo de código mostrado aqui e cole-a no Documento de política política de política do 

documento de política política da política política. Substitua a string Management Account IDpelo 
ID real da conta de gerenciamento 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: inscreva 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. Inscreva a conta.

• Na página da organização na AWS Control Tower, selecione sua conta e escolha Inscrever-se no 
menu suspenso Ações no canto superior direito.

• Siga as etapas para cadastrar uma conta individual, conforme mostrado naEtapas para registrar 
uma conta (p. 133) página.

3. Verificar a inscrição.

• Na AWS Control Tower, escolha Organização no painel de navegação à esquerda.
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• Procure a conta que você registrou recentemente. Seu estado inicial mostrará o status de Inscrição.
• Quando o estado muda para Inscrito, a mudança foi bem-sucedida.

Para continuar esse processo, faça login em cada conta da sua organização que você deseja cadastrar na 
AWS Control Tower. Repita as etapas de pré-requisito e as etapas de inscrição para cada conta.

Inscrição automatizada deAWS Organizations contas
Você pode usar o método de inscrição descrito em uma postagem de blog chamada InscreverAWS contas 
existentes na AWS Control Tower para inscrever suasAWS Organizations contas 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 
registrada programaticamente.

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: 
        - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AdministratorAccess

Inscrever contas que tenhamAWS Config recursos 
existentes

Este tópico fornece uma step-by-step abordagem sobre como inscrever contas que têmAWS Config 
recursos existentes. Para obter exemplos de como verificar seus recursos existentes, consulteExemplos de 
comandosAWS Config CLI para status de recursos (p. 135).

Note

Se você planeja trazerAWS contas existentes para a AWS Control Tower como contas de
auditoria e arquivamento de registros, e se essas contas tiveremAWS Config recursos existentes, 
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você deve excluir osAWS Config recursos existentes antes de poder inscrever as contas na AWS 
Control Tower.

Exemplos deAWS Config recursos

Aqui estão alguns tipos deAWS Config recursos que sua conta já poderia ter. Talvez esses recursos 
precisem ser modificados para que você possa cadastrar sua conta na AWS Control Tower.

• AWS Configgravador
• AWS Config
• AWS Configautorização de agregação

Pressuposições

• Sua conta ainda não está cadastrada na AWS Control Tower.
• Sua conta tem pelo menos umAWS Config recurso preexistente em pelo menos uma das regiões da 

AWS Control Tower governadas pela conta de gerenciamento.
• Sua conta não é a conta de gerenciamento da AWS Control Tower.

Para um blog que descreve uma abordagem automatizada para cadastrar contas comAWS Config 
recursos existentes, consulte Automatizar a inscrição de contas comAWS Config recursos existentes na 
AWS Control Tower. Você poderá enviar um único ticket de suporte para todas as contas que deseja 
cadastrar, 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. 140), a seguir.

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 desvios 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 um perfil do IAM na conta.
3. ModifiqueAWS Config recursos preexistentes.
4. CrieAWS Config recursos emAWS regiões onde eles não existem.
5. Cadastre a conta na AWS Control Tower.

Antes de prosseguir, considere as seguintes expectativas em relação a esse processo.

• A AWS Control Tower não cria nenhumAWS Config recurso nessa conta.
• Após a inscrição, os controles da AWS Control Tower protegem automaticamente osAWS Config 

recursos que você criou, incluindo a nova função do IAM.
• Se alguma alteração for feita nosAWS Config recursos após a inscrição, esses recursos devem ser 

atualizados para se alinharem às configurações da AWS Control Tower antes que você possa registrar 
novamente a conta.
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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 esta frase na linha de assunto do seu tíquete:

Inscreva contas que tenhamAWS Config recursos existentes na AWS Control Tower

Inclua os seguintes detalhes no corpo do seu ingresso:

• Número de conta de gestão
• Números de contas de membros que têmAWS Config recursos existentes
• Sua região de origem para origem da AWS Control Tower.

Etapa 2: criar uma nova função do IAM na conta do 
IAM na conta do IAM na conta do IAM na conta do 
IAM
1. Abra oAWS CloudFormation console da conta do 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 da pilha como CustomerCreatedConfigRecorderRoleForControlTorre
4. Crie a stack.

Note

Qualquer SCPs que você criar deve excluir umaaws-controltower-ConfigRecorderRole*
função. Não modifique as permissões que restringem a capacidadeAWS Config das regras de 
realizar avaliações.
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Siga essas diretrizes para que você não receba nenhum avisoAccessDeniedException
quando tiver SCPs queaws-controltower-ConfigRecorderRole* impedem a chamada de 
Config.

Etapa 3: Identificar asAWS regiões com recursos pré-
existentes
Para cada região governada (governada pela AWS Control Tower) na conta, identifique e anote as regiões 
que têm pelo menos um dos exemplos deAWS Config recursos existentes mostrados anteriormente.

Etapa 4: identificar asAWS regiões sem nenhumAWS 
Config recurso
Para cada região governada (governada pela AWS Control Tower) na conta, identifique e anote as regiões 
nas quais não háAWS Config recursos dos tipos de exemplo mostrados anteriormente.

Etapa 5: Modificar os recursos existentes em 
cadaAWS região
Para esta etapa, as seguintes informações são necessárias sobre a configuração da sua AWS Control 
Tower.

• LOGGING_ACCOUNT- o ID da conta de registro
• AUDIT_ACCOUNT- o ID da conta de auditoria
• IAM_ROLE_ARN- o ARN da função IAM criado na Etapa 1
• ORGANIZATION_ID- o ID da organização para a conta de gerenciamento
• MEMBER_ACCOUNT_NUMBER- a conta do membro que está sendo modificada
• HOME_REGION- a região de origem da AWS Control Tower.

Modifique cada recurso existente seguindo as instruções dadas nas seções 5a a 5c, que seguem.

Etapa 5a. AWS Configrecursos de gravador
Só pode existir umAWS Config gravador porAWS região. Se existir, modifique as configurações conforme 
mostrado. Substitua o itemGLOBAL_RESOURCE_RECORDING por verdadeiro na sua região de origem. 
Substitua o item por false para outras regiões onde existe umAWS Config gravador.

• Nome: DON'T CHANGE
• RoleARN: IAM_ROLE_ARN

• RecordingGroup:
• AllSupported: verdadeiro
• IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
• ResourceTypes: Vazio

Essa modificação pode ser feita por meio daAWS CLI usando o comando a seguir. 
SubstituaRECORDER_NAME a string pelo nome doAWS Config gravador existente.
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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. Modifique os recursos do canal deAWS 
Config entrega
Só pode existir um canal deAWS Config entrega por região. Se existir outro, modifique as configurações 
conforme mostrado.

• Nome: DON'T CHANGE
• 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-controltower-
AllConfigNotifications

Essa modificação pode ser feita por meio daAWS CLI usando o comando a seguir. 
SubstituaDELIVERY_CHANNEL_NAME a string pelo nome doAWS Config gravador existente.

aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel 
 name=DELIVERY_CHANNEL_NAME, s3BucketName=aws-controltower-
logs-LOGGING_ACCOUNT_ID-HOME_REGION, s3KeyPrefix="ORGANIZATION_ID", 
 configSnapshotDeliveryProperties={deliveryFrequency=TwentyFour_Hours}, 
 snsTopicARN=arn:aws:sns:CURRENT_REGION:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications --region CURRENT_REGION
            

Etapa 5c. Modificar recursosAWS Config 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 ele 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 daAWS CLI usando o seguinte comando:

aws configservice put-aggregation-authorization --authorized-account-id
AUDIT_ACCOUNT_ID --authorized-aws-region HOME_REGION --region CURRENT_REGION
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Etapa 6: Crie recursos onde eles não existem, em 
regiões governadas pela AWS Control Tower
Revise oAWS CloudFormation modelo para que, na sua região de origem, o
IncludeGlobalResourcesTypesparâmetro tenha o valorGLOBAL_RESOURCE_RECORDING, conforme 
mostrado no exemplo a seguir. Atualize também os campos obrigatórios no modelo, conforme especificado 
nesta seção.

Substitua o itemGLOBAL_RESOURCE_RECORDING por verdadeiro na sua região de origem. Substitua o 
item por false para outras regiões onde existe umAWS Config gravador.

1. Navegue até oAWS CloudFormation console da conta de gerenciamento.
2. Crie um novo StackSet com o nome CustomerCreatedConfigResourcesForControlTower.
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::${AWS::AccountId}:role/aws-controltower-
ConfigRecorderRole-customer-created 
      RecordingGroup: 
        AllSupported: true 
        IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
        ResourceTypes: [] 
  CustomerCreatedConfigDeliveryChannel: 
    Type: AWS::Config::DeliveryChannel 
    Properties: 
      Name: aws-controltower-BaselineConfigDeliveryChannel-customer-created 
      ConfigSnapshotDeliveryProperties: 
        DeliveryFrequency: TwentyFour_Hours 
      S3BucketName: aws-controltower-logs-LOGGING_ACCOUNT-HOME_REGION
      S3KeyPrefix: ORGANIZATION_ID
      SnsTopicARN: !Sub arn:aws:sns:${AWS::Region}:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications 
  CustomerCreatedAggregationAuthorization: 
    Type: "AWS::Config::AggregationAuthorization" 
    Properties: 
      AuthorizedAccountId: AUDIT_ACCOUNT
      AuthorizedAwsRegion: HOME_REGION

Atualize o modelo com os campos obrigatórios:

a. NoBucketName campo S3, substitua LOGGING_ACCOUNT_ID e HOME_REGION
b. NoKeyPrefix campo S3, substitua o ORGANIZATION_ID
c. No campo SnsTopicARN, substitua o AUDIT_ACCOUNT
d. No AuthorizedAccountIdcampo, substitua o AUDIT_ACCOUNT
e. No AuthorizedAwsRegioncampo, substitua o HOME_REGION

4. Durante a implantação noAWS CloudFormation console, adicione o número da conta do membro.
5. Adicione asAWS regiões que foram identificadas na Etapa 4.
6. Implemente o conjunto de pilhas.
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Etapa 7: registrar a OU com a AWS Control Tower
No painel da AWS Control Tower, registre a OU.

Note

O fluxo de trabalho da conta de inscrição não será bem-sucedido nessa tarefa. Você deve 
escolher Registrar OU Registrar UO novamente.

Provisione e gerencie contas com o Account 
Factory

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

Permissões para configurar e provisionar contas
O AWS Control Tower Account Factory permite que administradores e usuáriosAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) de nuvem provisionem contas em sua landing zone. Por padrão, os 
usuários do IAM Identity Center que provisionam contas devem estar noAWSAccountFactory grupo ou 
no grupo de gerenciamento.

Note

Tenha cuidado ao trabalhar com a conta de gerenciamento, como faria ao usar qualquer conta 
que tenha permissões em toda a sua organização.

A conta de gerenciamento da AWS Control Tower tem uma relação de confiança com 
aAWSControlTowerExecution função, o 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. 94).

Note

Para inscrever um existenteConta da AWS na AWS Control Tower, essa conta deve ter 
aAWSControlTowerExecution função ativada. Para obter mais informações sobre como 
registrar uma conta existente, consulte Inscrever um existenteConta da AWS (p. 130).

Provisionar contas com oAWS Service Catalog 
Account Factory
O procedimento a seguir descreve como criar e provisionar contas como usuário no IAM Identity Center 
por meio doAWS Service Catalog. Esse procedimento também é conhecido como provisionamento 
avançado de contas ou provisionamento manual de contas. Opcionalmente, você pode provisionar contas 
de forma programática, com aAWS CLI ou com o AWS Control Tower Account Factory for Terraform 
(AFT). Talvez você consiga provisionar contas personalizadas no console se já tiver configurado planos 
personalizados. Para obter mais informações sobre personalização, consultePersonalize contas com 
Account Factory Customization (AFC) (p. 152).

Para provisionar contas individualmente no Account Factory, como usuário

1. Faça login no URL do portal do usuário.
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2. Em Seus aplicativos, escolha AWSConta.
3. Na lista de contas, escolha o ID da conta de gerenciamento. Esse ID também pode ter um rótulo, por 

exemplo, (Gerenciamento).
4. AWSServiceCatalogEndUserAccessEm, escolha Console de gerenciamento. Isso abre o AWS 

Management Console para este usuário nessa conta.
5. Certifique-se de ter selecionado as contas corretasRegião da AWS para provisionamento, que devem 

ser sua região da AWS Control Tower.
6. Pesquise e escolha Service Catalog para abrir o console do Service Catalog.
7. No painel de navegação, escolha Produtos.
8. Selecione AWS Control Tower Account Factory e, em seguida, escolha o botão Iniciar produto. Essa 

ação inicia o assistente para provisionar uma nova conta.
9. Preencha as informações e lembre-se do seguinte:

• O SSOUserEmail pode 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.

• AccountEmailDeve ser um endereço de e-mail que ainda não esteja associado a umConta da AWS. 
Se você usou um novo endereço de e-mail no SSOUserEmail, você pode usar esse endereço de e-
mail aqui.

10. Não defina TagOptionse não ative as Notificações, caso contrário, a conta poderá não ser 
provisionada. Ao terminar, escolha Lançar produto.

11. Revise as configurações da sua conta e escolha Launch (Iniciar). Não crie um plano de recursos, caso 
contrário, a conta não será 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

Até cinco contas podem ser provisionadas por vez.

Considerações para gerenciar contas no Account 
Factory
Você pode atualizar, desgerenciar e fechar contas criadas e provisionadas por meio do Account Factory. 
Você pode reciclar contas atualizando os parâmetros do usuário nas contas que você deseja reutilizar. 
Você também pode alterar a unidade organizacional (UO) de uma conta.

Note

Ao atualizar um produto provisionado associado a uma conta que a Account Factory vende, se 
você especificar um novo endereço de e-mail de usuárioAWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On), a AWS Control Tower cria um novo usuário no IAM Identity Center. A conta 
criada anteriormente não é removida. Para obter informações sobre como remover o endereço de 
e-mail do usuário anterior do IAM Identity Center, consulte Desabilitando um usuário.

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. Atualizações de contas individuais são úteis para resolver desvios, comoConta-membro 
migrada (p. 197). As atualizações da conta também são necessárias como parte de uma atualização 
completa da landing zone.
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Se você mover uma conta de uma unidade organizacional (OU) para outra, lembre-se de que os controles 
aplicados pela nova OU podem ser diferentes dos controles na OU anterior. Certifique-se de que os 
controles na nova OU atendam aos requisitos de política da conta.

Controle o comportamento quando as contas são movidas entre UOs

Quando você move uma conta entre OUs, os controles para a OU de destino são aplicados à conta. No 
entanto, os controles aplicados à conta da antiga OU não são removido. O comportamento exato dos 
controles é específico para a implementação do controles que estão ativos na OU anterior e na OU de 
destino.

• Para controles implementados comAWS Config regras: Os controles da OU anterior não são removidos. 
Esses controles devem ser removidos manualmente.

• Para controles implementados com SCPs: Os controles da OU anterior não são removido. Esses 
controles devem ser removidos manualmente.

• Para controles implementados comAWS CloudFormation ganchos: Esse comportamento depende do 
status dos controles na nova OU.
• Se a OU de destino não tiver controles baseados em ganchos ativos: O antigo os controles 

permanecem ativos para a conta movida, a menos que você os remova manualmente.
• Se a OU de destino tiver controles de gancho ativos: Os controles antigos são removidos e os 

controles na OU de destino são aplicados ao conta.

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

1. Quando estiver conectado à AWS Control Tower, navegue até a página da organização.
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 de Atualização disponível.
3. Em seguida, você verá a página de detalhes da conta selecionada.
4. No canto superior direito, escolha Atualizar conta.

Atualizar o produto provisionado
O procedimento a seguir orienta você sobre como atualizar sua conta no Account Factory ou movê-la para 
uma nova OU, atualizando o produto provisionado da conta no Service Catalog.

Para atualizar uma conta Account Factory ou alterar sua OU por meio do Service Catalog

1. Faça login no ConsoleAWS de Gerenciamento da e abra oAWS Service Catalog console em https:// 
console.aws.amazon.com/servicecatalog/.

Note

Você deve entrar como um usuário com permissões para provisionar novos 
produtos no Service Catalog (por exemplo, um usuárioAWSAccountFactory
ouAWSServiceCatalogAdmins grupos do IAM Identity Center).

2. No painel de navegação, escolha Provisionamento e escolha Produtos provisionados.
3. Para cada uma das contas de membros listadas, execute as seguintes etapas para atualizar todas as 

contas de membros:

a. Selecione uma conta-membro. Você é direcionado para a página de detalhes do produto 
provisionado dessa conta.

b. Na página de detalhes do produto provisionado, escolha a guia Eventos.
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c. Anote os seguintes parâmetros:

• SSOUserEmail (disponível nos detalhes provisionados do produto)
• AccountEmail(Disponível nos detalhes provisionados do produto)
• SSOUserFirstName (disponível no IAM Identity Center)
• SSOUSerLastName (disponível no IAM Identity Center)
• AccountName(Disponível no IAM Identity Center)

d. Em Actions (Ações), escolha Update (Atualizar).
e. Escolha o botão ao lado da Version (Versão) do produto que você deseja atualizar e escolha Next 

(Próximo).
f. Forneça os valores dos parâmetro que foram mencionados anteriormente.

• Se você quiser manter a OU existente ManagedOrganizationalUnit, escolha a OU na qual a 
conta já estava.

• Se você quiser migrar a conta para uma nova OU ManagedOrganizationalUnit, escolha a nova 
OU para a conta.

Um administrador central de nuvem pode encontrar essas informações no console da AWS 
Control Tower, na página da organização.

g. Escolha Próximo.
h. Reveja as alterações e escolha Update (Atualizar). Esse processo pode demorar alguns minutos 

por conta.

Alterar endereço de e-mail de uma conta cadastrada
Para alterar o endereço de e-mail de uma conta de membro cadastrado na AWS Control Tower, siga o 
procedimento nesta seção.

Note

O procedimento a seguir não permite que você altere o endereço de e-mail de uma conta de
gerenciamento, conta de arquivamento de registros ou conta de auditoria. Para obter mais 
informações sobre isso, consulte Como altero o endereço de e-mail associado à minhaAWS 
conta? ou entre em contato comAWS o Support.

Para alterar o endereço de e-mail de uma conta que a AWS Control Tower criou

1. Recuperar a senha de usuário raiz da conta da conta. Você pode seguir as etapas do artigo Como 
faço para recuperar umaAWS senha perdida ou esquecida?

2. Faça login na conta com a senha do usuário root.
3. Altere o endereço de e-mail como faria com qualquer outroConta da AWS e espere que a alteração 

seja refletidaAWS Organizations. Você pode sofrer um atraso enquanto a alteração do endereço de e-
mail termina de ser atualizada.

4. Atualize o produto provisionado no Service Catalog usando o endereço de e-mail que pertencia 
anteriormente à conta. O processo de atualização do produto provisionado inclui a associação do 
novo endereço de e-mail ao produto provisionado. Dessa forma, a alteração do endereço de e-mail 
entra em vigor na AWS Control Tower. Use o novo endereço de e-mail para atualizações de produtos 
provisionados posteriormente.

Para alterar a senha ou o endereço de e-mail de uma conta de membro com a qual você criouAWS 
Organizations, consulte Como acessar uma conta de membro como usuário raiz no Guia doAWS 
Organizations usuário.
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Alterar o nome de uma conta registrada
Siga o procedimento indicado nesta seção para alterar o nome de uma conta registrada da AWS Control 
Tower.

Para alterar o nome 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 umaAWS senha perdida ou esquecida?

2. Faça login na conta com a senha root.
3. Navegue até a página Configurações da conta noAWS Billing Management Console.
4. Altere o nome nas configurações da conta, como faria com qualquer outraConta da AWS.
5. A AWS Control Tower se atualiza automaticamente para refletir a mudança de nome. Essa atualização 

não será refletida no produto provisionado no Service Catalog.

Configurar Account Factory com configurações de 
Amazon Virtual Private Cloud 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 seu status na 
lista de permissões. 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 de nuvem, faça login no console da AWS Control Tower com permissões de 
administrador na conta de gerenciamento.

2. No lado esquerdo do painel, selecione Account Factory para navegar até a página de configuração 
de rede do Account Factory. Lá é possível ver as configurações de rede padrão exibidas. Para editar, 
selecione Editar e 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 de 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.

• Escolha desativado ou ativado para 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 umaConta da AWS e não quer mais que a conta 
seja gerenciada pela AWS Control Tower em uma landing zone, você pode cancelar o gerenciamento da 
conta no console da AWS Control Tower.

Quando você deixa de gerenciar uma conta da AWS Control Tower, todos os recursos provisionados pela 
AWS Control Tower são removidos, incluindo qualquer plano. A conta é movida de qualquer UO da AWS 
Control Tower para a área raiz. A conta não faz mais parte de uma OU registrada e não está mais sujeita 
aos SCPs da AWS Control Tower. Você pode fechar a conta por meio deAWS Organizations.

O desgerenciamento de uma conta também pode ser feito no console do Service Catalog por um usuário 
do IAM Identity Center noAWSAccountFactory grupo, encerrando o Produto Provisionado. Para obter 
mais informações sobre usuários ou grupos do IAM Identity Center, consulte Gerenciar usuários e acesso 
por meio deAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On). O procedimento a seguir 
descreve como cancelar o gerenciamento de uma conta-membro no Service Catalog.

Para cancelar o gerenciamento de uma conta cadastrada

1. Abra o console do Service Catalog em seu navegador emhttps://console.aws.amazon.com/ 
servicecatalog.

2. No painel de navegação à esquerda, escolha Lista de produtos provisionados.
3. Na lista de funções provisionadas, escolha o nome da conta que deseja que a AWS Control Tower 

não gerencie mais.
4. Na página Provisioned product details (Detalhes do produto provisionado), no menu Actions (Ações), 

escolha Terminate (Encerrar).
5. Na caixa de diálogo exibida, escolha Terminate (Encerrar).

Important

A palavra encerrar é específica do Service Catalog. Quando você encerra uma conta no 
Service Catalog Account Factory, a conta não é fechada. Essa ação remove a conta da UO e 
da sua landing zone.

6. Quando a conta não é gerenciada, seu status muda para Não Inscrita.
7. Caso não precise mais dela, feche-a. Para obter mais informações sobre o fechamento deAWS 

contas, consulte Fechamento de uma conta no GuiaAWS Billing do usuário

Quando você desgerencia uma conta personalizada, a AWS Control Tower remove os recursos que 
o blueprint implantou, bem como quaisquer outros recursos criados pela AWS Control Tower na 
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conta. Depois de cancelar o gerenciamento da conta, você pode encerrar a conta por meio deAWS 
Organizations.

Note

Uma conta não gerenciada não é 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 
informações, consulte Atualize e mova contas de fábrica de contas com a AWS Control Tower ou 
comAWS Service Catalog (p. 145).

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, fecharConta da AWS o. Você também pode fechar uma conta com umaAWS Organizations 
API. 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 do fechamento de uma conta na AWS Control Tower.

Você pode ver uma lista deAWS YouTube vídeos que explicam tarefas comuns na AWS Control Tower.

Fechar uma conta criada no Account Factory
As contas criadas no Account Factory sãoContas da AWS. Para obter informações sobre o 
fechamentoContas da AWS, consulte Fechamento de uma conta no GuiaAWS Billing do usuário.

Note

Fechar uma conta nãoConta da AWS 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 por 
meioAWS Organizations
Você pode fechar suas contas de membro 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 chama aAWS Organizations CloseAccountAPI ou fecha uma conta noAWS Organizations 
console, a conta do membro fica isolada por 90 dias, comoConta da AWS qualquer outra. A conta mostra 
um status suspenso na AWS Control TowerAWS Organizations e. Se você tentar trabalhar com a conta 
durante esses 90 dias, a AWS Control Tower exibirá uma mensagem de erro.

Antes de expirarem os 90 dias, você pode restaurar a conta do membro, como você pode fazer com 
qualquer outraConta da AWS. Após esse período de 90 dias, os registros da conta são removidos.

Recomendamos, como melhor prática, cancelar o gerenciamento da conta de um membro antes de 
encerrá-la. Se você fechar uma conta de membro sem antes desgerenciá-la, a AWS Control Tower 
mostrará o status da conta como Suspensa, mas também como Inscrita. Como resultado, se você tentar
registrar novamente a OU da conta durante esse período de 90 dias, a AWS Control Tower produzirá uma 
mensagem de erro. A conta suspensa basicamente bloqueia as ações de novo registro com uma falha na 
pré-verificação. Se você remover a conta da OU, poderá registrar novamente a OU, masAWS poderá gerar 
um erro em relação à falta do método de pagamento da conta. Para contornar essa restrição, crie outra OU 
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e mova a conta para essa UO antes de tentar se registrar novamente. Recomendamos nomear essa UO 
como UO suspensa.

Note

Se você não cancelar o gerenciamento da conta antes de fechá-la, deverá excluir o produto 
provisionado da contaAWS Service Catalog após o término desses 90 dias.

Para obter mais informações, consulte aAWS Organizations documentação sobre a CloseAccountAPI.

Considerações sobre recursos para o Account Factory
Quando uma conta é provisionada com o Account Factory, os seguintesAWS recursos são criados dentro 
da conta.

Serviço da AWS Tipo de recurso Resource name (Nome do 
recurso)

AWS CloudFormation Pilhas StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES-*

AWS CloudTrail Trilha aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazônia CloudWatch CloudWatch Regras do evento aws-controltower-
ConfigComplianceChangeEventRule

Amazônia CloudWatch CloudWatch Registros aws-controltower/CloudTrailLogs

/aws/lambda/aws-controltower-
NotificationForwarder

AWS Identity and Access 
Management

Funções aws-controltower-
AdministratorExecutionRole

aws-controltower-
CloudWatchLogsRole

aws-controltower-
ConfigRecorderRole

aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole

aws-controltower-
ReadOnlyExecutionRole

AWSControlTowerExecution
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Serviço da AWS Tipo de recurso Resource name (Nome do 
recurso)

AWS Identity and Access 
Management

Políticas AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification 
Service

Tópicos aws-controltower-
SecurityNotifications

AWS Lambda Aplicações StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-*

AWS Lambda Funções aws-controltower-
NotificationForwarder

Personalize contas com Account Factory 
Customization (AFC)

O AWS Control Tower permite que você personalize novos e existentesContas da AWS ao provisionar 
seus recursos a partir do console da AWS Control Tower. Depois de configurar a personalização de fábrica 
da conta, a AWS Control Tower automatiza esse processo para provisionamento future, para que você 
não precise manter nenhum pipeline. As contas personalizadas estão disponíveis para uso imediatamente 
após o provisionamento dos recursos.

Suas contas personalizadas são provisionadas na fábrica de contas, por meioAWS CloudFormation de 
modelos. Você definirá umAWS CloudFormation modelo que serve como modelo de conta personalizado. 
Seu plano descreve os recursos e configurações específicos de que você precisa quando uma conta é 
provisionada. Planos predefinidos, criados e gerenciados porAWS parceiros, também estão disponíveis. 
Para obter mais informações sobre projetos gerenciados por parceiros, consulte a Biblioteca de conceitos 
básicos do Service Catalog.

Note

A AWS Control Tower contém controles proativos, que monitoramAWS CloudFormation os 
recursos na AWS Control Tower. Opcionalmente, você pode ativar esses controles em sua 
landing zone. Quando você aplica controles proativos, eles verificam se os recursos que você está 
prestes a implantar em suas contas estão em conformidade com as políticas e procedimentos 
da sua organização. Para obter mais informações sobre controles proativos, consulteControles 
proativos (p. 247).

Os planos de sua conta são armazenados em umaConta da AWS, que, para nossos propósitos, é 
chamada de conta central. Os planos são armazenados na forma de um produto do Service Catalog. 
Chamamos esse produto de modelo, para diferenciá-lo de qualquer outro produto do Service Catalog. 
Para saber mais sobre como criar produtos do Service Catalog, consulte Criação de produtos no Guia do 
administrador do Service Catalog.

Você também pode aplicar esquemas personalizados às contas existentes seguindo as etapas de
atualização da conta no console da AWS Control Tower. Para obter detalhes, consulte Atualize a conta no 
console (p. 146).

Antes de começar

Antes de começar a criar contas personalizadas com o AWS Control Tower Account Factory, 
você deve ter um ambiente de landing zone da AWS Control Tower implantado e uma unidade 
organizacional (OU) registrada na AWS Control Tower, onde suas contas recém-criadas serão 
colocadas.
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Para obter mais informações sobre como trabalhar com o AFC, consulte Automatizar a personalização da 
conta usando a personalização de fábrica de contas na AWS Control Tower.

Preparar-se para personalização

• Você pode criar uma nova conta para servir como conta do hub ou usar uma existenteConta da AWS. 
Recomendamos que não use a conta de gerenciamento do AWS Control Tower como sua conta do 
blueprint hub.

• Se você planeja se inscreverContas da AWS na AWS Control Tower e personalizá-las, você deve 
primeiro adicionar aAWSControlTowerExecution função a essas contas, como faria com qualquer 
outra conta que esteja cadastrando na AWS Control Tower.

• Se você planeja usar planos de parceiros que tenham requisitos de assinatura do Marketplace, você 
deve configurá-los em sua conta de gerenciamento da AWS Control Tower antes de implantar os planos 
de parceiros como esquemas de personalização de fábrica de contas.

Tópicos
• Configurar para personalização (p. 153)
• Crie uma conta personalizada do a partir de um blueprint (p. 157)
• Inscrever e personalizar contas (p. 158)
• Adicione um blueprint a uma conta da AWS Control Tower (p. 158)
• Atualizar um esquema (p. 158)
• Remover um blueprint de uma conta (p. 159)
• esquemas de parceiros (p. 159)
• Considerações sobre personalizações de Account Factory (AFC) (p. 159)
• No caso de um erro de esquema (p. 160)
• Personalizando seu documento de política para projetos do AFC (p. 161)

Configurar para personalização
As próximas seções fornecem etapas para configurar o Account Factory para o processo de 
personalização. Recomendamos que você configure um administrador delegado para a conta do hub antes 
de iniciar essas etapas.

Resumo

• Etapa 1. Crie a função necessária. Crie uma função do IAM que conceda permissão para que a AWS 
Control Tower tenha acesso à conta (hub), onde os produtos do Service Catalog, também chamados de 
blueprints, são armazenados.

• Etapa 2. Crie o produto Service Catalog. Crie o produto Service Catalog (também chamado de “produto 
modelo”) que você precisará para definir a base da conta personalizada.

• Etapa 3. Revise seu projeto personalizado. Inspecione o produto do Service Catalog (blueprint) que você 
criou.

• Etapa 4. Ligue para seu blueprint para criar uma conta personalizada. Insira as informações do modelo 
do produto e as informações da função nos campos apropriados em Account Factory, no console da 
AWS Control Tower, ao criar a conta.

Etapa 1. Crie a função necessária
Antes de começar a personalizar contas, você deve configurar uma função que contenha uma 
relação de confiança entre a AWS Control Tower e sua conta do hub. Quando assumida, a função 
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concede à AWS Control Tower acesso para administrar a conta do hub. A função deve ser nomeada
AWSControlTowerBlueprintAccess.

A AWS Control Tower assume essa função de criar um recurso de portfólio em seu nome no Service 
Catalog, depois adicionar seu blueprint como um produto de Service Catalog a esse portfólio e, em 
seguida, compartilhar esse portfólio e seu plano com sua conta de membro durante o provisionamento da 
conta.

Você criará oAWSControlTowerBlueprintAccess perfil, conforme explicado nas seções a seguir.

Navegue até o console do IAM para configurar o perfil necessário.

Para configurar a função em uma conta registrada da AWS Control Tower

1. Federe-se ou faça login como diretor na conta de gerenciamento da AWS Control Tower.
2. Do diretor federado na conta de gerenciamento, assuma ou mude funções para 

aAWSControlTowerExecution função na conta registrada da AWS Control Tower que você 
selecionou para servir como conta do hub blueprint.

3. A partir daAWSControlTowerExecution função na conta registrada da AWS Control Tower, crie 
aAWSControlTowerBlueprintAccess função com permissões e relações de confiança adequadas.

Note

Para cumprir as diretrizes deAWS melhores práticas, é importante que você 
saia daAWSControlTowerExecution função imediatamente após criar 
aAWSControlTowerBlueprintAccess função.
Para evitar alterações não intencionais nos recursos, aAWSControlTowerExecution função 
deve ser usada somente pela AWS Control Tower.

Se sua conta do hub blueprint não estiver cadastrada na AWS Control Tower, 
aAWSControlTowerExecution função não existirá na conta e não há necessidade de assumi-la antes 
de continuar com a configuração daAWSControlTowerBlueprintAccess função.

Para configurar a função em uma conta de membro não cadastrado

1. Federe ou faça login como principal na conta que você deseja designar como a conta do hub, por meio 
de seu método preferido.

2. Quando estiver conectado como principal na conta, crie aAWSControlTowerBlueprintAccess
função com as permissões e relações de confiança adequadas.

A AWSControlTowerBlueprintAccessfunção deve ser configurada para conceder confiança a dois diretores:

• O principal (usuário) que executa a AWS Control Tower na conta de gerenciamento da AWS Control 
Tower.

• A função nomeadaAWSControlTowerAdmin na conta de gerenciamento da AWS Control Tower.

Aqui está um exemplo de política de confiança, semelhante à que você precisará incluir para sua função. 
Essa política demonstra as práticas recomendadas de concessão de privilégio mínimo. Ao criar sua própria 
política, substitua o termo YourManagementAccountIdpelo ID real da sua conta de gerenciamento da 
AWS Control Tower e substitua o termo YourControlTowerUserRolepelo identificador da função do 
IAM para sua conta de gerenciamento.

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

Política de permissões necessárias

A AWS Control Tower exige que a política gerenciadaAWSServiceCatalogAdminFullAccess nomeada 
seja anexada àAWSControlTowerBlueprintAccess função. Essa política fornece as permissões que o 
Service Catalog procura quando permite que a AWS Control Tower administre seu portfólio e os recursos 
de produtos do Service Catalog. Você pode anexar essa política ao criar a função no console do IAM.

Etapa 2. Crie o produto Service Catalog
Para criar um produto do Service Catalog, siga as etapas em Criação de produtos no Guia do 
administrador do Service Catalog. Você adicionará o modelo da sua conta como modelo ao criar o produto 
Service Catalog.

Resumo das etapas para criar um esquema

• Crie ou baixe umAWS CloudFormation modelo que se tornará o modelo da sua conta. Alguns exemplos 
de modelos são fornecidos posteriormente nesta seção.

• Faça login noConta da AWS local onde você armazena seus planos do Account Factory (às vezes 
chamado de conta do hub).

• Navegue até o console do Service Catalog. Escolha Lista de produtos e escolha Carregar novo produto.
• No painel Detalhes do produto, insira os detalhes do seu produto modelo, como nome e descrição.
• Selecione Usar um arquivo de modelo e selecione Escolher arquivo. Selecione ou cole oAWS 

CloudFormation modelo que você desenvolveu ou baixou para usar como seu modelo.
• Escolha Criar produto na parte inferior da página do console.

Você pode baixar umAWS CloudFormation modelo do repositório de arquitetura de referência do Service 
Catalog. Um exemplo desse repositório ajuda a configurar um plano de backup para seus recursos.

Aqui está um exemplo de modelo para uma empresa fictícia chamada Best Pets. Isso ajuda a configurar 
uma conexão com o banco de dados de seus animais de estimação.

Resources: 
  ConnectionStringGeneratorLambdaRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 

155

https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/productmgmt-cloudresource.html
https://github.com/aws-samples/aws-service-catalog-reference-architectures/blob/master/backup/backup-tagoptions.yml


AWS Control Tower Guia do usuário
Configurar para personalização

                - lambda.amazonaws.com 
            Action: 
              - "sts:AssumeRole" 
  ConnectionStringGeneratorLambda: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      FunctionName: !Join ['-', ['ConnectionStringGenerator', !Select [4, !Split ['-', !
Select [2, !Split ['/', !Ref AWS::StackId]]]]]] 
      Description: Retrieves the connection string for this account to access the Pet 
 Database 
      Role: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambdaRole.Arn 
      Runtime: nodejs16.x 
      Handler: index.handler 
      Timeout: 5 
      Code: 
        ZipFile: > 
          const response = require("cfn-response"); 
          exports.handler = function (event, context) { 
            const awsAccountId = context.invokedFunctionArn.split(":")[4] 
            const connectionString= "fake connection string that's specific to account " + 
 awsAccountId; 
            const responseData = { 
              Value: connectionString, 
            } 
            response.send(event, context, response.SUCCESS, responseData); 
            return connectionString; 
          }; 

  ConnectionString: 
    Type: Custom::ConnectionStringGenerator 
    Properties: 
      ServiceToken: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambda.Arn 

  PetDatabaseConnectionString: 
    DependsOn: ConnectionString 
    # For example purposes we're using SSM parameter store. 
    # In your template, use secure alternatives to store 
    # sensitive values such as connection strings. 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties:  
      Name: pet-database-connection-string 
      Description: Connection information for the BestPets pet database 
      Type: String 
      Value: !GetAtt ConnectionString.Value

Etapa 3. Revisar seu blueprint personalizado do
É possível visualizar o esquema no console do Service Catalog. Para obter mais informações, consulte
Gerenciando produtos no Guia do Administrador do Service Catalog.

Etapa 4. Ligue para seu blueprint para criar uma conta 
personalizada
Ao seguir o fluxo de trabalho Criar conta no console do AWS Control Tower, você verá uma seção opcional 
na qual você pode inserir informações sobre o plano que gostaria de usar para personalizar contas.

Note

Você deve configurar sua conta do hub de personalização e adicionar pelo menos um blueprint 
(produto Service Catalog) antes de poder inserir essas informações no console da AWS Control 
Tower e começar a provisionar contas personalizadas.
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Crie ou atualize uma conta personalizada no console da AWS Control Tower.

1. Insira o ID da conta que contém seus planos.
2. Nessa conta, selecione um produto existente do Service Catalog; ou seja, selecione um modelo 

existente.
3. Selecione a versão adequada do blueprint (produto Service Catalog), se você tiver mais de uma 

versão.
4. (Opcional) Você pode adicionar ou alterar uma política de provisionamento de blueprint neste 

momento do processo. A política de provisionamento do blueprint é escrita em JSON e anexada a 
uma função do IAM, para que possa provisionar os recursos especificados no modelo do blueprint. A 
AWS Control Tower cria essa função na conta do membro para que o Service Catalog possa implantar 
recursos usando conjuntos deAWS CloudFormation pilhas. A função é chamada AWSControlTower-
BlueprintExecution-bp-xxxx. AAdministratorAccess política é aplicada aqui por padrão.

5. EscolhaRegião da AWS as regiões nas quais você deseja implantar contas com base nesse esquema.
6. Se o seu blueprint contiver parâmetros, você poderá inserir os valores dos parâmetros em campos 

adicionais no fluxo de trabalho da AWS Control Tower. Os valores adicionais podem incluir: um nome 
de GitHub repositório, uma GitHub ramificação, um nome de cluster do Amazon ECS e uma GitHub 
identidade para o proprietário do repositório.

7. Você pode personalizar as contas posteriormente seguindo o processo de atualização da conta, se 
sua conta do hub ou seus planos ainda não estiverem prontos.

Para obter mais detalhes, consulte Crie uma conta personalizada do a partir de um blueprint (p. 157).

Crie uma conta personalizada do a partir de um 
blueprint
Depois de criar esquemas personalizados, você pode começar a criar contas personalizadas na fábrica de 
contas da AWS Control Tower.

Siga estas etapas para implantar um plano personalizado ao criar uma novaAWS conta:

1. Acesse a AWS Control Tower noAWS Management Console.
2. Selecione Conta de fábrica e Criar conta.
3. Insira os detalhes da conta, como nome da conta e endereço de e-mail.
4. Configure os detalhes do IAM Identity Center com endereço de e-mail e nome de usuário.
5. Selecione uma OU registrada na qual sua conta será adicionada.
6. Expanda a seção Personalização de fábrica da conta.
7. Insira o ID da conta do hub blueprint que contém seus produtos do Service Catalog e escolha Validar. 

Para obter mais informações sobre uma conta do blueprint hub, consultePersonalize contas com 
Account Factory Customization (AFC) (p. 152).

8. Selecione o menu suspenso que contém todos os esquemas da sua Lista de produtos do Service 
Catalog (todos os planos personalizados e de parceiros). Escolha um esquema e uma versão 
correspondente para implantar.

9. Se o seu blueprint contiver parâmetros, esses campos serão exibidos para você preencher. Os valores 
padrão são preenchidos automaticamente.

10. Por fim, selecione onde você implantará seu plano, seja na região de origem ou em Todas as regiões 
governadas. Recursos globais, como o Route 53 ou o IAM, podem precisar ser implantados somente 
em uma única região. Recursos regionais da, como instâncias EC2 ou buckets do Amazon S3, podem 
ser implantados em todas as regiões controladas.

11. Depois que todos os campos estiverem preenchidos, selecione Criar conta.
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Você pode ver o progresso do provisionamento da sua conta na página Organização. Quando o 
provisionamento de sua conta estiver concluído, os recursos especificados pelo seu blueprint já estarão 
implantados nela. Para ver os detalhes da conta e do plano, acesse a página de detalhes da conta.

Inscrever e personalizar contas
Para cadastrar e personalizar contas no console da AWS Control Tower.

1. Navegue até o console da AWS Control Tower e selecione Organização na barra de navegação à 
esquerda.

2. Você verá uma lista de suas contas disponíveis. Identifique a conta que você gostaria de registrar 
com um plano personalizado. A coluna Estado dessa conta deve refletir a conta com o status Não
registrada.

3. Selecione o botão de rádio à esquerda da conta e escolha o menu suspenso Ações, no canto superior 
direito da tela. Aqui você selecionará a opção Inscrever-se.

4. Preencha a seção de configuração de acesso com as informações do IAM Identity Center da conta.
5. Selecione a OU registrada em que sua conta se tornará membro.
6. Conclua a seção Personalização de fábrica da conta usando as mesmas etapas de 7 a 12 do 

procedimento Criar conta. Para obter mais informações, consulte Provision Account Factory accounts 
withAWS Service Catalog.

Você pode ver o status do progresso da sua conta na página Organização. Quando a inscrição da sua 
conta estiver concluída, os recursos especificados pelo blueprint já estarão implantados nela.

Adicione um blueprint a uma conta da AWS Control 
Tower
Para adicionar um blueprint a uma conta existente de membro da AWS Control Tower, siga o fluxo de 
trabalho da conta Update no console da AWS Control Tower e escolha um novo plano para adicionar à 
conta. Para obter mais informações, consulte Atualizar e mover contas do Account Factory com a AWS 
Control Tower ou comAWS Service Catalog.

Note

Se você adicionar um novo blueprint a uma conta, o blueprint existente será sobrescrito.

Note

Um plano pode ser implantado por conta da AWS Control Tower.

Atualizar um esquema
Os procedimentos a seguir descrevem como atualizar esquemas personalizados e como implantá-los.

Para atualizar seus planos personalizados

1. Atualize seuAWS CloudFormation modelo (ou seja, seu blueprint) com suas novas configurações.
2. Salve o modelo atualizado (blueprint) como uma nova versão no Service Catalog.

Para implantar seu plano atualizado

1. Navegue até a página da organização no console da AWS Control Tower.
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2. Filtre a página da organização por nome e versão do blueprint.
3. Siga o processo de atualização da conta e implante a versão mais recente do blueprint em sua conta.

Remover um blueprint de uma conta
Para remover um blueprint de uma conta, siga o fluxo de trabalho da conta de atualização para remover o 
blueprint e devolver a conta às configurações padrão da AWS Control Tower.

Ao entrar no fluxo de trabalho de atualização da conta no console, você verá que todos os detalhes da 
conta são preenchidos e os detalhes da personalização não são preenchidos. Se você deixar esses 
detalhes do AFC em branco, a AWS Control Tower removerá o blueprint da conta. Você verá uma 
mensagem de aviso antes do início da ação.

Note

O AWS Control Tower adiciona um blueprint a uma conta somente se você selecionar um 
blueprint durante o processo Criar conta ou Atualizar conta.

esquemas de parceiros
O AWS Control Tower Account Factory Customization (AFC) fornece acesso a projetos de personalização 
predefinidos que são criados e gerenciados porAWS parceiros. Esses planos de parceiros ajudam você a 
personalizar suas contas para casos de uso específicos. Os planos de cada parceiro ajudam você a criar 
contas personalizadas, que são pré-configuradas para trabalhar com as ofertas de produtos desse parceiro 
específico.

Para ver uma lista completa dos projetos de parceiros da AWS Control Tower, navegue até a Biblioteca 
de conceitos básicos do Service Catalog em seu console. Pesquise o tipo de origem AWS Control Tower 
Blueprints.

Considerações sobre personalizações de Account 
Factory (AFC)
• O AFC oferece suporte à personalização usando apenas um único produto de blueprint do Service 

Catalog.
• Os produtos do modelo do Service Catalog devem ser criados na conta do hub e na mesma região da 

região de origem da landing zone da AWS Control Tower.
• A funçãoAWSControlTowerBlueprintAccess do IAM deve ser criada com o nome, as permissões e 

a política de confiança adequados.
• O AWS Control Tower oferece suporte a duas opções de implantação para projetos: implantar somente 

na região de origem ou implantar em todas as regiões governadas pela AWS Control Tower. A seleção 
de regiões não está disponível.

• Quando você atualiza um blueprint em uma conta de membro, o ID da conta do hub do blueprint e o 
produto do blueprint do Service Catalog não podem ser alterados.

• O AWS Control Tower não oferece suporte à remoção de um blueprint existente e à adição de um novo 
blueprint em uma única operação de atualização de blueprint. Você pode remover um blueprint e depois 
adicionar um novo blueprint em operações separadas.

• O AWS Control Tower muda o comportamento, com base no fato de você estar criando ou inscrevendo 
contas personalizadas ou contas não personalizadas. Se você não estiver criando ou inscrevendo 
contas personalizadas com blueprints, a AWS Control Tower cria um produto provisionado pela Account 
Factory (por meio do Service Catalog) na conta de gerenciamento da AWS Control Tower. Se você 
estiver especificando a personalização ao criar ou inscrever contas com blueprints, a AWS Control 
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Tower não cria um produto provisionado pela Account Factory na conta de gerenciamento da AWS 
Control Tower.

No caso de um erro de esquema
Erro ao aplicar um blueprint

Se ocorrer um erro durante o processo de aplicação de um plano em uma conta — seja uma conta 
nova ou uma conta existente que você esteja cadastrando na AWS Control Tower — o procedimento de 
recuperação será o mesmo. A conta existirá, mas não é personalizada e não está cadastrada na AWS 
Control Tower. Para continuar, siga as etapas para cadastrar a conta na AWS Control Tower e adicionar o 
plano no momento da inscrição.

Erro ao criar aAWSControlTowerBlueprintAccess função e soluções alternativas

Ao criar aAWSControlTowerBlueprintAccess função a partir de uma conta da AWS Control Tower, 
você deve estar conectado como diretor usando aAWSControlTowerExecution função. Se você estiver 
conectado como qualquer outro, aCreateRole operação será impedida por um SCP, conforme mostrado 
no artefato a seguir:

{ 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": [ 
                        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution", 
                        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "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*", 
                "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Sid": "GRIAMROLEPOLICY" 
        }

As seguintes soluções alternativas estão disponíveis:

• (Mais recomendado) Assuma aAWSControlTowerExecution função e crie 
aAWSControlTowerBlueprintAccess função. Se você escolher essa solução alternativa, certifique-
se de sair daAWSControlTowerExecution função imediatamente depois, para evitar alterações não 
intencionais nos recursos.

• Faça login em uma conta que não esteja cadastrada na AWS Control Tower e, portanto, não esteja 
sujeita a esse SCP.

160



AWS Control Tower Guia do usuário
Personalizando seu documento 
de política para projetos do AFC

• Edite temporariamente esse SCP para permitir a operação.
• (Não é altamente recomendável) Use sua conta de gerenciamento da AWS Control Tower como sua 

conta de hub, para que ela não esteja sujeita ao SCP.

Personalizando seu documento de política para 
projetos do AFC
Quando você habilita um blueprint por meio da fábrica de contas, a AWS Control Tower orientaAWS 
CloudFormation a criação de um StackSet em seu nome. AWS CloudFormationrequer acesso à sua conta 
gerenciada para criarAWS CloudFormation pilhas no StackSet. EmboraAWS CloudFormation já tenha 
privilégios de administrador na conta gerenciada por meio daAWSControlTowerExecution função, essa 
função não pode ser assumida porAWS CloudFormation.

Como parte da habilitação de um plano, a AWS Control Tower cria uma função na conta do membro, 
queAWS CloudFormation pode pressupor a conclusão das tarefas StackSet de gerenciamento. A maneira 
mais simples de habilitar seu plano personalizado por meio do Account Factory é usar uma política de 
permissão para tudo, porque essas políticas são compatíveis com qualquer modelo de plano.

No entanto, as melhores práticas sugerem que você deve restringir as permissõesAWS CloudFormation 
na conta de destino. Você pode fornecer uma política personalizada, que a AWS Control Tower aplica à 
função criadaAWS CloudFormation para uso. Por exemplo, se seu blueprint criar um parâmetro de SSM 
chamado algo importante, você poderá fornecer a seguinte política:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowCloudFormationActionsOnStacks", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudformation:*", 
            "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowSsmParameterActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:PutParameter", 
                 "ssm:DeleteParameter", 
                 "ssm:GetParameter", 
                 "ssm:GetParameters" 
            ], 
            "Resource": "arn:*:ssm:*:*:parameter/something-important" 
        } 
    ]
}

AAllowCloudFormationActionsOnStacks declaração é necessária para todas as políticas 
personalizadas do AFC;AWS CloudFormation usa essa função para criar instâncias de pilha, portanto, 
requer permissão para executarAWS CloudFormation ações em pilhas. AAllowSsmParameterActions
seção é específica para o modelo que está sendo ativado.

Resolver problemas de permissão

Ao ativar um blueprint com uma política restrita, você pode descobrir que não há permissões suficientes 
para habilitar o blueprint. Para resolver esses problemas, revise seu documento de política e atualize as 
preferências do modelo da conta do membro para usar a política corrigida. Para verificar se a política 
é suficiente para habilitar o blueprint, certifique-se de que asAWS CloudFormation permissões sejam 
concedidas e que você possa criar uma pilha diretamente usando essa função.
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Provisione contas com o AWS Control Tower 
Account Factory for Terraform (AFT)

O AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) adota um GitOps modelo que automatiza o 
processo de provisionamento e atualização de contas na AWS Control Tower.

Note

O AFT não afeta o desempenho do fluxo de trabalho na AWS Control Tower. Se você provisionar 
uma conta por meio do AFT ou do Account Factory, o mesmo fluxo de trabalho de back-end 
ocorrerá.

Com o AFT, você cria um arquivo Terraform de solicitação de conta, que contém a entrada que invoca o 
fluxo de trabalho do AFT. Depois que o provisionamento e a atualização da conta terminarem, o fluxo de 
trabalho do AFT continua executando a estrutura de provisionamento de contas do AFT e as etapas de 
personalização da conta.

Pré-requisitos
Antes de começar a usar o AFT, você deve criar o seguinte:

• Um ambiente AFT totalmente implantado. Para obter mais informações, consulte Visão geral do AWS 
Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) e Implantar o AWS Control Tower Account Factory 
for Terraform (AFT)

• Um ou maisgit repositórios AFT em seu ambiente AFT totalmente implantado. Para obter mais 
informações, consulte Etapas de pós-implantação do AFT.

Tip

Opcionalmente, você pode criar uma pasta de modelo de conta no aft-account-
customizationsrepositório.

Provisionar uma nova
Para provisionar uma nova conta com o AFT, crie um arquivo Terraform de solicitação de conta. Esse 
arquivo contém a entrada para parâmetros no aft-account-requestrepositório. Depois de criar um arquivo 
Terraform de solicitação de conta, comece a processar sua solicitação de conta executandogit push. 
Esse comando invoca act-aft-account-request operação noAWS CodePipeline, que é criada 
na conta de gerenciamento do AFT após o término do provisionamento da conta. Para obter mais 
informações, consulte Funil de provisionamento de conta AFT.

Parâmetros do arquivo Terraform de solicitação de conta
Você deve incluir os seguintes parâmetros no arquivo Terraform de solicitação de conta. Você pode ver um 
exemplo de arquivo Terraform de solicitação de conta em GitHub.

• O valor demodule name deve ser exclusivo de acordo com aConta da AWS solicitação.
• O valor demodule source é o caminho para o módulo Terraform de solicitação de conta que o AFT 

fornece.
• O valor decontrol_tower_parameters captura a entrada necessária para criar uma conta da AWS 

Control Tower. O valor inclui os seguintes campos de entrada:
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• AccountEmail

• AccountName

• ManagedOrganizationalUnit

• SSOUserEmail

• SSOUserFirstName

• SSOUserLastName

Note

A entrada que você fornece nãocontrol_tower_parameters pode ser alterada durante o 
provisionamento da conta.
Os formatos suportados para especificaçãoManagedOrganizationalUnit no aft-account-
requestrepositório incluemOUNameOUName (OU-ID) e.

• account_tagscaptura chaves e valores definidos pelo usuário, que podem ser marcados 
deContas da AWS acordo com os critérios comerciais. Para obter mais informações, consulte AWS 
OrganizationsRecursos de marcação no GuiaAWS Organizations do usuário.

• O valor dechange_management_parameters captura informações adicionais, como por que uma 
solicitação de conta foi criada e quem iniciou a solicitação de conta. O valor inclui os seguintes campos 
de entrada:
• change_reason

• change_requested_by

• custom_fieldscaptura metadados adicionais com chaves e valores que são implantados como 
parâmetros SSM na conta vendida em /aft/account-request/custom-fields/. Você pode referenciar esses 
metadados durante as personalizações da conta para implantar controles adequados. Por exemplo, 
uma conta que está sujeita à conformidade regulamentar pode implantar maisAWS Config Rules. Os 
metadados com os quais você coletacustom_fields podem invocar processamento adicional durante 
o provisionamento e a atualização da conta. Se um campo personalizado for removido da solicitação de 
conta, o campo personalizado será removido do Armazenamento de parâmetros do SSM para a conta 
vendida.

• (Opcional)account_customizations_name captura a pasta do modelo de conta no aft-account-
customizationsrepositório. Para obter mais informações, consulte Personalizações de conta.

Envie várias solicitações de conta
O AFT processa as solicitações de conta uma por vez, mas você pode enviar várias solicitações de conta 
para o pipeline do AFT. Quando você envia várias solicitações de conta para o pipeline do AFT, o AFT 
enfileira e processa as solicitações de conta em uma ordem de entrada, primeiro a sair.

Note

Você pode criar um arquivo Terraform de solicitação de conta para cada conta que você deseja 
que o AFT provisione ou agrupar várias solicitações de conta em um único arquivo Terraform de 
solicitação de conta.

Atualizar uma
Você pode atualizar contas que o AFT provisiona editando solicitações de conta enviadas 
anteriormente e executandogit push. Esse comando invoca o fluxo de trabalho de 
provisionamento de contas e pode processar solicitações de atualização de conta. Você pode 
atualizar a entrada paraManagedOrganizationalUnit, que faz parte do valor necessário 
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paracontrol_tower_parameters, e outros parâmetros no arquivo Terraform de solicitação de conta. 
Para obter mais informações, consulte Provisionar uma nova conta com a AFT.

Note

A entrada que você fornece nãocontrol_tower_parameters pode ser alterada durante o 
provisionamento da conta.
Os formatos suportados para especificaçãoManagedOrganizationalUnit no aft-account-
requestrepositório incluemOUNameOUName (OU-ID) e.

Atualizar uma conta que a AFT não provisiona
Você pode atualizar as contas da AWS Control Tower criadas fora do AFT especificando a conta no aft-
account-requestrepositório.

Note

Certifique-se de que todos os detalhes da conta estejam corretos e consistentes com a 
organização da AWS Control Tower e o respectivo produtoAWS Service Catalog provisionado.

Pré-requisitos para atualizar um existenteConta da AWS com o AFT

• ElesConta da AWS devem estar inscritos na AWS Control Tower.
• ElesConta da AWS devem fazer parte da organização da AWS Control Tower.

Implemente 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 existente. 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 no repositório AFT. Recomendamos 
que você consulte os módulos AFT Terraform a partir da GitHub fonte e não os clone, para poder 
controlar e consumir as atualizações dos módulos conforme elas estiverem disponíveis.

Para obter detalhes sobre as versões mais recentes da funcionalidade AWS Control Tower Account 
Factory for Terraform (AFT), consulte o arquivo de lançamentos desse 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:

• Uma landing zone do AWS Control Tower.
• Uma versão e distribuição do Terraform. ConsulteVersões Terraform e AFT (p. 169) para obter mais 

detalhes sobre distribuições AFT Terraform compatíveis.
• Uma região de origem para sua landing zone do AWS Control Tower.
• Se você não estiver 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. 186) para obter instruções sobre como configurar 
esses repositórios em seu ambiente.
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• 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 de sua implantação do AFT. Para 

obter mais informações, consulte Ativar opções de recursos (p. 172).

Note

A implantação mais fácil para o AFT é escolherAWS CodeCommit como seu VCS e o Terraform 
OSS como sua distribuição. Se você escolher outra distribuição VCS ou Terraform, não deixe de 
ler as instruções de personalização fornecidas em outras seções deste guia.

Configure e inicie sua Account Factory da AWS Control Tower 
para Terraform
Cinco etapas são necessárias 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 suaAWS conta. 
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 em suaAWS organização, onde implantará a conta de 
gerenciamento do AFT. Crie uma OU por meio de sua conta de gerenciamento da AWS Control Tower. 
Para obter instruções sobre como criar uma OU, consultehttps://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/ 
userguide/create-new-ou.html.

Etapa 3: provisionar a conta de gerenciamento do AFT

O AFT exige umaAWS conta separada para gerenciar e orquestrar suas próprias solicitações. A partir da 
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, consulteProvisionar contas com oAWS Service 
Catalog Account Factory  (p. 144). 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 da conta pode demorar até 5 
minutos para que o provisionamento da conta comece. Confirme se você tem acesso à conta de 
gerenciamento do AFT.

Etapa 4: garantir que o ambiente Terraform esteja disponível para implantação

Esta etapa pressupõe que você tenha experiência com o Terraform e que tenha procedimentos 
estabelecidos para executar o Terraform. O AFT suporta a versão Terraform0.15.x ou posterior.

Etapa 5: Ligue para o módulo Account Factory for Terraform para implantar o AFT

O módulo Account Factory for Terraform deve ser chamado enquanto as AdministratorAccesscredenciais 
em sua conta de gerenciamento da AWS Control Tower são autenticadas.

A AWS Control Tower vende um módulo Terraform por meio da conta de gerenciamento da AWS Control 
Tower, que estabelece toda a infraestrutura necessária para orquestrar as solicitações do AWS Control 
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Tower Account Factory. Você pode visualizar o módulo no repositório AFT em GitHub. Consulte o arquivo 
README do módulo para obter informações sobre a entrada necessária para executar o módulo e 
implantar o AFT.

Tip

O GitHub repositório inteiro é considerado o módulo. Como alternativa, você pode visualizar o 
módulo no Registro do Terraform.

Se você estabeleceu canais para gerenciar o Terraform em seu ambiente, você pode 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 Terraform de back-end. Certifique-se de 
preservar o arquivo de estado do Terraform gerado, depois de aplicar o módulo, ou configurar um 
back-end do Terraform usando o Amazon S3 e o DynamoDB.

Certas variáveis de entrada podem conter valores confidenciais, como umassh chave privada ou um token 
Terraform. Esses valores podem ser visualizados como texto simples no arquivo de estado do Terraform, 
dependendo do seu método de implantação. É sua responsabilidade proteger o arquivo de estado do 
Terraform, que pode conter dados confidenciais. Consulte a documentação do Terraform para 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 melhor prática, use credenciaisAWS Security Token Service 
(STS) e garanta que elas tenham um tempo limite suficiente para uma implantação completa, 
pois um tempo limite faz com que a implantação falhe. O tempo limite mínimo para asAWS STS 
credenciais é de 60 minutos ou mais.

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 CodeStar as conexões da AWS com o provedor de VCS desejado

Se você escolher um provedor de VCS terceirizado, a AFT CodeStar estabelecerá conexões da AWS e 
você as confirma. Consulte paraAlternativas para controle de versão do código-fonte no AFT (p. 186)
saber como configurar o AFT com seu VCS preferido.

A etapa inicial de estabelecer a CodeStar conexão com a AWS é realizada pela AFT. Você deve confirmar 
a conexão.

Etapa 2: (Obrigatório) Preencha cada repositório

O AFT exige que você gerencie quatro 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 conta AFT, 
consulteProvisionar uma nova (p. 162).

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 o estágio global 
de personalizações. Exemplos disponíveis. Para criar personalizações de provisionamento de contas 
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AFT, consulteCrie sua conta AFT: provisionamento, personalizações, personalizações, máquina de 
estado (p. 181).

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. 182).

4. Personalizações de contas — Esse repositório gerencia personalizações que são aplicadas somente a 
contas específicas criadas e gerenciadas com o AFT. Exemplos disponíveis. Para criar personalizações 
de conta AFT, consulteAplique personalizações de conta (p. 183).

A AFT espera que cada um desses repositórios siga uma estrutura de diretórios específica. Os modelos 
usados para preencher seus repositórios e as instruções que descrevem como preencher os modelos 
estão disponíveis no módulo Account Factory for Terraform no repositório AFT github.

Visão geral do AWS Control Tower Account Factory 
for Terraform (AFT)
O Account Factory for Terraform (AFT) configura um pipeline do Terraform para ajudá-lo a provisionar e 
personalizar contas na AWS Control Tower. O AFT oferece a vantagem do provisionamento de contas 
baseado no Terraform, permitindo que você controle suas contas com a AWS Control Tower.

Com o AFT, você cria um arquivo Terraform de solicitação de conta para obter a entrada que aciona o 
fluxo de trabalho do AFT para provisionamento de contas. Depois que o estágio de provisionamento da 
conta for concluído, o AFT executa automaticamente uma série de etapas antes do início do estágio de 
personalização da conta. Para obter mais informações, consulte pipeline no provisionamento de conta da 
AFT.

O AFT suporta Terraform Cloud, Terraform Enterprise e Terraform Open Source. Com o AFT, você pode 
iniciar a criação da conta usando um arquivo de entrada e umgit push comando simples e personalizar 
contas novas ou existentes. A criação da conta inclui todos os benefícios de governança e personalizações 
de conta da AWS Control Tower que ajudam você a cumprir os procedimentos de segurança padrão e as 
diretrizes de conformidade da sua organização.

O AFT suporta o rastreamento de solicitações de personalização de contas. Toda vez que você envia uma 
solicitação de personalização de conta, o AFT gera um token de rastreamento exclusivo que passa por 
uma máquina deAWS Step Functions estado de personalização do AFT, que registra o token como parte 
de sua execução. Em seguida, você pode usar as consultas de insights do Amazon CloudWatch Logs 
para pesquisar intervalos de timestamp e recuperar o token da solicitação. Como resultado, você pode ver 
as cargas que acompanham o token, para que você possa rastrear sua solicitação de personalização de 
conta em todo o fluxo de trabalho do AFT. Para obter informações sobre funções de CloudWatch registos e 
etapas, consulte o seguinte:

• O que é Amazon CloudWatch Logs? no Guia do usuário do Amazon CloudWatch Logs
• O que é o AWS Step Functions?, no Guia do desenvolvedor do AWS Step Functions

O AFT combina os recursos de outrosAWS serviçosServiços de componentes (p. 178), como, para 
construir uma estrutura, com pipelines que implantam o Terraform Infrastructure as Code (IaC). O AFT 
permite que você:

• Envie solicitações de provisionamento e atualização de contas 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
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• Ativar opções de recursos

O AFT cria uma conta separada, chamada de conta de gerenciamento do AFT, para implantar os recursos 
do AFT. Antes de configurar o AFT, você deve ter uma landing zone existente da 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: Open Source, Cloud e Enterprise.

• Flexibilidade para seu sistema de controle de versão: o AFT depende nativamenteAWS CodeCommit, 
mas oferece suporte a fontes alternativas para CodeStar conexões da AWS.

O AFT oferece opções de recursos

Você pode ativar várias opções de recursos, com base nas melhores práticas:

• Criação de um nível organizacional CloudTrail para registrar eventos de dados
• Excluindo a VPCAWS padrão para contas
• Inscrição de contas provisionadas no planoAWS Enterprise Support

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 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 for 
Terraform. 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 do provisionamento automatizado de contas na AWS Control Tower.

Arquitetura AFT
Ordenação das operações

Você executa operações de 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. O Account Factory processa solicitações em um first-in-first-out pedido. 
Para obter mais informações, consulte Enviar várias solicitações de conta da.

2. Cada conta é provisionada. Esse estágio é executado na conta de gerenciamento da AWS Control 
Tower.

3. As personalizações globais são executadas nos pipelines criados para cada conta vendida.
4. Se as personalizações forem especificadas nas solicitações iniciais de provisionamento de contas, elas 

serão executadas somente em contas direcionadas. Se você tiver uma conta que já esteja provisionada, 
deverá iniciar outras personalizações manualmente no pipeline da conta.

AWS Control Tower Account Factory para Terraform — fluxo de trabalho de provisionamento de contas
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Custos
Não há cobrança adicional para o AFT. Você paga somente pelos recursos implantados pelo AFT, 
pelosAWS serviços habilitados pelo AFT e pelos recursos que você implanta em seu ambiente AFT.

A configuração padrão do AFT inclui a alocação deAWS PrivateLink endpoints, para maior proteção 
e segurança de dados, e um gateway NAT necessário para oferecer suporteAWS CodeBuild. Para 
obter detalhes sobre os preços dessa infraestrutura, consulte os AWS PrivateLinkpreços e os preços 
do Amazon VPC para o NAT Gateway. Entre em contato com o representante da suaAWS conta para 
obter informações mais específicas sobre o gerenciamento desses custos. Você pode alterar essas 
configurações padrão do 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"

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, consulteImplemente o AWS Control Tower Account 
Factory para Terraform (AFT) (p. 164).

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.
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 # 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
• 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.
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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:

/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
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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 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 (p. 162) para obter mais informações sobre os parâmetros de configuração de entrada AFT.

Ele não é habilitado por padrão. Você deve habilitar explicitamente cada um em seu ambiente.

Tópicos
• AWS CloudTraileventos de dados (p. 172)
• AWSPlano de de Support de de (p. 173)
• Excluir a VPCAWS padrão  (p. 173)

AWS CloudTraileventos de dados
Quando ativada, a opçãoAWS CloudTrail de eventos de dados configura esses recursos.

• Cria uma trilha organizacional na conta de gerenciamento da AWS Control Tower, para CloudTrail
• Ativa o registro de eventos de dados do Amazon S3 e do Lambda
• Criptografa e exporta todos os eventos de CloudTrail dados para um bucketaws-aft-logs-* S3 na 

conta do AWS Control Tower Log Archive, comAWS KMS criptografia
• Ativa a configuração de validação do arquivo de log

Para ativar essa opção, defina o seguinte sinalizador de recurso como True na configuração de entrada de 
implantação do AFT.

aft_feature_cloudtrail_data_events

Pré-requisito

Antes de ativar essa opção de recurso, certifique-se de que o acesso confiável paraAWS CloudTrail esteja 
ativado em sua organização.

Para verificar o status do acesso confiável para CloudTrail :

1. Navegue até o console do AWS Organizations.
2. Escolha Serviços > CloudTrail.
3. Em seguida, selecione Habilitar acesso confiável no canto superior direito, se necessário.

Você pode receber uma mensagem de aviso que o aconselha a usar oAWS CloudTrail console, mas, 
nesse caso, ignore 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 emAWS Organizations, sejam elas gerenciadas pelo 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. Consulte o GuiaAWS CloudTrail do usuário para saber mais sobre 
CloudTrail.
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AWSPlano de de Support de de
Quando essa opção está ativada, o pipeline AFTAWS ativa o plano Enterprise Support para contas 
provisionadas pelo AFT.

AWSas contas, por padrão, vêm com o plano de SupportAWS Básico ativado. O AFT fornece inscrição 
automatizada no nível de suporte corporativo, para contas que a AFT provisiona. O processo de 
provisionamento abre um ticket de suporte para a conta, solicitando que ela seja adicionada ao planoAWS 
Enterprise Support.

Para ativar a opção Enterprise Support, defina o seguinte sinalizador de recurso como True na 
configuração de entrada de implantação do AFT.

aft_feature_enterprise_support=false

Consulte Comparar planos deAWS Support para saber mais sobre os planos deAWS Support.
Note

Para permitir que esse recurso funcione, você deve inscrever a conta do pagador no plano 
Enterprise Support.

Excluir a VPCAWS padrão
Quando você ativa essa opção, o AFT exclui todas as VPCsAWS padrão na conta de gerenciamento 
e em todasRegiões da AWS, mesmo que não tenha implantado os recursos da AWS Control Tower 
nelasRegiões da AWS.

O AFT não exclui VPCsAWS padrão automaticamente para nenhuma conta da AWS Control Tower que a 
AFT provisiona ou paraAWS contas existentes que você cadastra na AWS Control Tower por meio do AFT.

NovasAWS contas são criadas com uma VPC configurada em cada uma delasRegião da AWS, por 
padrão. Sua empresa pode ter práticas padrão para criar VPCs, que exigem que você exclua a VPCAWS 
padrão e evite ativá-la, especialmente para a conta de gerenciamento AFT.

Para ativar essa opção, defina o seguinte sinalizador de recurso como True na configuração de entrada de 
implantação do AFT.

aft_feature_delete_default_vpcs_enabled

Consulte VPC padrão e sub-redes padrão para 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 for Terraform, 
vários tipos deAWS recursos são criados em suasAWS contas.

Pesquisa de recursos

• Você pode usar etiquetas para pesquisar a lista mais atualizada de recursos do AFT na. 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 
pesquisandoaft nos nomes dos recursos.
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Tabelas de recursos criadas inicialmente, por conta

Account Factory da AWS Control Tower para conta de gerenciamento 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-*

Code Pipeline Pipelines *-baseline-*

Amazon S3 Buckets *-aws-ct-aft-*

aws-ct-aft-*

Lambda Funções aws-ct-aft-*

Lambda Camadas aws-ct-aft-common-layer

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 aws-ct-aft-prebaseline

aws-ct-aft-prebaseline-
customizations

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

Amazônia EventBridge Barramentos de eventos aws-ct-aft-events-from-ct-
management

Amazônia EventBridge Regras do evento aws-ct-aft-capture-ct-events

aws-ct-aft-lambda-account-
request-processor
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Produto da AWS Tipo de recurso Resource name (Nome do 
recurso)

Key Management Service (KMS) Chaves gerenciadas pelo cliente *-aws-ct-aft-*

aws-ct-aft-*

AWS Systems Manager repositório de parâmetros /aws-ct-aft/account/*

/aws/ct-aft/config/*

Amazon SQS Filas aws-ct-aft-account-request.fifo

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

CloudWatch Grupos de logs /aws/*/aws-ct-aft-*

aws-ct-aft-*

AWSCentro de Support 
(opcional)

planos de Support Enterprise

AWScontas 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

AWSCentro de Support 
(opcional)

planos de Support Enterprise

AWS Control Tower

Produto da AWS Tipo de recurso Resource name (Nome do 
recurso)

AWS Identity and Access 
Management

Funções AWSAFTExecutionRole

AWSAFTExecution

aws-ct-aft-controltower-events-
rule

AWS Systems Manager repositório de parâmetros /aws-ct-aft/account/aws-ct-aft-
management/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
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AWS Control Tower: conta de arquivamento de registros

Produto da AWS Tipo de recurso Resource name (Nome do 
recurso)

AWS Identity and Access 
Management

Funções AWSAFTExecutionRole

AWSAFTExecution

aws-ct-aft-cloudtrail-data-events-
role

Key Management Service (KMS) Chaves gerenciadas pelo cliente *-aws-ct-aft-kms-gd-findings

Amazon S3 Buckets *-aws-ct-aft-logs*

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

AWSCentro de Support 
(opcional)

planos de Support Enterprise

AWS Control Tower

Produto da AWS Tipo de recurso Resource name (Nome do 
recurso)

AWS Identity and Access 
Management

Funções AWSAFTExecutionRole

AWSAFTExecution

Amazon S3 Buckets *-aws-ct-aft-logs-*

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

AWSCentro de Support 
(opcional)

planos de Support Enterprise

Funções necessárias
Em geral, funções e políticas fazem parte do gerenciamento de identidade e acesso (IAM) noAWS. 
Consulte o Guia do usuário doAWS IAM para obter mais informações.

A AFT cria várias funções e políticas do IAM nas contas de gerenciamento do AFT e da AWS Control 
Tower para apoiar as operações do pipeline AFT. Essas funções são criadas com base no modelo de 
acesso com menos privilégios, que restringe a permissão aos conjuntos minimamente necessários de 
ações e recursos para cada função e política. Essas funções e políticas são atribuídas a umkey:value
par deAWS tags, quanto managed_by:AFT à identificação.

Além dessas funções do IAM, a AFT cria três funções essenciais:

• oAWSAFTAdmin papel
• oAWSAFTExecution papel
• oAWSAFTService papel

Essas funções são explicadas nas seções a seguir.

O AWSAFTAdmin papel, explicado
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Quando você implanta o AFT, aAWSAFTAdmin função é criada na conta de gerenciamento do AFT. Essa 
função permite que o pipeline AFT assuma aAWSAFTExecution função nas contas provisionadas da 
AWS Control Tower e da AFT, realizando, assim, ações relacionadas ao provisionamento e personalização 
de contas.

Aqui está a política embutida (artefato JSON) associada àAWSAFTAdmin função:

{ 
    "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 daAWSAFTAdmin função. O número do espaço 
reservado012345678901 é substituído pelo número de identificação da conta de gerenciamento do AFT.

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

O AWSAFTExecution papel, explicado

Quando você implanta o AFT, aAWSAFTExecution função é criada nas contas de gerenciamento do AFT 
e da AWS Control Tower. Posteriormente, o pipeline AFT cria aAWSAFTExecution função em cada conta 
provisionada do AFT durante o estágio de provisionamento da conta AFT.

O AFT utiliza aAWSControlTowerExecution função inicialmente para criar aAWSAFTExecution função 
em contas especificadas. AAWSAFTExecution função permite que o pipeline AFT execute as etapas que 
são executadas durante os estágios de personalização de provisionamento e provisionamento da estrutura 
AFT, para contas provisionadas do AFT e para contas compartilhadas.

Funções distintas ajudam você a limitar o escopo

Como melhor prática, mantenha as permissões de personalização separadas das permissões 
permitidas durante a implantação inicial dos recursos. Lembre-se de que aAWSAFTService
função é destinada ao provisionamento de contas e aAWSAFTExecution função 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, porque as contas compartilhadas podem conter 
informações confidenciais, como detalhes de cobrança ou informações do usuário.

Permissões para aAWSAFTExecution função: AdministratorAccess— uma política gerenciada pela AWS
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O artefato JSON a seguir mostra a política do IAM (relação de confiança) associada àAWSAFTExecution
função. O número do espaço reservado012345678901 é substituído pelo número de identificação da 
conta de gerenciamento do 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 papel, explicado

AAWSAFTService função implanta recursos do AFT em todas as contas registradas e gerenciadas, 
incluindo as contas compartilhadas e a conta de gerenciamento. Anteriormente, os recursos eram 
implantados somente pelaAWSAFTExecution função.

AAWSAFTService função deve ser usada pela infraestrutura de serviços para implantar recursos durante 
o estágio de provisionamento, e aAWSAFTExecution função deve ser usada somente para implantar 
personalizações. Ao assumir as funções dessa forma, você pode manter um controle de acesso mais 
granular durante cada estágio.

Permissões para aAWSAFTService função: AdministratorAccess— uma política gerenciada pela AWS

O artefato JSON a seguir mostra a política do IAM (relação de confiança) associada àAWSAFTService
função. O número do espaço reservado012345678901 é substituído pelo número de identificação da 
conta de gerenciamento do AFT.

Política de confiança paraAWSAFTService

{ 
  "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, componentes são adicionados ao seuAWS ambiente a partir de cada um 
dessesAWS serviços.

• AWS Control Tower — A 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 do 
AFT, que armazenam solicitações de conta, histórico de auditoria de atualizações da conta, metadados 
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da conta e eventos do ciclo de vida da AWS Control Tower. O AFT também cria gatilhos Lambda do 
DynamoDB para iniciar processos posteriores, como iniciar o fluxo de trabalho de provisionamento de 
contas do AFT.

• Amazon Simple Storage Service — A AFT cria buckets do Amazon Simple Storage Service (S3) na 
conta de gerenciamento do AFT e na conta de arquivamento de registros da AWS Control Tower, que 
armazenam registros gerados pelos serviços da AWS exigidos pelo pipeline AFT. A AFT também cria 
um bucket S3 de back-end do Terraform, nas regiões primária e secundária da AWS, para armazenar os 
estados do Terraform gerados durante os fluxos de trabalho do pipeline AFT.

• Amazon Simple Notification Service — O AFT cria tópicos do Amazon Simple Notification Service (SNS) 
na conta de gerenciamento do AFT, que armazena notificações de sucesso e falha após processar cada 
solicitação de conta AFT. Você pode receber essas mensagens usando o protocolo de sua escolha.

• Amazon Simple Queuing Service — A AFT cria uma fila FIFO do Amazon Simple Queuing Service 
(Amazon SQS) na conta de gerenciamento do AFT. A fila permite que você envie várias solicitações de 
conta em parallel, mas envia uma solicitação por vez para o AWS Control Tower Account Factory, para 
processamento sequencial.

• AWS CodeBuild — A AFT cria projetos de CodeBuild construção da AWS na conta de gerenciamento 
do AFT para inicializar, compilar, testar e aplicar os planos do Terraform para o código-fonte do AFT em 
vários estágios de construção.

• AWS CodePipeline — A AFT cria CodePipeline pipelines da AWS na conta de gerenciamento da AFT 
para se integrar ao provedor de CodeStar conexões da AWS selecionado e compatível para o código-
fonte do AFT e acionar trabalhos de construção na AWS CodeBuild.

• AWS Lambda — O AFT cria funções e camadas do AWS Lambda na conta de gerenciamento do AFT 
para executar etapas durante os processos de solicitação de conta, provisionamento de contas AFT e 
personalização de contas.

• AWS Systems Manager Parameter Store — O AFT configura o AWS Systems Manager Parameter Store 
na conta de gerenciamento do AFT, para armazenar os parâmetros de configuração necessários para os 
processos do pipeline do AFT.

• Amazon CloudWatch — A AFT cria grupos de CloudWatch registros da Amazon na conta de 
gerenciamento do AFT para armazenar registros gerados pelos serviços da AWS empregados pelo 
pipeline AFT. O período de retenção CloudWatch dos registros está definido comoNever Expire.

• Amazon VPC — A AFT cria uma Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para isolar serviços e recursos na 
conta de gerenciamento do 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 do AFT 
e na conta de arquivamento de registros da AWS Control Tower. O AFT cria chaves para criptografar 
estados do Terraform, dados armazenados em tabelas do DynamoDB e tópicos do SNS. Esses registros 
e artefatos são gerados quando os recursos e serviços da AWS são implantados pela 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 de menor privilégio 
recomendado. Ele cria funções e políticas do AWS Identity and Access Management (IAM) na conta 
de gerenciamento do AFT, nas contas da AWS Control Tower e nas contas provisionadas do AFT, 
conforme necessário, para executar as ações necessárias durante o fluxo de trabalho do pipeline do 
AFT.

• AWS Step Functions — O AFT cria máquinas de estado do AWS Step Functions na conta de 
gerenciamento do AFT. Essas máquinas estaduais orquestram e automatizam o processo e as etapas 
da estrutura e das personalizações de provisionamento de contas do AFT.

• Amazon EventBridge — A AFT cria um barramento de EventBridge eventos da Amazon na conta de 
gerenciamento da AFT e da AWS Control Tower para capturar e armazenar eventos do ciclo de vida da 
AWS Control Tower a longo prazo na tabela do DynamoDB da conta de gerenciamento do AFT. A AFT 
cria regras de CloudWatch eventos da AWS nas contas de gerenciamento do AFT e da AWS Control 
Tower, que acionam várias etapas necessárias durante a execução do fluxo de trabalho do pipeline AFT

• AWS CloudTrail (opcional) — Quando esse recurso é ativado, o AFT cria uma trilha CloudTrail 
organizacional da AWS na conta de gerenciamento da AWS Control Tower, para registrar eventos de 
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dados para buckets do Amazon S3 e funções do AWS Lambda. O AFT envia esses registros para um 
bucket central do S3 na conta de arquivamento de registros da AWS Control Tower.

• AWS Support (opcional) — Quando esse recurso é ativado, o AFT ativa o plano AWS Enterprise Support 
para contas provisionadas pela AFT. Por padrão, as contas da AWS são criadas com o plano AWS 
Basic Support ativado.

Funil de provisionamento de contas AFT
Depois que o estágio de provisionamento de contas do pipeline for concluído, a estrutura do AFT continua. 
Ele executa automaticamente uma série de etapas para garantir que as contas recém-provisionadas 
tenham os detalhes estabelecidos antes do início daPersonalizações de conta (p. 182) etapa.

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 do AFT.
4. Cria a função AWSAFTExecutiondo IAM na conta recém-provisionada. O AFT assume essa função 

para realizar o estágio de personalização da conta, porque essa função concede acesso ao portfólio da 
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 do 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 

explica mais sobre como configurar essas personalizações com uma máquina de estado do AWS 
Step Functions, em umgit repositório. Às vezes, esse estágio é chamado de estágio da estrutura de 
provisionamento de contas. É parte do processo principal de provisionamento, mas você já configurou 
uma estrutura que fornece integrações personalizadas como parte do seu fluxo de trabalho de 
provisionamento de contas, antes que personalizações adicionais sejam adicionadas às contas na 
próxima etapa.

8. Para cada conta provisionada, ele cria uma conta de gerenciamentoAWS CodePipeline na AFT, que 
será executada para realizar a próximaPersonalizações de conta (p. 182) etapa (global).

9. Invoca o pipeline de personalização da conta para cada conta provisionada (e direcionada).
10.Envia uma notificação de sucesso ou falha para o tópico do SNS, a partir do qual você pode recuperar 

as mensagens.

Configure 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 contas do 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. Essas 
personalizações da estrutura de provisionamento de contas são implementadas em todas as contas 
provisionadas, antes do início da próxima etapa de personalização da conta global.

Note

O recurso AFT descrito nesta seção é destinado a usuários avançados que entendem o 
funcionamento do AWS Step Functions. Como alternativa, recomendamos que você trabalhe com 
os ajudantes globais no estágio de personalização da conta.
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A estrutura de provisionamento de contas do AFT chama uma máquina de estado do AWS Step Functions, 
que você define, para implementar suas personalizações. Consulte a documentação do AWS Step 
Functions para saber mais sobre as possíveis integrações de máquinas estaduais.

Veja algumas integrações comuns.

• O AWS Lambda funciona no idioma de sua escolha
• Tarefas do AWS ECS ou do AWS Fargate, usando contêineres Docker
• Atividades do AWS Step Functions usando trabalhadores personalizados, hospedados na AWS ou no 

local
• Integrações com o Amazon SNS ou o SQS

Se nenhuma máquina de estado do AWS Step Functions for definida, o estágio passa sem operação. Para 
criar uma máquina de estado de personalizações de provisionamento de contas AFT, siga as instruções 
emCrie sua conta AFT: provisionamento, personalizações, personalizações, máquina de estado (p. 181). 
Antes de adicionar personalizações, verifique se você tem os pré-requisitos estabelecidos.

Esses tipos de integrações não fazem parte da AWS Control Tower e não podem ser adicionados durante 
o estágio global de pré-API de 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 da conta AFT, 
conforme descrito nas seções a seguir.

Pré-requisitos para criar uma máquina de estado

• Um AFT totalmente implantado. Implemente o AWS Control Tower Account Factory para Terraform 
(AFT) (p. 164)Para obter mais informações informações informações informações informações 
informações informações informações informações informações informações informações informações 
informações

• Configure umgit repositório em seu ambiente para personalizações de provisionamento de contas AFT. 
Consulte Etapas de pós-implantação (p. 166) para obter mais informações.

Crie sua conta AFT: provisionamento, personalizações, 
personalizações, máquina de estado
Etapa 1: Modificar a definição da máquina de estado

Modifique a definição da máquina decustomizations.asl.json estado do exemplo. O exemplo está 
disponível nogit repositório que você configurou para armazenar personalizações de provisionamento 
de contas AFT, em suas etapas de pós-implantação. Consulte o Guia do desenvolvedor do AWS Step 
Functions para saber mais sobre as definições de máquinas estaduais.

Etapa 2: Incluir a configuração correspondente do Terraform

Inclua arquivos Terraform com a.tf extensão no mesmogit repositório com a definição de estado da 
máquina para sua integração personalizada. Por exemplo, se você optar por chamar uma função Lambda 
na definição de tarefa da máquina de estado, incluirá olambda.tf arquivo no mesmo diretório. Certifique-
se de incluir as funções e permissões necessárias do IAM 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 
do AFT.
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Para reiniciar a estrutura e as personalizações de 
provisionamento de contas do AFT
A AFT executa a estrutura de provisionamento de contas e as etapas de personalização para cada conta 
vendida pelo pipeline do 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 a AFT.

Personalizações de conta
O AFT pode implantar configurações padrão ou personalizadas em contas provisionadas. Na conta de 
gerenciamento do AFT, o AFT fornece um funil 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 pode interagir com a CLI da AWS 
como parte do estágio de personalização da sua conta.

Visão geral
Depois que suas personalizações são especificadas nosgit repositórios escolhidos, seja aquele em que 
você armazena suas personalizações globais ou onde você armazena suas personalizações de conta, o 
estágio de personalização da conta é concluído automaticamente pelo pipeline AFT. Para personalizar as 
contas retroativamente, consulteReinvocar personalizações (p. 184).

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 um controle 
personalizado 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 AFT para 
implementar configurações específicas da conta. Por exemplo, somente uma determinada conta pode 
exigir acesso a um gateway da Internet.

Conclua pré-requisitos de personalização
Antes de começar a personalizar as contas, verifique se esses pré-requisitos estão em vigor.

• Um AFT totalmente implantado. Para obter informações sobre como implantar, consulteConfigure e 
inicie sua Account Factory da AWS Control Tower para Terraform (p. 165).

• gitRepositórios pré-preenchidos para personalizações globais e personalizações de contas em seu 
ambiente. Consulte a Etapa 3: Preencha cada repositórioEtapas de pós-implantação (p. 166) para 
obter mais informações.

Aplique personalizações globais
Para aplicar personalizações globais, você deve enviar uma estrutura de pasta específica para o 
repositório escolhido.
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• Se suas configurações personalizadas estiverem na forma de programas ou scripts do Python, coloque-
os na pasta api_helpers/python em seu repositório.

• Se suas configurações personalizadas estiverem na forma de scripts Bash, coloque-as na pasta
api_helpers em seu repositório.

• Se suas configurações personalizadas estiverem na forma do Terraform, coloque-as na pasta terraform
em seu repositório.

• Consulte o arquivo README de personalizações globais para obter mais detalhes sobre como criar 
configurações personalizadas.

Note

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

Aplique personalizações de conta

Você pode aplicar personalizações de conta enviando uma estrutura de pasta específica para o repositório 
escolhido. As personalizações da conta são aplicadas automaticamente no pipeline do AFT e após 
o estágio global de personalizações. Você também pode criar várias pastas que contêm diferentes 
personalizações de conta no seu repositório de personalizações de conta. Para cada personalização de 
conta que você precisar, use as etapas a seguir.

Para aplicar personalizações de conta

1. Etapa 1: Criar uma pasta para a personalização da conta

No repositório escolhido, copie aACCOUNT_TEMPLATE pasta que o AFT fornece para uma nova pasta. 
O nome da sua nova pasta deve corresponder aoaccount_customizations_name que você 
forneceu na solicitação de sua conta.

2. Adicione as configurações à pasta específica de personalizações da sua conta

Você pode adicionar configurações à pasta de personalizações da sua conta com base no formato de 
suas configurações.

• Se suas configurações personalizadas estiverem na forma de programas ou scripts do Python, 
coloque-os na pasta [account_customizations_name] /api_helpers/python que está no seu 
repositório.

• Se suas configurações personalizadas estiverem na forma de scripts Bash, coloque-as na pasta
[account_customizations_name] /api_helpers que está em seu repositório.

• Se suas configurações personalizadas estiverem na forma do Terraform, coloque-as na pasta
[account_customizations_name] /terraform que está em seu repositório.

Para obter mais informações sobre como criar configurações personalizadas, consulte o arquivo 
README de personalizações da conta.

3. Consulte oaccount_customizations_name parâmetro específico no arquivo de solicitação de 
conta

O arquivo de solicitação de conta AFT inclui o parâmetro de 
entradaaccount_customizations_name. Insira o nome da personalização da sua conta como o 
valor desse parâmetro.
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Note

Você pode enviar várias solicitações de conta para contas em seu ambiente. Quando você quiser 
aplicar personalizações de conta diferentes ou semelhantes, especifique as personalizações da 
conta usando o parâmetroaccount_customizations_name de entrada nas solicitações de sua 
conta. Para obter mais informações, consulte Conclua várias solicitações de conta.

Reinvocar personalizações
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 nova invocação 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 para contas provisionadas pelo AFT.

Etapa 1: Enviar alterações paragit repositórios globais ou de personalizações de contas

Você pode atualizar suas personalizações globais e de conta conforme necessário e enviar as alterações 
de volta para seusgit repositórios. Nesse ponto, nada acontece. O pipeline de personalizações deve ser 
invocado por uma fonte de eventos, conforme explicado nas próximas duas etapas.

Etapa 2: iniciar uma execução do AWS Step Function para invocar novamente as personalizações

O AFT fornece uma função AWS Step chamadaaft-invoke-customizations na 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 eventos (formato JSON) que você pode criar para passar a 
entrada para a funçãoaft-invoke-customizations AWS Step.

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

  "exclude": [ 
    { 
      "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"] 
    } 
  ]
}

O exemplo de esquema de eventos mostra que você pode escolher contas para incluir ou excluir do 
processo de nova invocação. Você pode filtrar por unidade organizacional (OU), tags de conta e ID da 
conta. Se você não aplicar nenhum filtro e incluir a declaração"type":"all", a personalização de todas 
as contas provisionadas pelo AFT será invocada novamente.

Note

Se sua versão do AWS Control Tower for 1.6.5 ou posterior, você pode segmentar OUs 
aninhadas (com a sintaxeOU Name (ou-id-1234). Para obter mais informações, consulte o 
tópico a seguir em GitHub.

Depois de preencher os parâmetros do evento, o Step Functions é executado e invoca as personalizações 
correspondentes. O AFT pode invocar no máximo 5 personalizações por vez. O Step Functions espera e 
repete até que todas as contas que correspondem aos critérios do evento sejam concluídas.

Etapa 3: Monitore a saída do AWS Step Function e observe a CodePipeline execução da AWS

• A saída resultante da Função de Etapa contém IDs de conta que correspondem à fonte do evento de 
entrada da Função de Etapa.

• Navegue até a AWS CodePipeline em Developer Tools e veja os pipelines de personalização 
correspondentes para o ID da conta.

Solução de problemas com o rastreamento de solicitações de 
personalização de contas AFT
Fluxos de trabalho de personalização de contas baseados em registros deAWS Lambda emissão contendo 
IDs de conta de destino e de solicitação de personalização. O AFT permite que você rastreie e solucione 
problemas de solicitações de personalização com o Amazon CloudWatch Logs, fornecendo consultas 
do CloudWatch Logs Insights que você pode usar para filtrar CloudWatch registros relacionados à sua 
solicitação de personalização por sua conta de destino ou ID de solicitação de personalização. Para obter 
mais informações, consulte Análise de dados de log com o Amazon CloudWatch Logs no Guia do usuário 
do Amazon CloudWatch Logs.

Para usar o CloudWatch Logs Insights for AFT

1. Abra o CloudWatch console em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Logs e, em seguida, escolha insights de log.
3. Escolha Consultas.
4. Em Consultas de amostra, escolha Account Factory for Terraform e selecione uma das seguintes 

consultas:

• Registros de personalização por ID de conta

Note

Certifique-se de substituir “YOUR-ACCOUNT-ID” pelo ID da sua conta de destino.

fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id, 
 log_message.customization_request_id as customization_request_id, log_message.detail 
 as detail, @logStream
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| sort @timestamp desc
| filter log_message.account_id == "YOUR-ACCOUNT-ID" and @message like /
customization_request_id/

• Registros de personalização por ID de solicitação de personalização

Note

Certifique-se de substituir “YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID” pelo ID da solicitação 
de personalização. Você pode encontrar seu ID de solicitação de personalização na saída 
da máquina deAWS Step Functions estado da estrutura de provisionamento de contas 
AFT. Para obter mais informações sobre a estrutura de provisionamento de contas AFT, 
consulte Funil de provisionamento de contas AFT

fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id, 
 log_message.customization_request_id as customization_request_id, log_message.detail 
 as detail, @logStream
| sort @timestamp desc
| filter log_message.customization_request_id == "YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID"

5. Depois de selecionar uma consulta, certifique-se de selecionar um intervalo de tempo e escolha
Executar consulta.

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 
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 (p. 162).
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• Personalizações de provisionamento de contas AFT. Código de exemplo disponível. Para obter mais 
informações sobre as personalizações de provisionamento de contas AFT, consulteCrie sua conta AFT: 
provisionamento, personalizações, personalizações, máquina de estado (p. 181).

• Personalizações globais AFT. Código de exemplo disponível. Para obter mais informações sobre as 
personalizações globais do AFT, consultePersonalizações de conta (p. 182).

• Personalizações da conta AFT. Código de exemplo disponível. Para obter mais informações sobre as 
personalizações da conta AFT, consultePersonalizações de conta (p. 182).

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-account-
customizationspeloAWS 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 comoaft-
account-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-global-
customizationspeloAWS 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.

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
O modelo de de de de de deAWS responsabilidade da se aplica à proteção de dados no AFT. Para fins de 
proteção de dados,
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• TTestar AWS Control Tower Para obter detalhes, consulte Proteção de dados no AWS Control 
Tower (p. 1026).

• Preserve a configuração de estado do Terraform gerada no momento da implantação do AFT. Para obter 
detalhes, consulte Implemente o AWS Control Tower Account Factory para Terraform (AFT) (p. 164).

• Alterne as credenciais confidenciais periodicamente, conforme indicado pela política de segurança da 
sua organização. Exemplos de segredos são tokens do Terraform,git tokens 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 SQS e bancos de dados do Amazon DynamoDB que são criptografados em repouso doAWS Key 
Management. 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 SecureString 
parâmetro doAWS Systems Manager para armazenar valores de token Terraform que são confidenciais.

O AFT usaAWS serviços descritos emServiços de componentes (p. 178) que, por padrão, são 
criptografados em repouso. Para obter detalhes, consulte aAWS documentação de cadaAWS serviço 
componente do AFT e conheça as práticas de proteção de dados seguidas por cada serviço.

Criptografia em trânsito

O AFT dependeAWS dos serviços descritos emServiços de componentes (p. 178) que empregam 
criptografia em trânsito, por padrão. Para obter detalhes, consulte aAWS documentação de cadaAWS 
serviço componente do AFT e conheça as práticas de proteção de dados seguidas por cada serviço.

Para distribuições Terraform Cloud ou Terraform Enterprise, a AFT chama uma API de endpoint 
HTTPS para acessar sua organização Terraform. Se você escolher um provedor de VCS terceirizado 
compatívelAWS CodeStar com conexões, o AFT chamará uma API de endpoint HTTPS para acessar sua 
organização provedora de VCS.

Remover uma conta do AFT
Este tópico descreve como remover uma conta do AFT para que o pipeline do AFT pare de implantar e 
atualizar a conta.

Important

A remoção de uma conta do pipeline AFT é irreversível e pode resultar em perda de estado.

Você pode remover uma conta do AFT quando quiser fechar a conta de um aplicativo desativado, isolar 
uma conta comprometida ou mover uma conta de uma organização para outra.

Note

Remover uma conta do AFT é diferente de excluir uma conta da AWS Control Tower ouConta da 
AWS. Quando você remove uma conta da AFT, a AWS Control Tower ainda gerencia a conta. 
Para excluir uma conta da AWS Control Tower ouConta da AWS consulte o seguinte:

• Desgerencie uma conta no Guia do usuário do AWS Control Tower.
• Fechando uma conta no GuiaAWS Billing do usuário.

Para remover uma conta dos pipelines AFT

O procedimento a seguir removida removida removida removida removida removida removida removida 
removida removida removida removida removida removida removida removida removida removida 
removida removida removida

1. Remover conta dogit repositório que armazena solicitações de conta
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Nogit repositório em que você armazena solicitações de conta, exclua a solicitação de conta para a 
conta que você deseja remover do AFT.

Quando você remove uma solicitação de conta do repositório de solicitações de conta, o AFT exclui o 
pipeline de personalização e os metadados da conta. Para obter mais informações, consulte as notas 
de lançamento da versão 1.8.0 do AFT on GitHub.

2. Excluir 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 deseja remover do AFT.

3. 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 da conta que você deseja remover do AFT.

Tip

Nos exemplos a seguir,012345678901 substitua pelo número de

Exemplo: Terraform OSS

Ao escolher o Terraform OSS, você encontra 3 pastas para cada conta nos bucketsaft-
backend-012345678901-primary-region e noaft-backend-012345678901-secondary-
region Amazon S3. Essas pastas estão relacionadas ao estado das personalizações da conta, ao 
estado do pipeline de personalizações e ao estado global das personalizações.

Exemplo: Terraform Cloud ou Terraform Enterprise

Ao escolher o Terraform Cloud ou o Terraform Enterprise, você encontra uma pasta para 
cada conta nos bucketsaft-backend-012345678901-primary-region e noaft-
backend-012345678901-secondary-region Amazon S3. Essas pastas estão relacionadas ao
estado do pipeline de personalizações.

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:

• 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:
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• 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    = "xxxxxxxxxxx" 
    log_archive_account_id      = "xxxxxxxxxxx" 
    audit_account_id            = "xxxxxxxxxxx" 
    aft_management_account_id   = "xxxxxxxxxxx" 
    ct_home_region              = "xx-xxxx-x" 
    tf_backend_secondary_region = "xx-xxxx-x" 
     
    # Optional Vars 
    aft_metrics_reporting = false    # to opt out, set this value to false  
    }

Guia de solução de problemas do Account Factory for 
Terraform (AFT)
Esta seção pode ajudar a solucionar problemas comuns que você pode encontrar ao usar o Account 
Factory for Terraform (AFT).

Tópicos
• Problemas gerais (p. 190)
• Problemas relacionados ao provisionamento/registro de contas (p. 191)
• Problemas relacionados à invocação de personalizações (p. 191)
• Problemas relacionados ao fluxo de trabalho de personalização da conta (p. 192)

Problemas gerais
• CotasAWS de recursos excedidas

Se seus grupos de registros indicarem que você excedeu as cotasAWS de recursos, entre em contato 
com o AWSSupport. O Account Factory usaServiços da AWS com cotas de recursos que incluemAWS 
CodeBuildAWS Organizations,AWS Systems Manager e. Para obter mais informações, consulte as 
informações a seguir.
• O que éAWS CodeBuild? no Guia doCodeBuild usuário.
• O que éAWS Organizations? no Guia do usuário Organizations.
• O que éAWS Systems Manager? no Guia do usuário do Systems Manager.

• Versão desatualizada do Account Factory

Se você encontrar um problema e acreditar que o problema é um bug, verifique se você tem a versão 
mais recente do Account Factory. Para obter mais informações, consulte Atualizar a versão Account 
Factory.

• Mudanças locais foram feitas no código-fonte do Account Factory
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O Account Factory é um projeto de código aberto. O AWS Control Tower é compatível com o código 
principal do Account Factory. Se você fizer uma alteração local no código principal do Account Factory, o 
AWS Control Tower só dá suporte à implantação do Account Factory da melhor maneira possível.

• Permissões insuficientes da função Account Factory

O Account Factory cria funções e políticas do IAM para gerenciar implantações e personalizações de 
contas vendidas. Se você alterar essas funções ou políticas, o pipeline do Account Factory poderá não 
conseguir realizar determinadas ações. Para obter mais informações, consulte Funções obrigatórias.

• Repositórios de contas não preenchidos corretamente

Certifique-se de seguir as etapas de pós-implantação antes de provisionar contas.
• Não detectando desvio após alterar a OU manualmente

Note

O AWS Control Tower detecta desvios automaticamente. Para obter informações sobre como 
resolver desvios, consulte Detectar e resolver desvios na AWS Control Tower.

O desvio não é detectado quando a unidade organizacional (OU) é alterada manualmente. Isso se deve 
à natureza orientada por eventos do Account Factory. Quando uma solicitação de conta é enviada, o 
recurso que o Terraform gerencia é um item do Amazon DynamoDB, não uma conta direta. Depois 
que um item é alterado, a solicitação é colocada em uma fila, onde a AWS Control Tower o processa 
por meio do Service Catalog (o serviço que gerencia os detalhes da conta). Se você alterar a OU 
manualmente, o desvio não será detectado porque a solicitação da conta não foi alterada.

Problemas relacionados ao provisionamento/registro de contas
• A solicitação de conta (endereço de e-mail/nome) já existe

O problema normalmente resulta em uma falha do produto do Service Catalog durante o 
provisionamento ou comoConditionalCheckFailedException.

Você pode encontrar mais informações sobre o problema seguindo um destes procedimentos:
• Revise seus grupos de CloudWatch registros do Terraform ou do Logs.
• Analise as falhas que são emitidas para o tópico do Amazon SNSaft-failure-notifications.

• Solicitação de conta malformada

Certifique-se de que sua solicitação de conta siga o esquema esperado. Para exemplos, consulte
terraform-aws-control_tower_account_factory em GitHub.

• ExcedeuAWS as cotas de recursos da organização

Certifique-se de que sua solicitação de conta não exceda as cotas deAWS Organizations recursos. Para 
obter mais informações, consulte Cotas paraAWS Organizations.

Problemas relacionados à invocação de personalizações
• Conta de destino não integrada ao Account Factory

Certifique-se de que todas as contas incluídas em uma solicitação de personalização tenham sido 
integradas ao Account Factory. Para obter mais informações, consulte Atualizar uma conta

• Conta em que os destinos da solicitação de personalização existem na tabela do DynamoDBaft-
request-metadata, mas não no repositório de solicitações de contas
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Formate sua solicitação de invocação de personalização para excluir a conta ofensiva seguindo um 
destes procedimentos:
• Na tabela do DynamoDBaft-request-metadata, exclua a entrada que faz referência à conta que 

não está mais no seu repositório de solicitações de conta.
• Não usar “todos” como alvo.
• Não segmentar a OU à qual a conta pertence.
• Não segmentar diretamente a conta.

• Usou um token incorreto para o Terraform Cloud

Certifique-se de configurar o token correto. O Terraform Cloud suporta apenas tokens baseados em 
equipe, não tokens baseados em organização.

• Falha ao criar uma conta antes da criação do pipeline de personalizações da conta; não é possível 
personalizar a conta

Faça uma alteração na especificação da conta no repositório de solicitações de conta. Quando você faz 
uma alteração, como alterar o valor de uma tag para uma conta, o Account Factory segue o caminho 
que tenta criar o pipeline, mesmo que o pipeline não exista.

Problemas relacionados ao fluxo de trabalho de personalização 
da conta
Se você estiver enfrentando problemas relacionados ao fluxo de trabalho de personalização da conta, 
certifique-se de que sua versão do AFT seja 1.8.0 ou superior e exclua todas as instâncias de metadados 
relacionados à conta da sua tabela de solicitações do DynamoDB.

Para obter informações sobre a versão 1.8.0 do AFT, consulte a Versão 1.8.0 em GitHub.

Para obter informações sobre como verificar e atualizar sua versão do AFT, consulte o seguinte:

• Verifique a versão AFT
• Atualize a versão AFT

Você também pode rastrear e solucionar solicitações de personalização usando consultas do Amazon 
CloudWatch Logs Insights para filtrar registros contendo sua conta de destino e IDs de solicitação de 
personalização. Para obter mais informações, consulte Solução de problemas com o rastreamento de 
solicitações de personalização da conta AFT.
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Detecte e resolva desvios na AWS 
Control Tower

Identificar e resolver desvios é uma tarefa operacional regular para administradores de contas de 
gerenciamento da AWS Control Tower. Resolver o desvio ajuda a garantir a conformidade com os 
requisitos de governança.

Quando você cria sua landing zone aterrissagem, a landing zone e todas as unidades organizacionais 
(OUs), contas e recursos estão em conformidade com as regras de governança impostas pelos controles 
escolhidos. À medida que você e os membros da sua organização usam a landing zone, podem ocorrer 
alterações nesse 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.

Detectando deriva
O AWS Control Tower detecta o desvio automaticamente. Para detectar desvios, 
aAWSControlTowerAdmin função exige acesso persistente à sua conta de gerenciamento para que 
a AWS Control Tower possa fazer chamadas de API somente para leituraAWS Organizations. Essas 
chamadas de API aparecem comoAWS CloudTrail eventos.

O desvio aparece na Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), que são agregadas na conta de 
auditoria. As notificações em cada conta de membro enviam alertas para um tópico local do Amazon SNS 
e para uma função do Lambda.

Note

A AWS Control Tower não detecta desvios em controles que fazem parte do padrãoAWS Security 
Hub gerenciado por serviços: a AWS Control Tower.

Os administradores de contas-membro podem (e como melhor prática, devem) assinar notificações 
de oscilação do SNS para contas específicas. Por exemplo, o tópico doaws-controltower-
AggregateSecurityNotifications SNS fornece notificações de desvio. O console da AWS Control 
Tower indica aos administradores da conta de gerenciamento quando ocorreu uma deriva. Para obter 
mais informações sobre tópicos do SNS para detecção e notificação de desvios, consultePrevenção e 
notificação de deriva (p. 230).

Eliminação da duplicação de notificações do Drift

Se o mesmo tipo de desvio ocorrer no mesmo conjunto de recursos várias vezes, a AWS Control Tower 
enviará uma notificação de SNS somente para a instância inicial do desvio. Se a AWS Control Tower 
detectar que essa instância de desvio foi corrigida, ela enviará outra notificação somente se o desvio 
ocorrer novamente para esses recursos idênticos.

Exemplos: O desvio da conta e o desvio do SCP são tratados da seguinte maneira

• Se você modificar o mesmo SCP gerenciado várias vezes, receberá uma notificação pela primeira vez 
que o modifica.

• Se você modificar um SCP gerenciado, corrigir o desvio e modificá-lo novamente, você receberá duas 
notificações.
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Tipos de desvio de conta

• Conta movida entre OUs
• Conta removida da organização

Note

Quando você move uma conta de uma OU para outra, os controles da OU anterior não são 
removidos. Se você ativar qualquer novo controle baseado em gancho na OU de destino, o antigo 
o controle baseado em gancho é removido da conta e o novo controle o substitui. Os controles 
implementados com SCPs eAWS Config regras sempre devem ser removidos manualmente 
quando uma conta muda de OUs.

Tipos de deriva política

• SCP atualizado
• SCP anexado à OU
• SCP separado da OU
• SCP anexado à conta

Para obter mais informações, consulte Tipos de oscilação de governança (p. 197).

Resolver o desvio
Embora a detecção seja automática, as etapas para resolver oscilações devem ser feitas por meio do 
console.

• Muitos tipos de desvio podem ser resolvidos por meio da página de configurações da zona de 
aterrissagem. Você pode escolher o botão Reparar na seção Versões para reparar esses tipos de 
desvio.

• Se sua OU tiver menos de 300 contas, você poderá reparar o desvio nas contas provisionadas do 
Account Factory, ou o desvio de SCP, selecionando Registrar novamente a UO na página Organização
ou na página de detalhes da UO.

• Talvez você consiga reparar o desvio da conta, por exemploConta-membro migrada (p. 197), 
atualizando uma conta individual. Para obter mais informações, consulte Atualize a conta no 
console (p. 146).

Note

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

Considerações sobre escaneamentos de desvio e 
SCP

O AWS Control Tower escaneia seus SCPs gerenciados diariamente para verificar se os controles 
correspondentes foram aplicados corretamente e se não foram alterados. Para recuperar os SCPs e 
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verificá-los, a AWS Control Tower ligaAWS Organizations em seu nome, usando uma função em sua conta 
de gerenciamento.

Se uma varredura da AWS Control Tower descobrir um desvio, você receberá uma notificação. A AWS 
Control Tower envia apenas uma notificação por problema de deriva, portanto, se sua landing zone já 
estiver em estado de deriva, você não receberá notificações adicionais, a menos que um novo item de 
deriva 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 como limite de TPS, taxa de limitação ou 
taxa de solicitação de API. Quando a AWS Control Tower audita seus SCPs por meio de chamadasAWS 
Organizations, as chamadas de API que a AWS Control Tower faz são contabilizadas em 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 as mesmasAWS Organizations APIs no mesmo momento (em 
1 segundo) e os limites de TPS forem atingidos, as chamadas subsequentes serão limitadas. Ou seja, 
essas chamadas retornam um erro comoRate exceeded.

Se uma taxa de solicitação de API for excedida

• Se a AWS Control Tower atingir o limite e for limitada, pausaremos a execução da auditoria e a 
retomaremos posteriormente.

• Se sua carga de trabalho atingir o limite e for reduzida, o resultado pode variar de uma leve latência até 
um erro fatal na carga de trabalho, dependendo de como a carga de trabalho está configurada. Esse 
caso extremo é algo que você deve conhecer.

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 anexados à OU. Os SCPs gerenciados têm identificadores que começam comaws-
guardrails.

3. Para cada controle preventivo ativado na OU, verificando se a declaração de política do controle está 
presente nos SCPs gerenciados pela UO.

As varreduras diárias consomem o TPS para as seguintesAWS Organizations APIs:

listOrganizationalUnits 8 explosões, 5 sustentadas 1 por zona de aterrissagem

listPoliciesForTarget 8 explosões, 5 sustentadas 1 por UO registrada

describePolicy 2 DICAS 1 por SCP gerenciado

Uma OU pode ter um ou mais SCPs gerenciados.

Tipos de deriva para reparar imediatamente
A maioria dos tipos de oscilações pode ser resolvida pelos administradores. Alguns tipos de deriva devem 
ser reparados imediatamente, incluindo a exclusão de uma unidade organizacional exigida pela zona de 
aterrissagem da AWS Control Tower. Aqui estão alguns exemplos de grandes desvios que você pode 
querer evitar:
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• Não exclua a OU de segurança: a unidade organizacional originalmente chamada de Segurança durante 
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 realizar 
nenhuma outra ação na AWS Control Tower até que o reparo seja concluído.

• Não exclua as funções obrigatórias: a AWS Control Tower verifica determinadas funçõesAWS 
Identity and Access Management (IAM) quando você faz login no console para verificar 
a variação de funções do IAM. Se essas funções estiverem ausentes ou inacessíveis, 
você verá uma página de erro instruindo a reparar a zona de destino. Essas funções 
sãoAWSControlTowerAdminAWSControlTowerCloudTrailRoleAWSControlTowerStackSetRole.

Para mais informações sobre essas funções, consultePermissões necessárias para usar o console do 
AWS Control Tower (p. 1038).

• Não exclua todas as OUs adicionais: se você excluir a unidade organizacional originalmente chamada
Sandbox durante a configuração da landing zone aterrissagem pela AWS Control Tower, sua zona de 
aterrissagem ficará inativa, mas você ainda poderá usar a AWS Control Tower. É necessária pelo menos 
uma OU adicional para que a AWS Control Tower opere, mas não precisa ser a OU Sandbox.

• Não remova contas compartilhadas: se você remover contas compartilhadas das OUs fundamentais, 
como remover a conta de registro da Security OU, sua zona de aterrissagem ficará inalterada e deverá 
ser reparada antes que você possa continuar usando o console da AWS Control Tower.

Mudanças reparáveis nos recursos
Aqui está uma lista de mudanças nos recursos da AWS Control Tower que são permitidas, embora criem 
desvios reparáveis. Os resultados dessas operações permitidas podem ser visualizados no console da 
AWS Control Tower, embora uma atualização possa ser necessária.

Para obter mais informações sobre como resolver o desvio resultante, consulte Gerenciando recursos fora 
da AWS Control Tower.

Alterações permitidas fora do console da AWS Control Tower

• Altere o nome de uma OU registrada.
• Altere o nome da OU de segurança.
• Altere o nome das contas dos membros em OUs não fundamentais.
• Altere o nome das contas compartilhadas da AWS Control Tower na UO de Segurança.
• Exclua uma OU não fundamental.
• Exclua uma conta registrada de uma OU não fundamental.
• Altere o endereço de e-mail de uma conta compartilhada na OU de segurança.
• Altere o endereço de e-mail de uma conta de membro em uma OU registrada.

Note

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

Oscilação e provisionamento de contas
Se sua landing zone estiver em um estado de desvio, o recurso de inscrição de conta na AWS Control 
Tower não funcionará. Nesse caso, é necessário provisionar contas no AWS Service Catalog. Para obter 
instruções, consulte Provisionar contas com oAWS Service Catalog Account Factory  (p. 144).
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Em particular, se você tiver feito algumas alterações em suas contas por meio do Service Catalog, como 
alterar o nome do seu portfólio, o recurso Inscrever conta não funcionará.

Tipos de oscilação de governança
A deriva de governança, também chamada de deriva organizacional, ocorre quando OUs, SCPs e contas 
de membros são alteradas ou atualizadas. Os tipos de desvio de governança que podem ser detectados 
na AWS Control Tower são os seguintes:

• Conta-membro migrada (p. 197)
• Conta-membro removida (p. 198)
• Atualização não planejada para SCP gerenciado (p. 199)
• SCP anexado à conta-membro (p. 201)
• SCP anexado à UO gerenciada (p. 200)
• SCP desanexado da UO gerenciada (p. 200)
• UO Fundacional Excluir UO (p. 202)

Outro tipo de deriva é a deriva landing zone, que pode ser encontrada por meio da conta de 
gerenciamento. O desvio da zona de destino consiste no desvio de funções do IAM ou em qualquer tipo de 
desvio organizacional que afete especificamente as OUs fundamentais e as contas compartilhadas.

Um caso especial de desvio da zona de aterrissagem é o desvio 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 não estará disponível até que 
o desvio de funções seja reparado. Para obter mais informações sobre o drift, consulte Não excluir funções 
obrigatórias na seção chamadaTipos de deriva para reparar imediatamente (p. 195).

A AWS Control Tower não busca desvios em relação a outros serviços que funcionam com a conta de 
gerenciamento CloudTrail CloudWatch, incluindo o IAM Identity CenterAWS CloudFormation,AWS Config, 
e assim por diante. Nenhuma detecção de desvio está disponível em contas infantis, porque essas contas 
são protegidas por controles preventivos obrigatórios.

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

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that your member account 'account-
email@amazon.com (012345678909)' has been moved from organizational unit 'Sandbox (ou-0123-
eEXAMPLE)' 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"
} 
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Soluções
Quando esse tipo de desvio ocorre em uma conta provisionada pelo Account Factory em uma OU com até 
300 contas, você pode resolvê-lo da seguinte forma:

• Navegar até a página da organização no console da AWS Control Tower, selecionar a conta e escolher
Atualizar conta no canto superior direito (opção mais rápida para contas individuais).

• Navegue até a página da organização no console da AWS Control Tower e escolha Registrar-
se novamente na OU que contém a conta (opção mais rápida para várias contas). Para obter 
mais informações, consulte Registre uma unidade organizacional existente com a AWS Control 
Tower (p. 214).

• Atualização do produto provisionado no Account Factory. Para obter mais informações, consulte Atualize 
e mova contas de fábrica de contas com a AWS Control Tower ou comAWS Service Catalog (p. 145).

Note

Se você tiver várias contas individuais para atualizar, veja também este método para fazer 
atualizações com um script:Provisionar e atualizar contas usando automação (p. 48).

• 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, consulte Atualizar sua zona de destino (p. 47).
• Se uma conta provisionada pela Account Factory for movida — Em uma OU com menos de 300 

contas, você pode resolver o desvio da conta atualizando o produto provisionado no Account Factory, 
registrando novamente a OU ou atualizando sua landing zone.

Em uma OU com mais de 300 contas, você deve resolver o problema fazendo uma atualização em 
cada conta movida, seja por meio do console da AWS Control Tower ou do produto provisionado, pois 
o novo registro da OU não realizará a atualização. Para obter mais informações, consulte Atualize e 
mova contas de fábrica de contas com a AWS Control Tower ou comAWS Service Catalog (p. 145).

• Se uma conta compartilhada for movida — você pode resolver o problema de mover a conta de 
auditoria ou arquivamento de registros atualizando sua landing zone. Para obter mais informações, 
consulte Atualizar sua zona de destino (p. 47).

Nome do campo obsoleto

O nome do campoMasterAccountID foi alteradoManagementAccountID para estar em 
conformidade comAWS as diretrizes. O nome antigo está obsoleto. A partir de 2022, os scripts 
que contêm o nome do campo obsoleto não funcionarão mais.

Conta-membro removida
Esse tipo de desvio pode ocorrer quando uma conta de membro é removida de uma unidade 
organizacional registrada da AWS Control Tower. O exemplo a seguir mostra a notificação do Amazon 
SNS quando esse tipo de desvio 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", 
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  "RemediationStep" : "Add account to Organization and update Account Factory provisioned 
 product", 
  "AccountId" : "012345678909"
}

Resolução
• Quando esse tipo de desvio ocorre na conta de um membro, você pode resolver o desvio atualizando 

a conta no console da AWS Control Tower ou no Account Factory. Por exemplo, você pode adicionar 
a conta a outra OU registrada usando o assistente de atualização do Account Factory. Para obter 
mais informações, consulte Atualize e mova contas de fábrica de contas com a AWS Control Tower ou 
comAWS Service Catalog (p. 145).

• Se uma conta compartilhada for removida de uma OU básica, você deverá resolver o desvio reparando 
sua landing zone. Até que esse desvio seja resolvido, você não poderá usar o console da 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. 202).

Note

No Service Catalog, o produto provisionado pela Account Factory 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, acesse o Service Catalog, escolha o produto provisionado e 
escolha Encerrar.

Atualização não planejada para SCP gerenciado
Esse tipo de desvio pode ocorrer quando um SCP para um controle é atualizado noAWS Organizations 
console ou programaticamente usando umAWS CLI ou um dos SDKs da AWS. Veja a seguir um exemplo 
da notificação do Amazon SNS quando esse tipo de desvio é detectado.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'aws-
guardrails-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" : "SCP_UPDATED", 
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup", 
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

Resolução
Quando esse tipo de desvio ocorre em uma OU com até 300 contas, você pode resolvê-lo da seguinte 
forma:

• Navegar até a página da organização no console da AWS Control Tower para registrar novamente a 
OU (opção mais rápida). Para obter mais informações, consulte Registre uma unidade organizacional 
existente com a AWS Control Tower (p. 214).

• Atualizando sua landing zone (opção mais lenta). Para obter mais informações, consulte Atualizar sua 
zona de destino (p. 47).
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Quando esse tipo de deriva ocorrer em uma OU com mais de 300 contas, resolva-a atualizando sua 
landing zone. Para obter mais informações, consulte Atualizar sua zona de destino (p. 47).

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

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'aws-
guardrails-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 desvio ocorre em uma OU com até 300 contas, você pode resolvê-lo da seguinte 
forma:

• Navegar até a página da organização no console da AWS Control Tower para registrar novamente a 
OU (opção mais rápida). Para obter mais informações, consulte Registre uma unidade organizacional 
existente com a AWS Control Tower (p. 214).

• Atualizando sua landing zone (opção mais lenta). Para obter mais informações, consulte Atualizar sua 
zona de destino (p. 47).

Quando esse tipo de deriva ocorrer em uma OU com mais de 300 contas, resolva-a atualizando sua 
landing zone. Para obter mais informações, consulte Atualizar sua zona de destino (p. 47).

SCP desanexado da UO gerenciada
Esse tipo de desvio pode ocorrer quando um SCP para um controle é separado de uma OU gerenciada 
pela AWS Control Tower. Essa ocorrência é especialmente comum quando você trabalha de fora do 
console da AWS Control Tower. Veja a seguir um exemplo da notificação do Amazon SNS quando esse 
tipo de desvio é detectado.

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the managed service control policy 'aws-
guardrails-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"
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}

Resolução
Quando esse tipo de desvio ocorre em uma OU com até 300 contas, você pode resolvê-lo da seguinte 
forma:

• Navegar até a OU no console da AWS Control Tower para registrar novamente a OU (opção mais 
rápida). Para obter mais informações, consulte Registre uma unidade organizacional existente com a 
AWS Control Tower (p. 214).

• Atualizando sua landing zone (opção mais lenta). Se o desvio estiver afetando um controle obrigatório, 
o processo de atualização cria uma nova política de controle de serviço (SCP) e a anexa à OU para 
reparar o desvio. Para mais informações sobre como atualizar a landing zone, consulteAtualizar sua 
zona de destino (p. 47).

Quando esse tipo de deriva ocorrer em uma OU com mais de 300 contas, resolva-a atualizando sua 
landing zone. Se o desvio estiver afetando um controle obrigatório, o processo de atualização cria uma 
nova política de controle de serviço (SCP) e a anexa à OU para reparar o desvio. Para mais informações 
sobre como atualizar a landing zone, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 47).

SCP anexado à conta-membro
Esse tipo de desvio pode ocorrer quando um SCP para um controle é anexado a uma conta no console 
Organizations. Os guardrails e seus SCPs podem ser habilitados em OUs (e, portanto, aplicados a todas 
as contas registradas de uma OU) por meio do console da AWS Control Tower. Veja a seguir um exemplo 
da notificação do Amazon SNS quando esse tipo de desvio 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 'account-
email@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" : "SCP_ATTACHED_TO_ACCOUNT", 
  "RemediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU)", 
  "AccountId" : "012345678909", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

Resolução
Esse tipo de desvio ocorre na conta e não na OU.

Quando esse tipo de desvio ocorre em contas em uma OU básica, como a OU de segurança, a resolução 
é atualizar sua landing zone. Para obter mais informações, consulte Atualizar sua zona de destino (p. 47).

Quando esse tipo de desvio ocorre em uma OU não fundamental com até 300 contas, você pode resolvê-
lo da seguinte forma:

• Desanexando o AWS Control Tower SCP da conta de fábrica.
• Navegar até a OU no console da AWS Control Tower para registrar novamente a OU (opção mais 

rápida). Para obter mais informações, consulte Registre uma unidade organizacional existente com a 
AWS Control Tower (p. 214).
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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. Talvez não seja possível resolvê-lo com êxito. Para obter 
mais informações, consulte Atualizar sua zona de destino (p. 47).

UO Fundacional Excluir UO
Esse tipo de desvio se aplica somente às OUs fundamentais da AWS Control Tower, como a Security 
OU. Isso pode ocorrer se uma OU básica for excluída fora do console da AWS Control Tower. As OUs 
fundamentais 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 a deriva atualizando sua landing zone, a 
AWS Control Tower substitui a OU básica no local original. O exemplo a seguir mostra uma notificação do 
Amazon SNS que você pode receber quando esse tipo de desvio for 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" : "ORGANIZATIONAL_UNIT_DELETED", 
  "RemediationStep" : "Delete organizational unit in Control Tower", 
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE"
}

Resolução
Como essa deriva ocorre somente para OUs fundamentais, a resolução é atualizar a landing zone. Quando 
outros tipos de OUs são excluídos, a AWS Control Tower é atualizada automaticamente.

Para obter mais informações sobre como resolver oscilações para contas e UOs, consulte Se você 
gerencia recursos fora da AWS Control Tower (p. 202).

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. Você pode alterar esses recursos dentro da AWS Control Tower ou 
fora dela. O local mais comum para alterar recursos fora da AWS Control Tower é oAWS Organizations 
console. Este tópico descreve como reconciliar as alterações nos recursos da AWS Control Tower quando 
você faz as alterações fora da AWS Control Tower.

Renomear, excluir e mover recursos para fora do console da AWS Control Tower faz com que o console 
fique fora de sincronia. Muitas mudanças podem ser reconciliadas automaticamente. Algumas mudanças 
exigem um reparo em sua landing zone para atualizar as informações exibidas no console da AWS Control 
Tower.

Em geral, as alterações que você faz fora do console da AWS Control Tower nos recursos da AWS Control 
Tower criam um estado de deriva reparável em sua landing zone. Para mais informações sobre essas 
alterações, consulte Mudanças reparáveis nos recursos (p. 196).

Tarefas que exigem reparo na landing zone

• Excluindo a OU de segurança (um caso especial, que não deve ser feito levianamente.)
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• Remover 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

• Alterar o endereço de e-mail de uma conta registrada
• Renomear uma conta registrada
• Criação de uma nova unidade organizacional (UO) de nível superior
• Renomear uma UO registrada
• Excluindo uma OU registrada (exceto a OU de segurança, que requer uma atualização).
• Excluindo uma conta registrada (exceto uma conta compartilhada na OU de segurança)

Note

AWS Service Cataloglida com as mudanças de forma diferente da AWS Control Tower. AWS 
Service Catalogpode criar uma mudança na postura de governança ao conciliar suas mudanças. 
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
Quando você cria novas OUs e contas fora da AWS Control Tower, elas não são governadas pela AWS 
Control Tower, mesmo que possam ser exibidas.

Criar uma UO

As unidades organizacionais (OUs) criadas fora da AWS Control Tower são chamadas de Não 
Registradas. Eles são exibidos na página da organização, mas não são governados pelos controles da 
AWS Control Tower.

Criar uma conta

As contas criadas fora da AWS Control Tower são chamadas de Não registradas. As contas inscritas 
e não registradas que pertencem a uma OU registrada na AWS Control Tower são exibidas na página
da organização. Contas que não pertencem a uma OU registrada podem ser convidadas usando oAWS 
Organizations console. Esse convite para participar não inscreve a conta na AWS Control Tower nem 
estende a governança da AWS Control Tower para a conta. Para estender a governança inscrevendo a 
conta, acesse a página da organização ou a página de detalhes da conta na AWS Control Tower e escolha
Inscrever conta.

Alteração externa dos nomes dos recursos da AWS 
Control Tower
Você pode alterar os nomes de suas unidades organizacionais (OUs) e contas fora do console da AWS 
Control Tower, e o console é atualizado automaticamente para refletir essas mudanças.

Renomear uma UO

EmAWS Organizations, você pode alterar o nome de uma OU usando aAWS Organizations API ou o 
console. Quando você altera o nome de uma 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 deverá reparar sua landing zone para garantir que a AWS Control Tower 
permaneça consistente comAWS Organizations. O fluxo de trabalho de reparo garante a consistência 
entre os serviços das OUs fundamentais e adicionais. Você pode reparar esse tipo de desvio na página 
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de configurações da zona de aterrissagem. Veja a seção chamada “Resolvendo o desvio” emDetecte e 
resolva desvios na AWS Control Tower (p. 193).

A AWS Control Tower exibe os nomes das OUs na página da organização no painel da AWS Control 
Tower. Você pode ver quando o reparo da landing zone foi bem-sucedido.

Renomear uma conta registrada

CadaAWS conta tem um nome de exibição que pode ser alterado pelo usuário raiz da conta noAWS 
Billing and Cost Management console. Quando você renomeia uma conta que está registrada na AWS 
Control Tower, a mudança de nome é automaticamente refletida na AWS Control Tower. Para obter mais 
informações sobre como alterar o nome de uma conta, consulte Gerenciando umaAWS conta no Guia do 
usuárioAWS de cobrança.

Excluindo a OU de segurança
Esse tipo de oscilação é um caso especial. Se você excluir a OU de segurança, verá uma página de 
mensagem de erro solicitando que você repare sua zona de aterrissagem. Você deve reparar sua landing 
zone antes de realizar qualquer outra ação na AWS Control Tower.

• Você não poderá realizar nenhuma ação no console da AWS Control Tower e não poderá criar novas 
contasAWS Service Catalog até que o reparo seja concluído.

• Você não poderá ver a página de configurações da zona de aterrissagem para ver o botão Reparar.

Nessa situação, o processo de reparo da landing zone cria uma nova OU de segurança e move as 
duas contas compartilhadas para a nova OU de segurança. A AWS Control Tower marca as contas de 
arquivamento e auditoria de registros como desviadas. O mesmo processo repara a deriva nessas contas.

Se você determinar que precisa excluir a OU de segurança, veja o que você precisa saber:

Antes de excluir a OU de segurança, certifique-se de que ela não contenha contas. Especificamente, você 
deve remover as contas de arquivamento de registros e auditoria da OU. Recomendamos que você mova 
essas contas para outra UO.

Note

A ação de excluir sua OU de segurança não deve ser executada sem a devida consideração. A 
ação pode criar problemas de conformidade se o registro for suspenso temporariamente e porque 
alguns controles podem não ser aplicados.

Para obter informações gerais sobre oscilação, consulte "Resolver oscilações" em Detecte e resolva 
desvios na AWS Control Tower (p. 193).

Removendo uma conta da Security OU
Não recomendamos que você remova nenhuma das contas compartilhadas da sua organização nem as 
remova da OU de Segurança. Se você removeu uma conta compartilhada acidentalmente, você pode 
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 semimmanual. Certifique-se de que o usuário ou função 
que você usa para acessar o console do AWS Control Tower tenha permissões para ser 
executadoorganizations:InviteAccountToOrganization. Se você não tiver essas permissões, 
siga as etapas de correção manual, que usam o console e o console da AWS Control Tower.AWS 
Organizations

• Começando peloAWS Organizations console: esse processo de correção é um procedimento um pouco 
mais longo e totalmente manual. Ao seguir as etapas de correção manual, você alternará entre oAWS 
Organizations console e o console da AWS Control Tower. Ao trabalhar emAWS Organizations, você 
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precisará de um usuário ou função com a políticaAWSOrganizationsFullAccess gerenciada ou 
equivalente. Ao trabalhar no console da AWS Control Tower, você precisará de um usuário ou função 
com a políticaAWSControlTowerServiceRolePolicy gerenciada ou equivalente e permissão para 
executar todas as ações da AWS Control Tower (torre de controle: *).

• Se as etapas de remediação não restaurarem a conta, entre em contato comAWS Support.

Os resultados da remoção de uma conta compartilhada por meio deAWS Organizations:

• A conta não está mais protegida pelos controles obrigatórios do AWS Control Tower ao políticas de 
controle de serviço (SCPs). Resultado: Os recursos criados pela AWS Control Tower na conta podem 
ser modificados ou excluídos.

• A conta não está mais na contaAWS Organizations de gerenciamento. Resultado: o administrador da 
contaAWS Organizations de gerenciamento não tem mais visibilidade dos gastos da conta.

• Não é mais garantido que a conta seja monitorada porAWS Config. Resultado: talvez o administrador da 
contaAWS Organizations de gerenciamento não consiga detectar alterações nos recursos.

• A conta não está mais na organização. Resultado: as atualizações e reparos da AWS Control Tower 
falharão.

Para restaurar uma conta compartilhada usando o console da AWS Control Tower (procedimento 
semimmanual)

1. Faça login no console do AWS Control Tower em https://console.aws.amazon.com/controltower. Você 
precisa fazer login como usuário do IAM, como usuário no Centro de Identidade do IAM ou como perfil 
com permissões de execuçãoorganizations:InviteAccountToOrganization. Se você não 
tiver essas permissões, use o procedimento de correção manual descrito posteriormente neste tópico.

2. Na página Detectada por desvio na zona de destino, escolha Convidar novamente para 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 acesse https://console.aws.amazon.com/ 
organizations/home#/invites

• Se você tiver acesso à mensagem de e-mail enviada ao convidar novamente a conta, faça login na 
conta removida e clique no link da mensagem para navegar diretamente até o convite da conta.

• Se a conta compartilhada que foi removida não estiver em outra organização, faça login na conta, 
abra oAWS Organizations console e navegue até Convites.

4. Faça login na conta de gerenciamento novamente ou recarregue o console do AWS Control Tower se 
ele já estiver aberto. Você verá a página de desvio da zona de aterrissagem. Escolha Reparar para 
reparar a zona de aterrissagem.

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 remediação não restaurarem a conta, entre em contato comAWS Support.

Para restaurar uma conta compartilhada usando a torre de controle eAWS Organizations os 
consoles da AWS (correção manual)

1. Faça login no console do AWS Organizations em https://console.aws.amazon.com/organizations/. 
Você precisa fazer login como usuário do IAM, como usuário no Centro de Identidade do IAM ou como 
perfil com a políticaAWSOrganizationsFullAccess gerenciada ou equivalente.
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2. Convide a conta compartilhada de volta para a organização. Para obter informações sobre os 
requisitos, pré-requisitos e procedimentos para convidar uma contaAWS Organizations, consulte
Convidar umaAWS conta para sua organização no Guia doAWS Organizations usuário.

3. Faça login na conta compartilhada que foi removida e acesse https://console.aws.amazon.com/ 
organizations/home#/invites para aceitar o convite.

4. Faça login na conta de gerenciamento do.
5. Faça login no console da AWS Control Tower como usuário ou função com a 

políticaAWSControlTowerServiceRolePolicy gerenciada ou equivalente e permissões para 
executar todas as ações da AWS Control Tower (torre de controle: *).

6. Você verá a página de desvio da landing zone com a opção de reparar a zona de aterrissagem. 
Escolha Reparar para reparar a zona de aterrissagem.

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 remediação não restaurarem a conta, entre em contato comAWS Support.

Alterações externas que são atualizadas 
automaticamente
As alterações feitas nos endereços de e-mail da sua conta são atualizadas automaticamente pela AWS 
Control Tower, mas o Account Factory não as atualiza automaticamente.

Alterar o endereço de e-mail de uma conta controlada

O AWS Control Tower recupera e exibe endereços de e-mail conforme exigido pela experiência do 
console. Portanto, os endereços de e-mail compartilhados e de outras contas são atualizados e exibidos 
de forma consistente na AWS Control Tower depois que você os altera.

Note

EmAWS Service Catalog, o Account Factory exibe os parâmetros que foram especificados 
no console 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.

Aplicação deAWS Config regras externas

A AWS Control Tower exibe o status de conformidade de todasAWS Config as regras implantadas em 
unidades organizacionais registradas na AWS Control Tower, incluindo regras que foram ativadas fora do 
console da AWS Control Tower.

Excluindo recursos da AWS Control Tower fora da AWS Control 
Tower
Você pode excluir OUs e contas na AWS Control Tower e não precisa realizar nenhuma ação adicional 
para ver as atualizações. O Account Factory é atualizado automaticamente quando você exclui uma OU, 
mas não quando você exclui uma conta.

Excluindo uma OU registrada (exceto a OU de segurança)
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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 notificaçãoAWS Organizations quando uma OU é excluída. Ele atualiza 
a lista de UOs na Account Factory, para que a lista de OUs registradas permaneça consistente.

Note

EmAWS Service Catalog, o Account Factory é atualizado para remover a OU excluída da lista de 
OUs disponíveis nas quais você pode provisionar uma conta.

Excluir uma conta registrada de uma UO

Quando você exclui uma conta cadastrada, a AWS Control Tower recebe uma notificação e faz 
atualizações para que as informações permaneçam consistentes.

Note

EmAWS Service Catalog, o produto provisionado pela 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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Administre organizações e contas 
com a AWS Control Tower

Todas as unidades organizacionais (OUs) e contas que você cria na AWS Control Tower são controladas 
automaticamente pela AWS Control Tower. Além disso, se você tiver OUs e contas existentes que foram 
criadas fora da AWS Control Tower, você pode incorporá-las à governança da AWS Control Tower.

ParaAWS contas existentesAWS Organizations e, a maioria dos clientes prefere inscrever grupos de 
contas registrando toda a unidade organizacional (OU) que contém as contas. Você também pode 
cadastrar contas individualmente. Para obter mais informações sobre como registrar contas individuais, 
consulteInscrever um existenteConta da AWS (p. 130).

Terminologia

• Quando você traz uma organização existente para a AWS Control Tower, isso se chama registrar a 
organização ou estender a governança para a organização.

• Quando você traz umaAWS conta para a AWS Control Tower, isso se chama cadastrar a conta.

Veja suas OUs e contas

Na página da organização da AWS Control Tower, você pode ver todas as OUs em suaAWS 
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 na página Organização é selecionar Unidades organizacionais somente no menu 
suspenso no canto superior direito.

A página Organização lista 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 na página da
organização é selecionar Contas somente no menu suspenso no canto superior direito. Você pode 
visualizar, atualizar e inscrever contas individualmente nas OUs, se as contas atenderem aos pré-
requisitos de inscrição.

Se você não selecionar nenhuma filtragem, a página Organização exibirá suas contas e OUs em uma 
hierarquia. É um local central para monitorar e tomar ações em todos os seus recursos da AWS Control 
Tower. Para obter mais informações sobre a página da organização, você pode visualizar a explicação em 
vídeo.

Passo a passo em vídeo
Este vídeo (4:01) descreve como trabalhar com a página da organização 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.

Passo a passo em vídeo sobre como trabalhar com a página da organização na AWS Control Tower.

Tópicos

• Registre uma unidade organizacional existente com a AWS Control Tower (p. 214)
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• Inscrever um existenteConta da AWS (p. 130)

Estenda a governança para uma organização 
existente

Você pode adicionar a governança da AWS Control Tower a uma organização existente configurando uma 
landing zone (LZ) conforme descrito no Guia do usuário da AWS Control Tower em Introdução, Etapa 2.

Veja o que esperar ao configurar sua landing zone da AWS Control Tower em uma organização existente.

• Você pode ter uma landing zone porAWS Organizations organização.
• A AWS Control Tower usa a conta de gerenciamento da suaAWS Organizations organização atual como 

sua conta de gerenciamento. Nenhuma nova conta de gerenciamento é necessária.
• A AWS Control Tower configura duas novas contas em uma OU registrada: uma conta de auditoria e 

uma conta de registro.
• Os limites de serviço da sua organização devem permitir a criação dessas duas contas adicionais.
• Depois de iniciar sua landing zone ou registrar uma OU, os controles da AWS Control Tower se aplicam 

automaticamente a todas as contas inscritas nessa UO.
• Você pode inscrever outrasAWS contas existentes em uma OU governada pela AWS Control Tower, 

para que os controles se apliquem a essas contas.
• Você pode adicionar mais OUs na AWS Control Tower e registrar OUs existentes.

Para verificar outros pré-requisitos para registro e inscrição, consulte Como começar a usar o AWS Control 
Tower.

Veja mais detalhes sobre como os controles da AWS Control Tower não se aplicam às suas OUs em 
organizações da AWS que não têm zonas de pouso da AWS Control Tower configuradas:

• As novas contas criadas fora do AWS Control Tower Account Factory não estão vinculadas aos 
controles da OU registrada.

• Novas contas criadas em OUs que não estão registradas na AWS Control Tower não estão vinculadas 
aos controles, a menos que você inscreva especificamente essas contas na AWS Control Tower. 
Consulte Inscrever um existenteConta da AWS (p. 130) para obter mais informações sobre como 
registrar contas.

• Outras organizações existentes, contas existentes e quaisquer novas OUs ou quaisquer contas que você 
criar fora da AWS Control Tower não estão vinculadas aos controles da AWS Control Tower, a menos 
que você registre a UO separadamente ou inscreva a conta.

Para obter mais informações sobre como aplicar a AWS Control Tower às OUs e contas existentes, 
consulteRegistre uma unidade organizacional existente com a AWS Control Tower (p. 214).

Para obter uma visão geral do processo de configuração de uma landing zone AWS Control Tower em sua 
organização atual, veja o vídeo na próxima seção.

Note

Durante a configuração, a AWS Control Tower realiza verificações prévias para evitar 
problemas comuns. No entanto, se você estiver usando a soluçãoAWS landing zone paraAWS 
Organizations, consulte seu arquiteto deAWS soluções antes de tentar habilitar a AWS Control 
Tower em sua organização para determinar se a AWS Control Tower pode interferir na 
implantação atual da sua zona de aterrissagem. Além disso, consulteE se a conta não atender 
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aos pré-requisitos? (p. 134) para obter informações sobre como mover contas de uma landing 
zone para outra.

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

Habilite a AWS Control Tower para organizações existentes

Considerações sobre o IAM Identity Center e 
organizações existentes
• Se oAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) já estiver 

configurado, a região inicial da 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 habilitado e se você estiver usando o IAM Identity Center Directory, 

o AWS Control Tower adiciona recursos como conjuntos de permissões, grupos e assim por diante, e 
prossegue normalmente.

• Se outro diretório (externo, AD, AD gerenciado) estiver configurado, a AWS Control Tower não alterará 
a configuração existente. Para obter mais detalhes, consulte Considerações para clientes doAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) (p. 19).

Acesso a outrosAWS serviços
Depois de incluir sua organização na governança da AWS Control Tower, você ainda terá acesso a todos 
osAWS serviços disponíveis por meio doAWS Organizations console e das APIs.AWS Organizations Para 
obter mais informações, consulte Serviços relacionados da AWS (p. 1094).

UO aninhado
Este capítulo lista as expectativas e considerações que você deve conhecer ao trabalhar com OUs 
aninhadas na AWS Control Tower. Em muitos aspectos, trabalhar com OUs aninhadas é o mesmo que 
trabalhar com uma estrutura de UO plana. Os recursos Registrar e Registrar novamente 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.

Passo a passo em vídeo sobre o 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 blog Organizando sua landing zone da AWS Control Tower com OUs aninhadas.
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Expandir de uma estrutura de OU plana para uma 
estrutura de OU aninhada
Se você criou sua landing zone da AWS Control Tower com uma estrutura de OU plana, você pode 
expandi-la para uma estrutura de UO aninhada.

Esse processo tem quatro etapas principais:

1. Crie a estrutura de UO aninhada desejada na AWS Control Tower.
2. Acesse oAWS Organizations console e use o recurso de transferência em massa para mover as contas 

da OU de origem (plana) para a OU de destino (aninhada). Veja como:
a. Vá para a OU da qual você deseja mover as contas.
b. Selecione todas as contas na OU.
c. Escolha Mover.

Note

Essa etapa deve ser feita noAWS Organizations console interno porque o AWS Control 
Tower não tem o recurso Move.

3. Acesse a OU aninhada na AWS Control Tower e registre-a ou registre-a novamente. Todas as contas 
na OU aninhada serão registradas.
• Se você criou a OU na AWS Control Tower, registre novamente a OU.
• Se você criou a OU emAWS Organizations, Registre a OU pela primeira vez.

4. Depois que suas contas forem movidas e registradas, exclua a OU vazia de nível superior, seja doAWS 
Organizations console ou do console da AWS Control Tower.

Verificações prévias de registro da UO aninhada
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 verificações prévias são realizadas ao 
registrar qualquer UO de nível superior ou UO aninhada. Para obter mais informações, consulte Causas 
comuns de falha durante o registro ou o novo registro (p. 217).

• Se todas as pré-verificações forem aprovadas, a AWS Control Tower começará a registrar sua OU 
automaticamente.

• Se alguma verificação prévia 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 UO.

OUs e funções aninhadas
A AWS Control Tower implanta aAWSControlTowerExecution função em contas sob a OU de 
destino e em contas em todas as OUs aninhadas na UO de destino, mesmo quando sua intenção é 
registrar somente a OU de destino. Essa função concede a qualquer usuário da conta de gerenciamento 
permissões de administrador em qualquer conta que tenha aAWSControlTowerExecution função. A 
função pode ser usada para realizar ações que normalmente não seriam permitidas pelos controles da 
AWS Control Tower.

Você pode excluir essa função de contas não registradas que você não planeja inscrever. Se você excluir 
essa função, não poderá registrar a conta na AWS Control Tower ou registrar as OUs principais imediatas, 
a menos que restaure a função na conta. Para excluir aAWSControlTowerExecution função de uma 
conta, você deve estar conectado àAWSControlTowerExecution função, pois nenhum outro diretor do 
IAM tem permissão para excluir funções gerenciadas pela AWS Control Tower.
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Para obter informações sobre como restringir acesso às funções, consulteCondições opcionais para suas 
relações de confiança de função (p. 95).

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 registradas da OU de destino e atualiza todas as contas registradas. Veja o que esperar.

O AWS Control Tower realiza as seguintes tarefas

• Adiciona aAWSControlTowerExecution função a todas as contas não registradas nesta OU e a todas 
as contas não registradas em suas OUs aninhadas.

• Inscreve contas de membros que não estão inscritas.
• Inscreve novamente as contas dos membros inscritos.
• Cria um login do IAM Identity Center para contas de membros recém-inscritos.
• Atualiza as contas de membros inscritos existentes para refletir as mudanças na sua zona de destino.
• Atualiza os controles que estão configurados para essa OU e suas contas de membros.

Considerações sobre o registro aninhado da UO
• Você não pode registrar uma OU na OU principal (OU 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 UO a menos que todas as OUs no topo da árvore tenham sido registradas 

com sucesso em algum momento (algumas podem ter sido excluídas).
• Você pode registrar uma OU que esteja abaixo de uma OU mais elevada, mas o desvio não é reparado 

por essa ação.

Limitações das zonas do Nested
• Os OUs podem estar aninhados em no máximo 5 níveis abaixo da raiz.
• As OUs aninhadas na UO de destino devem ser registradas ou registradas novamente separadamente.
• Se a OU de destino estiver no Nível 2 ou abaixo da hierarquia, ou seja, se não for uma UO de nível 

superior, os controles preventivos habilitados em UOs superiores serão aplicados nessa UO e em todas 
as UOs abaixo dela, automaticamente.

• As falhas de 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 de 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 aninhados e conformidade
No console da AWS Control Tower, você pode visualizar OUs e contas que não estão em conformidade na 
página da organização, 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.
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• O status de conformidade de um controle é calculado sobre todas as OUs nas quais o controle está 
ativado, incluindo OUs aninhadas. Consulte Status de conformidade da AWS Control Tower para 
controles, OUs e contas (p. 229).

• 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 OU principal não será automaticamente 
considerada não compatível.

• Na página de detalhes da UO ou de detalhes da conta, 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.

UOs aninhados e deriva
Em determinadas situações, a deriva pode impedir o registro de OUs aninhadas.

Expectativas de UOs à deriva e aninhadas

• Você pode ativar controles em OUs com pais desviados, mas não diretamente em OUs derivados.
• Você tem permissão para ativar controles de detetive em uma OU desviada, desde que não seja uma 

OU derivada de nível superior.
• Os controles obrigatórios são habilitados somente em OUs de nível superior. Os controles obrigatórios 

são ignorados quando você registra uma OU aninhada.
• Um controle obrigatório protegeAWS Config os recursos; portanto, esse controle deve estar em um 

estado não flutuante para registrar OUs aninhadas. Se desviada, a AWS Control Tower bloqueia o 
registro de OUs aninhadas.

• Se a OU de nível superior estiver à deriva, o controle que protegeAWS Config os recursos pode estar à 
deriva. Nessa situação, a AWS Control Tower bloqueia qualquer ação que exija criação ou atualização 
deAWS Config recursos, incluindo a aplicação de controles de detetive.

OUs e controles aninhados
Quando você ativa um controle em uma OU registrada, os controles preventivos e de detetive têm 
comportamentos diferentes. Para OUs aninhadas, os controles proativos se comportam de forma 
semelhante aos controles de detetive.

Controles preventivos

• Os controles preventivos são aplicados às OUs aninhadas.
• Controles preventivos obrigatórios são aplicados em todas as contas da OU e de suas OUs aninhadas.
• Os controles preventivos afetam todas as contas e OUs aninhadas na UO de destino, mesmo que essas 

contas e OUs não estejam registradas.

Controles Detective e proativos

• As OUs aninhadas não herdam controles detectivos ou proativos automaticamente; eles devem ser 
ativados separadamente.

• Os controles de Detective e proativos são implantados somente em contas registradas nas regiões 
operacionais da sua zona de aterrissagem.

Estados de controle e herança habilitados
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Você pode ver os controles herdados para cada UO na página de detalhes da UO.
Tip

Você pode usar a herança de controle para ajudar a permanecer dentro da cota de SCP de uma 
OU. Por exemplo, você pode ativar um controle na OU de nível superior de uma hierarquia de OU, 
em vez de habilitar diretamente para uma OU aninhada.

Status herdado

• O status Herdado indica que o controle é ativado somente por herança e não foi aplicado diretamente à 
OU.

• O status Ativado significa que o controle é imposto nessa UO, independentemente de seu estado em 
outras OUs.

• O status Falha significa que o controle não é aplicado nessa UO, independentemente de seu estado em 
outras OUs.

Note

O status Herdado indica que o controle foi aplicado a uma OU mais alta na árvore e é imposto 
nessa UO, mas não foi adicionado diretamente a essa UO.
Se sua landing zone não for a versão atual

Cada linha na tabela Controles habilitados representa um controle ativado em uma unidade 
organizacional individual.

OUs aninhados 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 não estar em conformidade nem ter um estado de ciclo de 
vida, como registrado ou inativo.

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 forma eficiente de trazer váriasAWS contas existentes para a AWS Control Tower é estender a 
governança pela AWS Control Tower para uma unidade organizacional (OU) inteira.

Para permitir a governança da AWS Control Tower sobre uma OU existente que foi criada comAWS 
Organizations, e suas contas, registre a OU na sua landing zone da AWS Control Tower. 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 membros são registradas na landing zone da AWS Control 
Tower. Eles são regidos pelos controles 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 
Organizations organização existente. Para obter mais detalhes sobre como configurar a 
configuração de uma UO Renomear landing zone ar condicionado, consulteConceitos básicos do 
AWS Control Tower (p. 17).
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O que acontece com minhas contas quando eu registro minha OU?

A AWS Control Tower exige permissão para estabelecer um acesso confiável entreAWS CloudFormation 
eAWS Organizations em seu nome, para queAWS CloudFormation você possa implantar sua pilha nas 
contas da sua organização automaticamente.

• AAWSControlTowerExecution função é adicionada a todas as contas com status Não inscrito.
• Os controles obrigatórios são habilitados por padrão para sua OU e todas as suas contas quando você 

registra sua OU.

Inscrição parcial de contas após o registro de uma OU

É possível registrar uma OU com sucesso, mas algumas contas podem permanecer não registradas. 
Nesse caso, essas contas não atendem a alguns dos pré-requisitos para inscrição. Se a inscrição de uma 
conta como parte do processo de registro de OU não for bem-sucedida, o status da conta na página de 
contas mostra falha na inscrição. Você também pode ver as informações da conta em sua página de OU, 
como 4 de 5, no campo de contas.

Por exemplo, se você ver 4 de 5, isso significa que sua OU tem 5 contas no total, e 4 delas foram 
registradas com sucesso, mas uma conta falhou durante o processo de registro de UO. Você pode 
escolher Registrar ou novamente para inscrever as contas, depois de garantir que as contas atendam aos 
pré-requisitos de inscrição.

Pré-requisitos do usuário do IAM para registrar uma OU

Sua identidadeAWS Identity and Access Management (IAM) (usuário ou função) ou identidade de usuário 
do IAM Identity Center deve ser incluída no portfólio apropriado do Account Factory quando você executa 
a operação Registrar UO, mesmo se você já tiverAdmin permissões. Caso contrário, a criação dos 
produtos provisionados falhará durante o registro. A falha ocorre porque a AWS Control Tower depende 
das credenciais do usuário do IAM ou da identidade do usuário do IAM Identity Center ao registrar uma 
OU.

O portfólio relevante é criado pela AWS Control Tower, chamado AWS Control Tower Account Factory 
Portfolio. Navegue até ele escolhendo Service Catalog > Account Factory > AWS Control Tower Account 
Factory Portfolio. Em seguida, selecione a guia chamada Grupos, funções e usuários para visualizar sua 
identidade do IAM ou do IAM Identity Center. Para obter mais informações sobre como conceder acesso a 
nível de acesso, consulte a documentação doAWS Service Catalog.

Registrar uma OU existente
No console da AWS Control Tower, na página da organização, 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, UOs não registrados foram criados emAWS Organizations, e eles não são governados por 
nenhuma outra landing zone. Você pode registrar OUs existentes que contêm 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 da AWS Control Tower em https://console.aws.amazon.com/controltower.
2. No menu de navegação do painel esquerdo, escolha Organização.
3. Na página Organização, selecione o botão de rádio ao lado da OU que você deseja registrar e, em 

seguida, selecione Registrar unidade organizacional no menu suspenso Ações no canto superior 
direito ou, alternativamente, selecione o nome da OU para que você possa ver a página de detalhes
da OU dessa UO.
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4. Na página de detalhes da UO, no canto superior direito, você pode selecionar Registrar UO no menu 
suspenso Ações.

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, aAWSControlTowerExecution função permite que a AWS 
Control Tower estenda a governança para suas contas individuais. As barreiras de proteção são aplicadas 
e as informações sobre as atividades da conta são reportadas às suas contas de auditoria e registro.

Outros resultados incluem o seguinte:

• A função AWSControlTowerExecution permite a auditoria pela conta de auditoria do AWS Control 
Tower.

• AWSControlTowerExecutionajuda você a configurar o registro da sua organização, para que todos 
os registros de cada conta sejam enviados para a conta de registro.

• AWSControlTowerExecutiongarante que os controles selecionados da AWS Control Tower sejam 
aplicados automaticamente a cada conta individual em suas OUs, bem como a cada nova conta criada 
na AWS Control Tower.

Para uma OU registrada, você pode fornecer relatórios de conformidade e segurança com base nos 
recursos de auditoria e registro incorporados pelos controles da 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 a deriva, consulteDetecte e resolva desvios na 
AWS Control Tower (p. 193).

Note

Uma situação incomum pode ocorrer quando a AWS Control Tower exibe OUs e suas contas. Se 
você criou uma conta em uma OU registrada e, posteriormente, transferiu essa conta registrada 
para outra UO que não está registrada, especialmente se você usaAWS Organizations para 
mover a conta, você pode ver o resultado “1 de 0” contas 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 registrada, mas na verdade não está. Você deve cadastrar a nova conta.

Crie uma nova OU
Para criar uma nova OU na AWS Control Tower

1. Navegue até a página Organização.
2. Selecione Criar unidade organizacional no menu suspenso Criar recursos no canto superior direito.
3. Especifique um nome no campo Nome da OU.
4. No menu suspenso UO principal, você pode ver a hierarquia das OUs registradas. Selecione uma OU 

principal 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 OU principal mostrada 
na tabela na página Organização, visualize a página de OU dessa UO principal e escolha
Adicionar uma OU no menu suspenso Ações no canto superior direito. A nova OU é criada 
automaticamente como uma OU aninhada na OU selecionada.
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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, pois não é possível criar uma nova OU abaixo de uma OU L5. Para 
obter mais informações sobre UO UO UO UO UO UO UO AWS Control Tower UO UOUO 
aninhado (p. 210) UO

Causas comuns de falha durante o registro ou o novo 
registro
Se o registro (ou novo registro) de uma OU ou de qualquer uma de suas contas de membros falhar, você 
poderá baixar um arquivo contendo um relatório detalhado que mostra quais pré-verificações não foram 
aprovadas. Você pode concluir o download escolhendo o botão Download, 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 corrigi-
los.

Em geral, quando você registra ou registra novamente uma OU, todas as contas dentro dessa UO são 
registradas na AWS Control Tower. No entanto, é possível que algumas contas não sejam registradas, 
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, em seguida, tentar registrar novamente essa conta ou UO.

Erro na zona de pouso

• A zona de pouso não está pronta

Repare a landing zone atual ou atualize-a UO, a UO, UO, UO, UO

Erros de Erros

• Excede o número máximo de SCPs

Você pode estar acima do limite de políticas de controle de serviço (SCPs) por OU pode ter atingido 
outra cota. Um limite de 5 SCPs por UO se aplica a todas as OUs em sua landing zone da AWS Control 
Tower. Se você tiver mais SCPs do que a cota permite, você deve excluir ou combinar os SCPs.

• SCPs conflitantes

Os SCPs existentes podem ser aplicados à OU à conta, o que impede que a AWS Control Tower 
registre a conta. Verifique os SCPs aplicados para ver se há alguma 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 de conjuntos de pilhas

A cota do stack set pode ter sido excedida. Se você tiver mais instâncias do que a cota permite, você 
deve excluir algumas instâncias da pilha. Para obter mais informações, consulte AWS CloudFormationas 
cotas no GuiaAWS CloudFormation do usuário.

• Excede o limite da conta

A AWS Control Tower limita cada UO a 298 contas durante o registro.

Erros da conta conta

• Pré-verificações evitadas nas contas
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Um SCP existente na UO impede que a AWS Control Tower realize verificações prévias em suas contas 
de membros da UO. Para resolver essa falha de pré-verificação, atualize ou remova o SCP da OU.

• Erro de 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:[A-
Z0-9a-z._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+[.]+[A-Za-z]+

• Gravador de Config ou canal de entrega ativado

A conta pode ter um gravadorAWS Config de configuração ou canal de entrega existente. Eles devem 
ser excluídos ou modificados por meio doAWS CLI em todas asAWS regiões em que a conta de 
gerenciamento da AWS Control Tower tem recursos controlados, antes que você possa registrar uma 
conta.

• STS desativado

AWS Security Token Service(AWS STS) pode ser desativado na conta. AWS Os endpoints STS devem 
ser ativados nas contas de todas as regiões suportadas pela AWS Control Tower.

• Conflito do IAM Identity Center Center

A região inicial da AWS Control Tower não é a mesma que a regiãoAWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center). Se o IAM Identity Center já estiver configurado, a região 
inicial da AWS Control Tower deve ser a mesma que a região do IAM Identity Center.

• Tópico conflitante do SNS

A conta tem um nome de tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) que a AWS 
Control Tower precisa usar. A AWS Control Tower cria recursos (como tópicos do SNS) com nomes 
específicos. Se esses nomes já tiverem sido usados, a configuração da AWS Control Tower falhará. 
Essa situação pode ocorrer se você estiver reutilizando uma conta anteriormente inscrita na AWS 
Control Tower.

• Conta suspensa detectada

Essa conta foi suspensa. Ele não pode ser registrado na AWS Control Tower. Retire a conta dessa UO 
UO UO UO UO UO UO UO UO

• Usuário do IAM que não está no portfólio

Adicione o usuárioAWS Identity and Access Management (IAM) ao portfólio do Service Catalog 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 estar 
sem funções e permissões necessárias para registrá-la na AWS Control Tower. As instruções para 
adicionar uma função estão disponíveis emAdicione manualmente a função necessária do IAM a uma 
existenteConta da AWS e inscreva-a (p. 136).

Como lembrete,AWS CloudTrail é ativado automaticamente em todas as suasAWS contas quando você 
as inscreve na AWS Control Tower. Se CloudTrail estiver ativado em uma conta antes da inscrição, você 
poderá experimentar o faturamento duplo, a menos que desative CloudTrail antes de iniciar o processo de 
inscrição.

Atualizar organizações
A maneira mais rápida de atualizar uma unidade organizacional (OU) ou atualizar várias contas em uma 
OU é registrar novamente a OU.
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Quando atualizar UOs e contas da AWS Control 
Tower
Ao realizar uma atualização landing zone, você deve atualizar suas contas cadastradas para aplicar novos 
controles a essas contas.

• Você pode realizar uma atualização em todas as contas em uma OU usando a opção Registrar 
novamente.

• Se você tiver mais de uma UO registrada em sua zona de destino, registre novamente todas as suas 
OUs para atualizar todas as suas contas.

• Para atualizar uma única conta, você pode atualizar a partir do console da AWS Control Tower ou 
selecionar a opção Atualizar produto provisionado emAWS Service Catalog. Consulte Atualize a conta 
no console (p. 146).

Atualize várias contas na mesma UO
Para atualizar várias contas em uma OU, com uma ação

1. Faça login no Console do Console do AWS Control Tower em https://console.aws.amazon.com/ 
controltower.

2. No menu de navegação do painel esquerdo, escolha Organização.
3. Na página Organização, escolha qualquer OU para ver a página de detalhes da UO.
4. Em Ações no canto superior direito, selecione Registrar ou novamente.

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

Como alternativa, você pode selecionar qualquer conta que mostre um status de Atualização disponível e 
escolher Atualizar conta para quantas contas forem necessárias.

O que acontece durante o novo registro
Quando você registra novamente uma OU:

• O campo Estado indica se a conta está atualmente registrada na AWS Control Tower (Inscrita), se a 
conta nunca foi registrada (Não registrada) ou se a inscrição falhou anteriormente (Falha na inscrição).

• Quando você registra novamente a OU, aAWSControlTowerExecution função é adicionada a todas 
as contas com status Não inscrito ou Falha na inscrição.

• O AWS Control Tower cria um login de login único (IAM Identity Center) para essas novas contas 
cadastradas.

• As contas cadastradas são reinscritas na AWS Control Tower.
• A deriva em qualquer controle preventivo aplicado à OU é corrigida, porque os SCPs retornam às suas 

definições padrão.
• Todas as contas são atualizadas para refletir as últimas mudanças na landing zone.

Para obter mais informações, consulte Inscrever um existenteConta da AWS (p. 130).
Tip

Quando você registra novamente uma OU, ou quando você está atualizando sua versão landing 
zone e várias contas de membros, você pode ver uma mensagem de falha mencionando o
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StackSet-AWSControlTowerExecutionRole. Isso StackSet na conta de gerenciamento pode falhar 
porque a função do AWSControlTowerExecutionIAM já existe em todas as contas de membros 
inscritos. Essa mensagem de erro é um comportamento esperado e pode ser ignorada.

Atualização em uma única conta
Você pode atualizar contas individuais da AWS Control Tower no console da AWS Control Tower ou no 
console do Service Catalog.

Para atualizar uma única conta no console da AWS Control Tower, consulteAtualize a conta no 
console (p. 146).

Para atualizar uma única conta noAWS Service Catalog

1. Acesse AWS Service Catalog.
2. No menu de navegação do painel esquerdo, escolha Produtos provisionados.
3. Na página ao lado do produto provisionado, selecione o botão de opção ao lado do produto que você 

deseja atualizar.
4. No canto superior direito, escolha o menu suspenso Ações para Atualizar.

Para saber mais sobre a atualização emAWS Service Catalog, consulteAtualizar o produto 
provisionado (p. 146) e Atualizar produtos no Guia do Administrador do Service Catalog.
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Sobre controles no AWS Control 
Tower

Um controle é uma regra de alto nível que fornece governança contínua para seuAWS ambiente geral. Ele 
é expressado em linguagem simples. O AWS Control Tower implementa controles preventivos, de detetive
e proativos que ajudam você a controlar seus recursos e monitorar a conformidade entre grupos deAWS 
contas.

Um controle se aplica a uma unidade organizacional (OU) inteira, e todas asAWS contas dentro da OU são 
afetadas pelo controle. Portanto, quando os usuários trabalham em qualquerAWS conta na sua landing 
zone, eles estão sempre sujeitos aos controles que regem a UO da conta.

Note

Estamos fazendo a transição de nossa terminologia para se alinhar melhor com o uso da indústria 
e com outrosAWS serviços. Durante esse período, você poderá ver o termo anterior, guardrail, 
bem como o novo termo, controle, em nossa documentação, console, blogs e vídeos. Esses 
termos são sinônimos para nossos propósitos.

O propósito dos controles

Os controles ajudam você a expressar suas intenções políticas. Por exemplo, se você ativar o controle 
de detetive Detectar se o acesso público de leitura aos buckets do Amazon S3 é permitido em uma OU, 
você pode determinar se uma entidade (como um usuário) teria permissão para ter acesso de leitura pela 
Internet a qualquer bucket do Amazon S3, para qualquer conta dessa UO.

Controle o comportamento e a orientação
Os controles são categorizados de acordo com seu comportamento e orientação.

O comportamento de cada controle é preventivo, detetive ou proativo. A orientação de controle se refere 
à prática recomendada de como aplicar cada controle às suas OUs. A orientação de um controle é 
independente de seu comportamento ser preventivo, detetive ou proativo.

Comportamento de controle

• Preventivo — Um controle preventivo garante que suas contas mantenham a conformidade, pois não 
permite ações que levem a violações de políticas. O status de um controle preventivo é imposto ou não 
ativado. Os controles preventivos são suportados em todas asAWS regiões.

• Detective — Um controle 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 um controle de detetive é claro, 
está em violação ou não está ativado. Os controles de Detective se aplicam somente àsAWS regiões 
suportadas pela AWS Control Tower.

• Proativo — Um controle proativo verifica seus recursos antes de serem provisionados e garante que os 
recursos estejam em conformidade com esse controle. Os recursos que não estão em conformidade 
não serão provisionados. Os controles proativos são implementados por meio deAWS CloudFormation 
ganchos e se aplicam aos recursos que seriam provisionados porAWS CloudFormation. O status de 
um controle proativo é PASS, FAIL ou SKIP. Para obter mais informações sobreAWS CloudFormation 
ganchos, consulte Características dos ganchos naAWS CloudFormation documentação.

Implementação do comportamento de controle
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• Os controles preventivos são implementados usando Políticas de Controle de Serviços (SCPs), que 
fazem parte doAWS Organizations.

• Os controles de detetive são implementados usandoAWS Config regras.
• Os controles proativos são implementados usandoAWS CloudFormation ganchos.
• Certos controles obrigatórios são implementados por meio de um único SCP que executa várias ações, 

em vez de como SCPs exclusivos. Portanto, o mesmo SCP é mostrado na referência de controle, sob 
cada controle obrigatório ao qual esse SCP se aplica.

• Os controles integrados e detectivos do Security Hub são implementados usandoAWS Config regras, da 
mesma forma que todos os controles do Security Hub. Esses controles são de propriedade do padrão 
gerenciado por serviços: AWS Control Tower, que faz parte do Security Hub.

Orientação de controle

O AWS Control Tower fornece três categorias de orientação: controles obrigatórios, altamente 
recomendados e eletivos.

• Os controles obrigatórios são sempre aplicados em sua landing zone. Você não pode desativá-los para 
nenhuma UO.

• Os controles altamente recomendados foram projetados para aplicar algumas práticas recomendadas 
comuns em ambientes bem arquitetados com várias contas. Esses controles se aplicam no nível da OU, 
para todas as contas nessa UO.

• Os controles eletivos permitem que você rastreie ou bloqueie ações que normalmente são restritas em 
um ambienteAWS corporativo. Esses controles se aplicam no nível da OU, para todas as contas nessa 
UO.

Padrões: Quando você cria uma nova landing zone, a AWS Control Tower ativa todos os controles 
obrigatórios por padrão e os aplica às suas OUs de nível superior. Quando você estende a governança 
para uma OU, a AWS Control Tower aplica controles obrigatórios à OU por padrão. Controles altamente 
recomendados e eletivos não são habilitados por padrão.

Considerações sobre controles e OUs
Ao trabalhar com controles e OUs, considere as seguintes propriedades:

Controles, zonas de aterrissagem e OUs

• Depois de criar sua zona de aterrissagem, todos os recursos em sua landing zone estão sujeitos aos 
controles. Por exemplo, certos controles se aplicam aos buckets do Amazon S3.

• As OUs criadas por meio da AWS Control Tower têm controles obrigatórios aplicados a elas 
automaticamente. Os controles opcionais são aplicados a critério dos administradores.

• As OUs criadas fora de uma landing zone da AWS Control Tower (como UOs não registradas criadas 
emAWS Organizations) são exibidas no console da AWS Control Tower, mas os controles da AWS 
Control Tower não se aplicam a essas OUs, a menos que se tornem OUs registradas.

• Em relação às OUs aninhadas, os controles preventivos habilitados em qualquer UO no topo da árvore 
serão aplicados às OUs não registradas nessa árvore.

• Quando você ativa controles em uma unidade organizacional (OU) registrada na AWS Control Tower, os 
controles preventivos se aplicam a todas as contas de membros da OU, inscritas e não cadastradas. Os 
controles de Detective se aplicam somente às contas registradas.

Para obter mais informações sobre como os controles são aplicados às OUs aninhadas, na AWS Control 
Tower, consulteOUs e controles aninhados (p. 213).
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Exceção aos controles da conta de gerenciamento
O usuário raiz e qualquer administrador na conta de gerenciamento podem realizar trabalhos que, de outra 
forma, os controles 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 prestação de contas 
e auditoria.

Considerações sobre controles e contas
Ao trabalhar com controles e contas, considere as propriedades a seguir:

Controles e contas

• As contas criadas por meio da Account Factory na AWS Control Tower herdam os controles da UO 
principal e os recursos associados são criados.

• As contas criadas fora da zona de destino da AWS Control Tower não herdam os controles da AWS 
Control Tower. Essas são chamadas de contas não registradas.

• As contas criadas fora da AWS Control Tower não herdarão controles na AWS Control Tower até que 
você as inscreva. No entanto, essas contas não registradas são exibidas na AWS Control Tower.

As contas herdam controles de uma OU após a inscrição nessa UO.
• Uma OU pode conter contas de membros inscritos ou não inscritos.
• Os controles não se aplicam a uma conta não registrada, a menos que ela se torne uma conta de 

membro de uma OU registrada da AWS Control Tower. Nesse caso, os controles preventivos da OU 
serão aplicados à conta não registrada. Os controles de Detective não serão aplicados.

• Quando você ativa controles opcionais, a AWS Control Tower cria e gerencia determinadosAWS 
recursos adicionais em suas contas. Não modifica nem exclua recursos criados pelo AWS Control 
Tower. Isso pode fazer com que os controles entrem em um estado desconhecido. Para obter mais 
informações, consulte A biblioteca de controles do AWS Control Tower (p. 232).

• Quando você move uma conta de uma OU para outra, os controles da OU anterior não são removidos. 
Se você ativar qualquer novo controle baseado em gancho na OU de destino, o controle antigo baseado 
em gancho será removido da conta e o novo controle o substituirá. Os controles implementados com 
SCPs eAWS Config regras sempre devem ser removidos manualmente quando uma conta muda de 
OUs.

Visualizar detalhes do controle
Para ver detalhes sobre um controle individual, selecione o nome do controle na tabela na página
Controles.

Em cada página de detalhes do controle do console, você pode encontrar os seguintes detalhes de cada 
controle:

• Nome — O nome do controle.
• Objetivo de controle — O objetivo predefinido que esse controle ajuda você a impor. Consulte o Lista de 

objetivos de controle (p. 224).
• Serviço — OAWS serviço ao qual esse controle se aplica.
• Proprietário do controle — OAWS serviço que possui e mantém esse controle.
• Comportamento — O comportamento de um controle é definido como preventivo, detetive ou proativo.
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• Implementação — O método de implementação subjacente para esse controle, como SCP, regraAWS 
Config gerenciada ouAWS CloudFormation gancho.

• Recurso — OAWS recurso que é monitorado ou afetado por esse controle.
• Estrutura — A estrutura de conformidade padrão do setor que esse controle ajuda a aplicar, por 

exemplo, o NIST 800-53 Rev 5.
• ID de controle — Um identificador exclusivo atribuído a cada controle. Esse identificador faz parte de um 

sistema de classificação dos controles.
• API ControlIdentifier — Esse identificador é necessário ao chamar as APIs da AWS Control Tower.
• Orientação — A orientação é obrigatória, altamente recomendada ou eletiva.
• Gravidade — O risco relativo associado a qualquer violação desse controle.
• Data de lançamento — A data em que o controle se tornou disponível.

O status do controle de negação da região é mostrado como uma entrada separada.

Outras informações podem aparecer na página de detalhes do controle, incluindo:

• Descrição — Uma breve descrição do controle e de sua função.
• Mensagem de correção — Sugestões sobre o que alterar se o controle deAWS CloudFormation gancho 

retornar um status de FALHA.
• Amostras de remediação — exemplos que mostram configurações que podem retornar um resultado de 

APROVAÇÃO ou FALHA para seu controle deAWS CloudFormation gancho.
• Considerações de uso — Informações adicionais sobre como aplicar esse controle ou sobre os recursos 

que ele pode afetar.
• O artefato Gherkin — O Gherkin é uma especificação legível para os controles deAWS CloudFormation 

gancho, mostrando os requisitos para testes que fazem com que os resultados de PASS, FAIL ou SKIP 
sejam retornados.

Para visualizar um artefato de controle

Cada controle é implementado por um ou mais artefatos. Esses artefatos podem incluir umAWS 
CloudFormation modelo de linha de base, uma política de controle de serviço (SCP) para evitar alterações 
na configuração no nível da conta ou atividades que possam criar desvios na configuração eAWS Config 
Rules para detectar violações de políticas no nível da conta.

Para visualizar o artefato de um controle, selecione a guia Artifact para visualizar a política de controle de 
serviço (SCP), AWS Configregra ou modeloAWS CloudFormation de política na página de detalhes do 
controle.

Lista de objetivos de controle
Cada controle impõe um desses objetivos. Às vezes, os controles devem ser aplicados em um grupo 
para que o objetivo do controle seja aplicado. As informações sobre controles relacionados podem ser 
visualizadas no console da AWS Control Tower, na página de detalhes do controle.

Objetivos de controle

• CO.1 Estabelecer registro e monitoramento
• CO.2 Criptografe dados em repouso
• CO.3 Criptografar dados em trânsito
• CO.4 Proteja a integridade dos dados
• CO.5 Imponha o menor privilégio
• CO.6 Limitar o acesso à rede
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• CO.7 Otimize os custos
• CO.8 Melhore a resiliência
• CO.9 Melhore a disponibilidade
• CO.10 Proteja as configurações
• CO.11 Prepare-se para a resposta a incidentes
• CO.12 Gerenciar vulnerabilidades
• CO.13 Gerenciar segredos
• CO.14 Prepare-se para a recuperação de desastres
• CO.15 Use autenticação forte

Habilitar controles em uma OU
Os controles obrigatórios e herdados são ativados automaticamente de acordo com a configuração de uma 
OU. Os controles opcionais podem ser ativados manualmente em suas OUs, a partir do console ou por 
meio das APIs de controle. O procedimento a seguir descreve as etapas para habilitar controles em uma 
OU, a partir do console.

Important

Quando você ativa controles opcionais, a AWS Control Tower cria e gerenciaAWS recursos em 
suas contas. Não modifica nem exclua recursos criados pelo AWS Control Tower. Isso pode fazer 
com que os controles entrem em um estado desconhecido.

Para habilitar controles em uma OU, a partir do console

1. Usando um navegador da web, navegue até o console da AWS Control Tower em https:// 
console.aws.amazon.com/controltower.

2. Na barra de navegação à esquerda, selecione Controles.
3. Escolha um controle que você deseja ativar; por exemplo, Controle: detecte se a criptografia está 

habilitada para volumes do Amazon EBS conectados às instâncias do Amazon EC2. Essa opção abre 
a página de detalhes do controle.

4. Em Unidades organizacionais habilitadas, escolha Habilitar controle na UO.
5. Uma nova página é exibida listando os nomes das UOs. Identificar a OU na qual deseja ativar esse 

controle.
6. Escolha Habilitar controle na UO.
7. Seu controle agora está ativado. Pode levar vários minutos para que a alteração seja concluída. 

Quando isso acontecer, você verá que esse controle é aplicado à OU selecionada.

Note

Você pode ativar controles preventivos e de detetive simultaneamente.

Para desativar os controles de uma OU, a partir do console

1. Usando um navegador da web, navegue até o console da AWS Control Tower em https:// 
console.aws.amazon.com/controltower.

2. Na barra de navegação à esquerda, selecione Controles.
3. Escolha um controle que você deseja desativar; por exemplo, Controle: detecte se a criptografia está 

habilitada para volumes do Amazon EBS conectados às instâncias do Amazon EC2. Essa opção abre 
a página de detalhes do controle.

4. Na guia Unidades organizacionais ativadas, selecione o botão de rádio ao lado da OU da qual você 
deseja remover o controle.
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5. Escolha Desativar controle no canto superior direito.
6. Seu controle agora está desativado. Pode levar vários minutos para que a alteração seja concluída. 

Quando isso acontecer, você verá que esse controle não é mais aplicado à OU selecionada.

Implantação simultânea para controles opcionais
Ao aplicar controles opcionais, você pode implantar mais de um controle por vez, até a StackSets limitação 
de 5.000 operações simultâneas. Por exemplo, você pode habilitar Detectar se a MFA para o usuário raiz 
está habilitada e detectar se o acesso público de gravação aos buckets do Amazon S3 é permitido, ao 
mesmo tempo.

Você pode aplicar e remover vários controles opcionais sem esperar que as operações de controle 
individuais 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 controles de detetive na mesma UO, simultaneamente.
• Aplique e remova diferentes controles de detetive em diferentes OUs, simultaneamente.
• Aplique e remova o mesmo controle de detetive em várias OUs, simultaneamente.
• Aplique e remova diferentes controles preventivos na mesma UO, simultaneamente.
• Aplique e remova diferentes controles preventivos em diferentes OUs, simultaneamente.
• Aplique e remova o mesmo controle preventivo em várias OUs, simultaneamente.
• Você pode aplicar e remover controles preventivos e de detetive simultaneamente.

Você pode aplicar e remover vários controles opcionais sem esperar que as operações de controle 
individuais 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 controles preventivos às OUs aninhadas, os controles preventivos afetam todas as 
contas e OUs aninhadas na UO de destino, mesmo que essas contas e OUs não estejam registradas 
na AWS Control Tower. Os controles preventivos são implementados usando Políticas de Controle de 
Serviços (SCPs), que fazem parte doAWS Organizations. Os controles de Detective são implementados 
usandoAWS Config regras. Os controles 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 dos controles 
disponíveis, consulteA biblioteca de controles do AWS Control Tower (p. 232).

Controles e conformidade
Na AWS Control Tower, a conformidade se refere ao estado de um recurso, quando ele é avaliado em 
relação a um controle de detetive implantado ou a uma regra de detecção de desvios. A conformidade 
na AWS Control Tower está relacionada à deriva — geralmente, um recurso não compatível está em um 
estado de desvio. Os controles 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 OU, conta e controle. Esta seção descreve detalhadamente o status de 
conformidade para controles, OUs e contas.
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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 criadores podem provisionar novasAWS 
contas rapidamente com apenas alguns cliques.

Quando falamos sobre conformidade na AWS Control Tower, não pretendemos o mesmo significado 
que 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, às vezes chamadas de estruturas.

• 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, consulte Validação de conformidade.

• Para obter mais informações sobre como você pode verificar a conformidade dos recursos da AWS 
Control Tower durante a criação daAWS CloudFormation pilha, consulte esta postagem no blog,
Como os usuários da AWS Control Tower podem verificar proativamente a conformidade emAWS 
CloudFormation pilhas.

Para uma governança contínua, os administradores podem habilitar controles pré-configurados — regras 
claramente definidas para segurança, operações e conformidade. Esses controles podem:

• Evite a implantação de recursos que não estejam em conformidade com as políticas (por meio de 
controles preventivos, implementados com SCPs ou por meio de controles proativos, implementados 
comAWS CloudFormation ganchos).

• Monitore continuamente os recursos implantados em busca de não conformidade (por meio de controles 
de detetives, implementados comAWS Config regras).

Exemplos de regras de conformidade (controles) na AWS Control Tower:

• Detecte se o acesso público de gravação aos buckets do Amazon S3 é permitido (p. 1006)
• Detecte se o tráfego TCP de entrada irrestrito é permitido (p. 1003)

Exemplos de regulamentações governamentais de conformidade (estruturas):

• A Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Provedores de Health dos EUA de 1996 (HIPAA) dos EUA
• O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia de 2016 (GDPR)

Como os administradores podem analisar a 
conformidade?
A conformidade com os controles de detetive é determinada de acordo com os dadosAWS Config 
recuperados do agregador na conta da AWS Control Tower Audit. Você pode analisar o status de 
conformidade no console da AWS Control Tower, assinando tópicos do SNS que enviam mensagens de e-
mail para a conta de auditoria, ou ambos.

Status do controle do Detective

Para ver o status de conformidade dos controles de detetive no console da AWS Control Tower, selecione
Controles no painel de navegação à esquerda, escolha o nome do controle na tabela de controles e vá até 
a seção Contas na página de detalhes do controle. As contas podem mostrar um status de conformidade 
de controle de Desconhecido se algum controle de detetive estiver configurado incorretamente. Por 
exemplo, o status Desconhecido geralmente pode aparecer devido à variação da conta, como Desvio de
conta movida. O status Desconhecido também pode aparecer como resultado do desvio do SCP.
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Note

A AWS Control Tower exibe o status de conformidade de todasAWS Config as regras implantadas 
em unidades organizacionais registradas na AWS Control Tower, incluindo regras que foram 
ativadas fora do console da AWS Control Tower. Para ver o status de conformidade de todas as 
suas regras de Config, navegue até a página de detalhes da conta no console da AWS Control 
Tower. Você verá uma lista mostrando o status de conformidade dos controles gerenciados pela 
AWS Control Tower e pelas regras Config implantadas fora da AWS Control Tower. Você pode 
identificar qualquerAWS Config regra não compatível.

Status do controle preventivo

O status de conformidade dos controles preventivos em uma OU pode ser visualizado na página de
detalhes da UO, rolando até a seção Controles ativados. Se algum controle preventivo estiver configurado 
incorretamente para uma OU, o campo Estado dessa UO poderá mostrar o estado da falha no registro, na 
seção Detalhes, na parte superior da página. A configuração incorreta do controle preventivo é causada, 
na maioria das vezes, pelo desvio do SCP, que pode ocorrer se o SCP do controle for modificado ou 
separado da OU por meio doAWS Organizations console.

Status de controle proativo

O status de conformidade do controle também pode ser visualizado em outras páginas:

• Na página do painel do AWS Control Tower, rolando até a seção Controles na parte inferior da página.
• Na página Detalhes do controle, que você pode visualizar selecionando o nome de um controle em outra 

página.

Note

O estado de um controle, conforme visualizado no console da AWS Control Tower, reflete 
somente o estado ativado ou desativado do controle para uma OU específica. Esse campo não 
reflete nenhuma informação sobre o status de conformidade da estrutura ou o status de deriva 
do ambiente da landing zone. As informações de estado e status do controle estão disponíveis 
somente no console. Ele não está disponível na API pública. Para ver o status do controle, 
navegue até a página de detalhes do controle no console do AWS Control Tower.

OUs aninhados e conformidade

Quando uma OU mostra um status de Não Conformidade, isso significa que uma das contas diretamente 
abaixo da OU contém recursos não compatíveis. O status de conformidade de uma OU não é influenciado 
pelo status de conformidade das OUs aninhadas sob a 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 com o status de
Não compatível na OU na página Conta no console da AWS Control Tower. Detalhes sobre os recursos 
específicos que causaram o status de não conformidade são mostrados na página de detalhes da conta.

Se uma conta mostrar o status de Compatível, isso significa que ela não tem recursos que não estejam em 
conformidade; portanto, nenhum detalhe do recurso é exibido na página Detalhes da conta, somente uma 
tabela vazia.

Receba atualizações de status de conformidade

Para receber atualizações sobre conformidade, você pode se inscrever em tópicos do SNS que enviam 
notificações quando o status de conformidade dos recursos muda. Consulte Notificações de conformidade 
pelo SNS na conta de auditoria (p. 232) mais adiante neste capítulo.

Para obter mais informações sobre como o AWS Control Tower coleta informações sobre recursos, 
consulte a documentação doAWS Config Aggregator.
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O Drift altera o status de conformidade dos recursos da UO e da conta

Recursos derivados podem ser mostrados com o status Desconhecido no campo Status de
conformidade do console da AWS Control Tower. O estado desconhecido indica que a AWS 
Control Tower não pode determinar o status de conformidade do recurso, porque a deriva está 
presente. Drift não é necessariamente uma violação da conformidade do controle de detetives. 
Para obter mais informações sobre a deriva, consulteDetecte e resolva desvios na AWS Control 
Tower (p. 193).
Em outro caso desse tipo de desvio, os recursos podem ser mostrados como compatíveis quando 
não estão. Se você excluir umaAWS Config regra ou desligar o gravador Config, o status de 
conformidade poderá ser refletido de forma imprecisa no console, porque a conformidade não 
pode mais ser avaliada. Por exemplo, se você desligar o gravador Config, o último status avaliado 
continuará aparecendo no console. Da mesma forma, se você excluir umaAWS Config regra, 
os recursos cobertos por essa regra sempre mostrarão estar em conformidade. Nessa situação, 
seu ambiente pode ter alguns recursos não compatíveis que não são relatados. Evite excluir ou 
desligar seusAWS Config recursos.

Status de conformidade da AWS Control Tower para 
controles, OUs e contas
A conformidade é relatada no painel da AWS Control Tower para controles, contas e OUs. Esta seção lista 
as possíveis categorias de conformidade e não conformidade na AWS Control Tower, supondo que os 
controles estejam habilitados para uma conta ou uma UO.

• Para um controle: é possível um status de conformidade de Imposto, Limpo ou Em violação, desde que 
o controle esteja ativado em suas OUs e nas contas dos membros nas OUs. Você pode visualizar esse 
status de controle em páginas de detalhes de controle individuais.

• Para uma conta ou OU: é possível um status de conformidade de Compatível, Não Conformidade ou
Desconhecido. 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 vários controles habilitados nela. O status de 
conformidade da conta ou da UO pode ser encontrado nas páginas de detalhes da conta ou da UO.

Note

O estado de um controle, conforme visualizado no console da AWS Control Tower, reflete 
somente o estado ativado ou desativado do controle para uma OU específica. Esse campo não 
reflete nenhuma informação sobre o status de conformidade da estrutura ou o status de deriva 
do ambiente da landing zone. As informações de estado e status do controle estão disponíveis 
somente no console. Ele não está disponível na API pública. Para ver o status do controle, 
navegue até a página de detalhes do controle no console do AWS Control Tower.

A lista a seguir fornece mais informações sobre o status de conformidade, conforme relatado 
especificamente para controles.

• Enforced— Nível máximo de proteção. Operações que violariam essa regra de conformidade 
simplesmente não são permitidas.
• Relatado para: Controles preventivos (SCPs)
• Aplica-se a: Qualquer controle preventivo ativado em qualquer uma das várias contas que são 

membros de uma OU. Os controles são habilitados no nível da UO.
• Clear— As regras de conformidade estão devidamente implementadas. Nenhuma violação foi 

detectada.
• Reportado para: Controles de Detective (regras deAWS Config)
• O que é verificado: qualquer controle de detetive ativado em qualquer uma das várias contas que são 

membros de uma OU. Os controles são habilitados no nível da UO.
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• In violation— Indica que os recursos estão violando ativamente um controle.
• Reportado para: Controles de Detective (regras deAWS Config)
• O que é verificado: qualquer controle de detetive ativado em qualquer uma das várias contas que são 

membros de uma OU. Os controles são habilitados 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. Os controles são aplicados no nível da UO, para todas as contas 
inscritas na OU e seus recursos.
• Reportado para: Controles de Detective (regras deAWS Config)
• O que ele verifica:

• Qualquer controle individual de detetive aplicado às contas dos membros em uma OU
• Vários controles de detetive aplicados 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 para: Controles de Detective (regras deAWS Config)
• O que ele verifica:

• Qualquer controle individual de detetive aplicado às contas dos membros em uma OU
• Vários controles de detetive aplicados às contas dos membros em uma OU

O status a seguir pode ser relatado para qualquer conta, controle ou OU.

Unknown— Uma regra de conformidade foi violada ou a conformidade não pode ser garantida.

• Relatar para o

• Controles de Detective (regrasAWS de Config)
• Controles preventivos (SCPs)

• O que ele verifica:

• Qualquer controle de detetive ativado em qualquer conta que seja membro de uma OU. Os controles 
são habilitados no nível da UO.

• Qualquer controle preventivo ativado em qualquer conta que seja membro de uma OU. Os controles 
são habilitados no nível da UO.

• Basicamente, qualquer coisa com um status de conformidade (conta, controle, recurso ou OU).

Prevenção e notificação de deriva
Você pode ativar determinados controles e assinar determinadas notificações do SNS que ajudam a 
manter a conformidade na AWS Control Tower.

Proteção de monitoramento de deriva

A AWS Control Tower fornece métodos passivos e ativos de proteção de monitoramento de desvios para 
controles preventivos.

• Proteção passiva:AWS Organizations monitora e registra o desvio do controle preventivo (SCP).
• Proteção ativa: o serviço de monitoramento de desvios (p. 194) da AWS Control Tower examina 

ativamente os SCPs de controle preventivo regularmente.
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A AWS Control Tower notifica você por meio de mensagens do SNS, caso seja detectada uma deriva.

Prevenção de deriva

Alguns controles evitam a modificação dos mecanismos de relatórios de conformidade.

• Proibir alterações naAWS Config Rules configuração pela AWS Control Tower (p. 243)(Controle 
preventivo obrigatório)

• Proibir a exclusão de autorizações de agregação do AWS Config criadas pela AWS Control 
Tower (p. 236)(Controle preventivo obrigatório)

• Proibir alterações nas tags criadas pela AWS Control Tower forAWS Config 
Resources (p. 241)(Controle preventivo obrigatório)

• Desautorizar alterações na configuração do AWS Config (p. 241)(Controle preventivo obrigatório)

Em contraste com os controles preventivos, os controles de detetive notificam você sobre recursos que 
violam a regra deAWS Config associada.

Para receber notificações do SNS sobre desvio e controle de conformidade

Para obter informações sobre como receber notificações adequadas de desvio e controle de conformidade 
pelo Amazon SNS, consulteNotificações de conformidade pelo SNS na conta de auditoria (p. 232).

Editores e assinantes de tópicos do SNS
Oaws-controltower-AllConfigNotifications tópico:

• OAWS::Config::DeliveryChannel recurso está configurado para enviar notificações sobre 
alterações de configuração para este tópico.

• Os possíveis tipos de notificações queAWS Config podem ser enviadas são definidos na seção Tópicos 
do Amazon SNS daAWS Config documentação.

• OAWS::CloudTrail::Trail recurso está configurado para enviar notificações de entrega de arquivos 
de log para este tópico.

• Você pode se inscrever neste tópico.

Oaws-controltower-SecurityNotifications tópico:

• OAWS::Events::Rule recurso está configurado para enviar notificações sobre mudanças de 
conformidade deAWS Config regras (um dos tipos de notificação do SNS) para este tópico.

• A funçãoaws-controltower-NotificationForwarder Lambda está inscrita 
neste tópico e encaminha as notificações do SNS para oaws-controltower-
AggregateSecurityNotifications tópico.

Oaws-controltower-AggregateSecurityNotifications tópico:

• Este tópico recebe notificações deaws-controltower-SecurityNotifications, encaminhadas 
pela função Lambda.

• Ele também recebe notificações de deriva na região de origem.
• Quando a AWS Control Tower cria o tópico, uma assinatura é adicionada ao 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.
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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-controltower-
AggregateSecurityNotifications

Ao se inscrever, substitua sua região de origem real da AWS Control Tower e as informações da conta 
de auditoria pelo nome do tópico mostrado. Você pode se inscrever em tópicos do SNS que recebem 
notificações sobre cadaAWS região suportada na qual você executa a AWS Control Tower.

Tópicos e notificações do SNS que você pode receber

• Oaws-controltower-AllConfigNotifications tópico:

Ele recebe notificaçõesAWS Config sobre conformidade, não conformidade e mudança. Ele também 
recebe uma notificação da entregaAWS CloudTrail do arquivo de log.

• Oaws-controltower-SecurityNotifications tópico:

Existe um desses tópicos para cadaAWS região suportada. Ele recebe notificações de conformidade, 
não conformidade e alterações doAWS Config nessa região. Ele encaminha todas as notificações 
recebidas paraaws-controltower-AggregateSecurityNotifications

• Oaws-controltower-AggregateSecurityNotifications tópico:

Esse tópico existe em cadaAWS região suportada. Ele recebe notificações de não conformidade deaws-
controltower-SecurityNotifications tópicos específicos da região. Além disso, na região de 
origem, ele também recebe notificações de deriva.

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 no tópico doaws-controltower-
AggregateSecurityNotifications SNS.

• Os tópicos do SNS na AWS Control Tower são extremamente ruidosos, por definição. Por exemplo,AWS 
Config envia uma notificação toda vez queAWS Config descobre um novo recurso.

• Os administradores que desejam filtrar tipos específicos de notificações de um tópico do SNS podem 
criar umaAWS Lambda função e inscrevê-la no tópico do SNS. Como alternativa, você pode configurar 
uma EventBridge regra para filtrar notificações, conforme descrito neste artigo de suporte, Como posso 
ser notificado quando umAWS recurso não está em conformidade usando oAWS Config?

• AWSAs notificações de Config contêm um objeto JSON.
• As notificações de desvio da AWS Control Tower aparecem em texto simples.

A biblioteca de controles do AWS Control Tower
As seções a seguir incluem uma entrada de referência para cada um dos controles disponíveis na AWS 
Control Tower. Os controles são agrupados em seções de acordo com características comuns. Cada 
entrada de referência de controle inclui os detalhes, artefatos, informações adicionais e considerações que 
você deve ter em mente ao ativar um controle específico em uma OU em sua landing zone.

Tópicos
• Controles obrigatórios (p. 233)
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• Controles proativos (p. 247)
• Padrão do Security Hub (p. 981)
• Controles que aprimoram a proteção da residência de dados (p. 983)
• Controles opcionais (p. 1000)

Note

Os quatro controles obrigatórios com"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED" são idênticos por 
design. O código de amostra está correto.

Controles obrigatórios
Os controles obrigatórios são de propriedade da AWS Control Tower e se aplicam a todas as UOs em sua 
landing zone. Esses controles são aplicados por padrão quando você configura sua landing zone e não 
podem ser desativados. A seguir, você encontrará uma referência para cada um dos controles obrigatórios 
disponíveis na AWS Control Tower.

Tópicos
• Proibir alterações na configuração de criptografia para buckets Amazon S3 criados pela AWS Control 

Tower no arquivamento de registros (p. 234)
• Proibir alterações na configuração de registro para buckets Amazon S3 criados pela AWS Control 

Tower no arquivamento de registros (p. 234)
• Proibir alterações na política de bucket para buckets Amazon S3 criados pela AWS Control Tower no 

arquivamento de registros (p. 235)
• Proibir alterações na configuração do ciclo de vida dos buckets Amazon S3 criados pela AWS Control 

Tower no arquivamento de registros (p. 235)
• Proibir alterações nos grupos de log do Amazon CloudWatch Logs configurados pela AWS Control 

Tower (p. 236)
• Proibir a exclusão de autorizações de agregação do AWS Config criadas pela AWS Control 

Tower (p. 236)
• Não permitir a exclusão do arquivamento de log (p. 237)
• Detectar configuração de acesso público de leitura para arquivamento de registros (p. 237)
• Detectar configuração de acesso público de gravação para arquivamento de registros (p. 238)
• Proibir alterações de configuração para CloudTrail (p. 238)
• Integre CloudTrail eventos com o Amazon CloudWatch Logs (p. 239)
• Habilitar CloudTrail em todas as regiões disponíveis (p. 239)
• Habilitar validação da integridade do arquivo de log do CloudTrail . (p. 240)
• Proibir alterações na Amazon CloudWatch configuradas pela AWS Control Tower (p. 240)
• Proibir alterações nas tags criadas pela AWS Control Tower forAWS Config Resources (p. 241)
• Desautorizar alterações na configuração do AWS Config (p. 241)
• Habilitar AWS Config em todas as regiões disponíveis (p. 242)
• Proibir alterações naAWS Config Rules configuração pela AWS Control Tower (p. 243)
• Proibir alterações nas funções do AWS IAM configuradas pela AWS Control Tower e pela AWS 

CloudFormation (p. 243)
• Proibir alterações nas funções doAWS Lambda configuradas pela AWS Control Tower (p. 245)
• Proibir alterações no Amazon SNS configuradas pela AWS Control Tower (p. 246)
• Proibir alterações nas assinaturas do Amazon SNS configuradas pela AWS Control Tower (p. 246)
• Detecte se as contas compartilhadas na unidade organizacional de segurança têmAWS CloudTrail ou 

CloudTrail Lake ativado (p. 247)
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Note

Os quatro controles obrigatórios com"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED" são idênticos por 
design. O código de amostra está correto.

Proibir alterações na configuração de criptografia para buckets 
Amazon S3 criados pela AWS Control Tower no arquivamento de 
registros
Esse controle evita alterações na criptografia dos buckets do Amazon S3 que a AWS Control Tower cria na 
conta de arquivamento de registros. Este é um controle preventivo com orientação obrigatória. Por padrão, 
esse controle está habilitado na OU de segurança. Não pode ser ativado em UOs adicionais.

O artefato para esse controle 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 para buckets 
Amazon S3 criados pela AWS Control Tower no arquivamento de 
registros
Esse controle evita alterações na configuração de registro dos buckets do Amazon S3 que a AWS 
Control Tower cria na conta de arquivamento de registros. Este é um controle preventivo com orientação 
obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado na OU de segurança. Não pode ser ativado em UOs 
adicionais.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

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

Proibir alterações na política de bucket para buckets Amazon S3 
criados pela AWS Control Tower no arquivamento de registros
Esse controle evita alterações na política de bucket dos buckets do Amazon S3 que a AWS Control Tower 
cria na conta de arquivamento de registros. Este é um controle preventivo com orientação obrigatória. Por 
padrão, esse controle está habilitado na OU de segurança. Não pode ser ativado em UOs adicionais.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
    "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 
Amazon S3 criados pela AWS Control Tower no arquivamento de 
registros
Esse controle evita alterações na configuração do ciclo de vida dos buckets do Amazon S3 que a AWS 
Control Tower cria na conta de arquivamento de registros. Este é um controle preventivo com orientação 
obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado na OU de segurança. Não pode ser ativado em UOs 
adicionais.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

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

Proibir alterações nos grupos de log do Amazon CloudWatch 
Logs configurados pela AWS Control Tower
Esse controle evita alterações na política de retenção dos grupos de CloudWatch registros do Amazon 
Logs que a AWS Control Tower criou na conta de arquivamento de registros quando você configura sua 
landing zone. Também evita a modificação da política de retenção de registros nas contas dos clientes. 
Este é um controle preventivo com orientação obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado em 
todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
    "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" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Proibir a exclusão de autorizações de agregação do AWS Config 
criadas pela AWS Control Tower
Esse controle evita a exclusão das autorizações deAWS Config agregação que a AWS Control Tower 
criou na conta de auditoria quando você configura sua landing zone. Este é um controle preventivo com 
orientação obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado em todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRCONFIGAGGREGATIONAUTHORIZATIONPOLICY", 
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      "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
Esse controle evita a exclusão de buckets do Amazon S3 criados pela AWS Control Tower na conta de 
arquivamento de registros. Este é um controle preventivo com orientação obrigatória. Por padrão, esse 
controle está habilitado na OU de segurança.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
  "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" 
          } 
      } 
    } 
  ]
}

Detectar configuração de acesso público de leitura para 
arquivamento de registros
Esse controle detecta se o acesso público de leitura está habilitado para os buckets do Amazon S3 na 
conta compartilhada de arquivamento de registros. Esse controle não altera status da conta. Este é um 
controle de detetive com orientação obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado na OU de 
segurança.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public 
 access
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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

Detectar configuração de acesso público de gravação para 
arquivamento de registros
Esse controle detecta se o acesso público de gravação está habilitado para os buckets do Amazon S3 
na conta compartilhada de arquivamento de registros. Esse controle não altera status da conta. Este é 
um controle de detetive com orientação obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado na OU de 
segurança.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::Bucket

Proibir alterações de configuração para CloudTrail
Esse controle evita alterações de configuração CloudTrail em sua landing zone. Este é um controle 
preventivo com orientação obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado em todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "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 o Amazon CloudWatch Logs
Esse controle realiza análises em tempo real dos dados da atividade enviando CloudTrail eventos para 
os arquivos de log do CloudWatch Logs. Este é um controle preventivo com orientação obrigatória. Por 
padrão, esse controle está habilitado em todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
    "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 CloudTrail em todas as regiões disponíveis
Esse controle habilita CloudTrail tudo o que está disponívelRegiões da AWS. Este é um controle 
preventivo com orientação obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado em todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
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                "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 controle permite a validação da integridade do arquivo de CloudTrail log em todas as contas e OUs. 
Ele protege a integridade dos registros de atividades da conta usando a validação do arquivo de CloudTrail 
log, que cria um arquivo de resumo assinado digitalmente que contém um hash de cada log CloudTrail 
gravado no Amazon S3. Este é um controle preventivo com orientação obrigatória. Por padrão, esse 
controle está habilitado em todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
    "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" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Proibir alterações na Amazon CloudWatch configuradas pela 
AWS Control Tower
Esse controle não permite alterações na Amazon, CloudWatch pois foi configurado pela AWS Control 
Tower quando você configurou sua landing zone. Este é um controle preventivo com orientação 
obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado em todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "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 
forAWS Config Resources
Esse controle evita alterações nas tags que a AWS Control Tower criou quando você configura sua 
landing zone, paraAWS Config recursos que coletam dados de configuração e conformidade. Ela nega 
qualquerTagResourceUntagResource operação para autorizações de agregação marcadas pela AWS 
Control Tower. Este é um controle preventivo com orientação obrigatória. Por padrão, esse controle está 
habilitado em todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRCONFIGRULETAGSPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "config:TagResource", 
        "config:UntagResource" 
      ], 
      "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 controle evita alterações na configuração doAWS Config. Isso garante que o AWS Config registre 
configurações de recursos de maneira consistente desautorizando alterações feitas nas configurações do 
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AWS Config. Este é um controle preventivo com orientação obrigatória. Por padrão, esse controle está 
habilitado em todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
    "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
Esse controle habilitaAWS Config tudo o que está disponívelRegiões da AWS. Este é um controle 
preventivo com orientação obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado em todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
    "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" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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Proibir alterações naAWS Config Rules configuração pela AWS 
Control Tower
Esse controle não permite mudançasAWS Config Rules que foram implementadas pela AWS Control 
Tower quando a landing zone foi configurada. Este é um controle preventivo com orientação obrigatória. 
Por padrão, esse controle está habilitado em todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
  "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
Esse controle não permite alterações nas funções doAWS IAM que a AWS Control Tower criou quando a 
landing zone foi configurada. Este é um controle preventivo com orientação obrigatória. Por padrão, esse 
controle está habilitado em todas as OUs.

Atualização de controle
Uma versão atualizada foi lançada para o controle obrigatórioAWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED.

Essa alteração no controle é necessária porque as contas em OUs que estão sendo registradas na AWS 
Control Tower devem ter aAWSControlTowerExecution função ativada. A versão anterior do controle 
impede que essa função seja criada.

A AWS Control Tower atualizou o controle existente para adicionar uma exceção para criar 
aAWSControlTowerExecution função.AWS CloudFormation StackSets Como segunda medida, esse 
novo controle protege o StackSets papel de impedir que os diretores da conta infantil tenham acesso.

A nova versão de controle executa as seguintes ações, além de todas as ações fornecidas na versão 
anterior:

• Permite que astacksets-exec-* função (de propriedade daAWS CloudFormation) execute ações em 
funções do IAM que foram criadas pela AWS Control Tower.
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• Impede 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 de controle afeta suas OUs e contas da seguinte forma:

• Se você estender a governança a uma OU, essa OU recebida receberá a versão atualizada do controle 
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 este lançamento, seu controle 
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 controle, que bloqueia a criação daAWSControlTowerExecution
função.

• Uma consequência dessa atualização de controle é que suas OUs podem estar funcionando com 
diferentes versões do controle. Atualize sua landing zone para aplicar a versão atualizada do controle às 
suas OUs de maneira uniforme.

O artefato do controle 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", 
          "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 controle é o seguinte SCP.
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{ 
  "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 doAWS Lambda configuradas pela 
AWS Control Tower
Esse controle não permite alterações nasAWS Lambda funções configuradas pela AWS Control Tower. 
Este é um controle preventivo com orientação obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado em 
todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
  "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-*" 
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      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Proibir alterações no Amazon SNS configuradas pela AWS 
Control Tower
Esse controle não permite alterações no Amazon SNS configuradas pela AWS Control Tower. Ele protege 
a integridade das configurações de notificação do Amazon SNS para sua landing zone. Este é um controle 
preventivo com orientação obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado em todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
  "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" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Proibir alterações nas assinaturas do Amazon SNS configuradas 
pela AWS Control Tower
Esse controle não permite 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 de mudanças deAWS Config Rules conformidade. Este é um controle 
preventivo com orientação obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado em todas as OUs.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRSNSSUBSCRIPTIONPOLICY", 
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      "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 na unidade organizacional 
de segurança têmAWS CloudTrail ou CloudTrail Lake ativado
Esse controle detecta se as contas compartilhadas na unidade organizacional de segurança têmAWS 
CloudTrail ou CloudTrail Lake ativado. A regra é NON_COMPLIANT se um deles CloudTrail ou o 
CloudTrail Lake não estiver habilitado em uma conta compartilhada. Este é um controle de detetive com 
orientação obrigatória. Por padrão, esse controle está habilitado na OU de segurança.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

     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

Controles proativos
Os controles proativos são controles opcionais implementados com AWS CloudFormationganchos. Os 
controles proativos se enquadram em três categorias principais.

Esses controles são chamados de proativos porque verificam seus recursos — antes de serem 
implantados — para determinar se os novos recursos estarão em conformidade com os controles ativados 
em seu ambiente.

No console da AWS Control Tower, você pode visualizar os controles em grupos de acordo com suas 
categorias atribuídas, que são:
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• Objetivos de controle: propósitos específicos para implementar controles em seu ambiente.
• Estruturas: estruturas de conformidade padrão do setor.
• Serviços: OsAWS serviços que o controle pode governar.

Neste guia de referência, os controles proativos são categorizados de acordo com seusAWS serviços 
associados.

Note

Você deve aplicar um controle eletivo baseado em SCP com o identificador
CT.CLOUDFORMATION.PR.1 antes de ativar controles proativos em uma OU. Consulte
Proibir o gerenciamento de tipos de recursos, módulos e ganchos noAWS CloudFormation 
registro (p. 1016). Se esse SCP não estiver ativado, você verá uma mensagem de erro 
orientando você a habilitar esse controle como um pré-requisito ou mostrando-o como uma 
dependência de outros controles proativos.

Comportamento dos controles proativos

Os controles proativos verificam os recursos sempre que esses recursos são criados ou atualizados 
por meio de operações deAWS CloudFormation pilha. Especificamente, esses controles proativos 
sãopreCreate implementados como manipuladores depreUpdateAWS CloudFormation ganchos. Como 
consequência, esses controles podem não afetar as solicitações feitas diretamente aos serviços por meio 
doAWS console, por meio deAWS APIs ou por outros meios, comoAWS SDKs ou outras ferramentas de 
infraestrutura como código (IaC). Para obter mais informações sobre quandopreCreate e ospreUpdate
ganchos funcionam, consulte AWS CloudFormationganchos.

Ao seguir um modelo de exemplo para configurar um teste para um controle proativo em seu ambiente, 
lembre-se de que o modelo foi criado para testar somente um controle específico. Outros controles 
podem não receber uma classificação PASS para esse modelo. Esse comportamento é esperado. 
Recomendamos que você teste os controles proativos individualmente antes de ativá-los em seu ambiente.

Note

É importante saber que alguns controles proativos na AWS Control Tower não operam em 
determinadosRegiões da AWS locais onde a AWS Control Tower está disponível, porque essas 
regiões não oferecem suporte à funcionalidade subjacente necessária paraAWS CloudFormation 
ganchos. Como resultado, quando você implanta um controle proativo por meio da AWS Control 
Tower, o controle pode não estar operando em todas as regiões que você governa com a AWS 
Control Tower.
Você pode ver as regiões de cada controle proativo no console da AWS Control Tower.

Tópicos
• Controles do Amazon API Gateway (p. 249)
• AWS Certificate Managercontroles (p. 271)
• CloudFront Controles da Amazon (p. 276)
• AWS CloudTrailcontroles (p. 348)
• AWS CodeBuildcontroles (p. 366)
• AWS Database Migration Service(AWS DMS) controles (p. 412)
• Controles do Amazon DynamoDB (p. 415)
• Controles do DynamoDB Accelerator (p. 419)
• AWS Elastic Beanstalkcontroles (p. 424)
• Controles do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) (p. 443)
• Controles do Amazon Elastic Container Registry (p. 507)
• Controles do Amazon Elastic Container Service (p. 518)
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• Controles do Amazon Elastic File System (p. 579)
• Controles do Elastic Load Balancing (p. 594)
• GuardDuty Controles da Amazon (p. 678)
• AWS Identity and Access Managementcontroles (IAM) (p. 682)
• AWS Key Management Service(AWS KMS) controles (p. 718)
• Controles do Amazon Kinesis (p. 723)
• AWS Lambdacontroles (p. 728)
• AWS Network Firewallcontroles (p. 735)
• Controles do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) (p. 755)
• Controles do Amazon Redshift (p. 882)
• Controles do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) (p. 912)
• Controles do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) (p. 947)
• AWS WAFcontroles regionais (p. 957)
• AWS WAFcontroles (p. 965)
• AWS WAFV2controles (p. 972)

Controles do Amazon API Gateway
Tópicos

• [CT.APIGATEWAY.PR.1] Exigir um REST e uma API do Amazon WebSocket API Gateway para que o 
registro seja ativado (p. 249)

• [CT.APIGATEWAY.PR.2] Exigir um estágio de API REST do Amazon API Gateway para ativar o 
rastreamento deAWS X-Ray (p. 255)

• [CT.APIGATEWAY.PR.3] Exigir que um estágio da API REST do Amazon API Gateway tenha a 
criptografia em repouso configurada para dados de cache (p. 260)

• [CT.APIGATEWAY.PR.4] Exigir um estágio V2 do Amazon API Gateway para ativar o registro de 
acesso (p. 266)

[CT.APIGATEWAY.PR.1] Exigir um REST e uma API do Amazon WebSocket API 
Gateway para que o registro seja ativado

Esse controle verifica se todos os métodos no estágio do Amazon API Gateway têm o registro de 
execução configurado.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ApiGateway::Stage
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.APIGATEWAY.PR.1especificação da regra (p. 251)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.APIGATEWAY.PR.1especificação da regra (p. 251)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo de CT.APIGATEWAY.PR.1 (p. 253)

Explicação
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Os estágios REST ou de API do Amazon WebSocket API Gateway devem ter os registros relevantes 
habilitados. O REST do WebSocket API Gateway e o registro de execução da API fornecem registros 
detalhados das solicitações feitas aos estágios REST e da WebSocket API da API Gateway. Os estágios 
incluem respostas de back-end de integração de API, respostas do autorizador Lambda e terminais 
deAWS integraçãorequestId for.

Considerações sobre performance

• Esse controle exige que os estágios do Amazon API Gateway configurem o registro de 
execução para todos os métodos e recursos (HttpMethodde* eResourcePath de/*).

Correção em caso de falha de regra

Configure o registro de execução nos estágios do Amazon API Gateway com umMethodSetting que 
defineLoggingLevelINFO paraERROR ou para todos os métodos (HttpMethodde* eResourcePath
de/*). Certifique-se de não definir comoLoggingLevelOFF para nenhuma configuração de método.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Etapa do Amazon API Gateway Stage - exemplo

Estágio do Amazon API Gateway configurado com registro de execução emerror nível para todos os 
métodos e recursos. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ApiGatewayStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGateway::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "Sample", 
            "Description": "Sample Stage", 
            "RestApiId": { 
                "Ref": "RestApi" 
            }, 
            "DeploymentId": { 
                "Ref": "Deployment" 
            }, 
            "MethodSettings": [ 
                { 
                    "ResourcePath": "/*", 
                    "HttpMethod": "*", 
                    "LoggingLevel": "ERROR" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ApiGatewayStage: 
  Type: AWS::ApiGateway::Stage 
  Properties: 
    StageName: Sample 
    Description: Sample Stage 
    RestApiId: !Ref 'RestApi' 
    DeploymentId: !Ref 'Deployment' 
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    MethodSettings: 
      - ResourcePath: /* 
        HttpMethod: '*' 
        LoggingLevel: ERROR 

                 

CT.APIGATEWAY.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_v1_execution_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether all methods in Amazon API Gateway stage have execution 
 logging configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGateway::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any API Gateway stage resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, 'MethodSettings' is not present or is provided and is 
 an empty list.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, Execution Logging is not configured for all HTTP 
 Methods and API resources (In
#            'MethodSettings', 'LoggingLevel' is omitted, or not set to 'ERROR' or 'INFO', 
 for 'HttpMethod' of '*' and
#            'ResourcePath' of '/*' )
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, Execution Logging is configured for all HTTP Methods 
 and API resources (In
#            'MethodSettings', 'LoggingLevel' is set to 'ERROR' or 'INFO', for 'HttpMethod' 
 of '*' and
#            'ResourcePath' of '/*' )
#       And: 'LoggingLevel' has been set to 'OFF' for any other Method Setting
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, Execution Logging is configured for all HTTP Methods 
 and API resources (In
#            'MethodSettings', 'LoggingLevel' is set to 'ERROR' or 'INFO', for 'HttpMethod' 
 of '*' and
#            'ResourcePath' of '/*' )
#       And: 'LoggingLevel' has not been provided or set to 'ERROR' or 'INFO' for all other 
 Method Settings
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGateway::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this
let VALID_LOG_LEVELS = [ "ERROR", "INFO" ]

#
# Assignments
#
let api_gateway_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_v1_execution_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %api_gateway_stages not empty { 
    check(%api_gateway_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.1]: Require an Amazon API Gateway REST and WebSocket API to have 
 logging activated 
        [FIX]: Configure execution logging on Amazon API Gateway stages with a 
 'MethodSetting' that sets 'LoggingLevel' to 'ERROR' or 'INFO' for all methods 
 ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*'). Ensure that you do not set 
 'LoggingLevel' to 'OFF' for any method setting. 
        >>
}

rule api_gw_v1_execution_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %API_GW_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.1]: Require an Amazon API Gateway REST and WebSocket API to have 
 logging activated 
        [FIX]: Configure execution logging on Amazon API Gateway stages with a 
 'MethodSetting' that sets 'LoggingLevel' to 'ERROR' or 'INFO' for all methods 
 ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*'). Ensure that you do not set 
 'LoggingLevel' to 'OFF' for any method setting. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage { 
        # Scenario 2 
        MethodSettings exists 
        MethodSettings is_list 
        MethodSettings not empty 

        # Scenario 3 
        # At least one wildcard entry exists with valid logging enabled 
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        some MethodSettings[*] { 
            HttpMethod exists 
            ResourcePath exists 
            LoggingLevel exists 

            HttpMethod == "*" 
            ResourcePath == "/*" 
            LoggingLevel in %VALID_LOG_LEVELS 
        } 

        # Scenario 4, 5 
        # When other methods explictly set/override logging settings, ensure that logging 
 is not disabled 
        MethodSettings[*] { 
            when LoggingLevel exists { 
                LoggingLevel in %VALID_LOG_LEVELS 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Modelos de exemplo de CT.APIGATEWAY.PR.1

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
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      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 
      MethodSettings: 
      - ResourcePath: "/*" 
        HttpMethod: "*" 
        LoggingLevel: ERROR 
      - ResourcePath: "/" 
        HttpMethod: GET 
        LoggingLevel: INFO 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
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      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 

     

[CT.APIGATEWAY.PR.2] Exigir um estágio de API REST do Amazon API 
Gateway para ativar o rastreamento deAWS X-Ray
Esse controle garante que o rastreamento deAWS X-Ray seja ativado nas APIs REST do Amazon API 
Gateway.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ApiGateway::Stage
• AWS CloudFormationregra de guarda:Especificação da regra CT.APIGATEWAY.PR.2 (p. 256)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:Especificação da regra CT.APIGATEWAY.PR.2 (p. 256)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo de CT.APIGATEWAY.PR.2 (p. 258)

Explicação

AWS X-Rayo rastreamento ativo permite uma resposta mais rápida às mudanças de desempenho na 
infraestrutura subjacente. Mudanças no desempenho podem resultar na falta de disponibilidade da API. 
O rastreamento ativo do X-Ray fornece métricas em tempo real das solicitações dos usuários que fluem 
pelas operações da API Gateway REST API e pelos serviços conectados.
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Correção em caso de falha de regra

Defina TracingEnabled para true.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Etapa do Amazon API Gateway Stage - exemplo

Estágio do Amazon API Gateway configurado com o rastreamento do AWS X-Ray habilitado. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ApiGatewayStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGateway::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "Sample", 
            "Description": "Sample Stage", 
            "TracingEnabled": true, 
            "RestApiId": { 
                "Ref": "RestApi" 
            }, 
            "DeploymentId": { 
                "Ref": "Deployment" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ApiGatewayStage: 
  Type: AWS::ApiGateway::Stage 
  Properties: 
    StageName: Sample 
    Description: Sample Stage 
    TracingEnabled: true 
    RestApiId: !Ref 'RestApi' 
    DeploymentId: !Ref 'Deployment' 

                 

Especificação da regra CT.APIGATEWAY.PR.2

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_xray_enabled_check
#  
# Description:
#   This control ensures that AWS X-Ray tracing is enabled on Amazon API Gateway REST APIs.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGateway::Stage
#  
# Evaluates:
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#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any API Gateway stage resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'TracingEnabled' is not present on the API Gateway stage
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'TracingEnabled' is present on the API Gateway stage and is set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'TracingEnabled' is present on the API Gateway stage and is set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGateway::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let api_gateway_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_xray_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %api_gateway_stages not empty { 
    check(%api_gateway_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.2]: Require an Amazon API Gateway REST API stage to have AWS X-
Ray tracing activated 
        [FIX]: Set 'TracingEnabled' to 'true'. 
        >>
}

rule api_gw_xray_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %API_GW_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.2]: Require an Amazon API Gateway REST API stage to have AWS X-
Ray tracing activated 
        [FIX]: Set 'TracingEnabled' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
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rule check(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage { 
        # Scenario 2, 3, 4 
        TracingEnabled exists 
        TracingEnabled == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Modelos de exemplo de CT.APIGATEWAY.PR.2

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: Testing 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
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      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Dev 
      Description: Dev Stage 
      TracingEnabled: true 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: Testing 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
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    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Dev 
      Description: Dev Stage 
      TracingEnabled: false 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 

     

[CT.APIGATEWAY.PR.3] Exigir que um estágio da API REST do Amazon API 
Gateway tenha a criptografia em repouso configurada para dados de cache

Esse controle verifica se um estágio da API REST do Amazon API Gateway com armazenamento em 
cache ativado também criptografa os caches.

• Objetivo de controle: criptografar dados em repouso
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ApiGateway::Stage
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.APIGATEWAY.PR.3especificação da regra (p. 262)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.APIGATEWAY.PR.3especificação da regra (p. 262)

• Para obter exemplos deAWS CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo de CT.APIGATEWAY.PR.3 (p. 264)

Explicação

A criptografia de dados em repouso reduz o risco de que os dados armazenados no disco possam ser 
acessados por um usuário não autenticadoAWS. Ele adiciona outro conjunto de controles de acesso 
para limitar a capacidade de usuários não autorizados de obter os dados. Por exemplo, são necessárias 
permissões de API para descriptografar os dados antes que eles possam ser lidos.

Para uma camada adicional de segurança, os caches da API REST da API Gateway devem ser 
criptografados em repouso.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos recursos do estágio do API Gateway com o agrupamento 
de cache ativado.

• Quando o agrupamento de cache está habilitado, esse controle exige que a criptografia de 
cache seja ativada para todos os recursos e métodos, especificando umaMethodSetting
entrada com umHttpMethod de* eResourcePath de/*.
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Correção em caso de falha de regra

Configure a criptografia nos caches do API Gateway com umMethodSetting definido como 
verdadeiroCacheDataEncrypted para todos os métodos (HttpMethodde* eResourcePath de/*). 
Certifique-se de não definir como falseCacheDataEncrypted para nenhuma configuração de método.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Exemplos de estágio do API Gateway

Este exemplo mostra o estágio do API Gateway configurado para criptografar dados de cache para todos 
os métodos (HttpMethodde* eResourcePath de/*). O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ApiGatewayStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGateway::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "Dev", 
            "Description": "Development Stage", 
            "CacheClusterEnabled": true, 
            "CacheClusterSize": 0.5, 
            "RestApiId": { 
                "Ref": "RestApi" 
            }, 
            "DeploymentId": { 
                "Ref": "Deployment" 
            }, 
            "MethodSettings": [ 
                { 
                    "ResourcePath": "/*", 
                    "HttpMethod": "*", 
                    "CacheDataEncrypted": true 
                }, 
                { 
                    "ResourcePath": "/", 
                    "HttpMethod": "POST" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ApiGatewayStage: 
  Type: AWS::ApiGateway::Stage 
  Properties: 
    StageName: Dev 
    Description: Development Stage 
    CacheClusterEnabled: true 
    CacheClusterSize: 0.5 
    RestApiId: !Ref 'RestApi' 
    DeploymentId: !Ref 'Deployment' 
    MethodSettings: 
      - ResourcePath: /* 
        HttpMethod: '*' 
        CacheDataEncrypted: true 
      - ResourcePath: / 
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        HttpMethod: POST 

                 

CT.APIGATEWAY.PR.3especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_cache_encrypted_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether Amazon API Gateway REST API stages that have caching enabled 
 also encrypt the caches.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGateway::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon API Gateway stage resources
#     Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is not set, or is set to bool(false) on the API Gateway 
 stage resource
#     Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the Stage resource, 'MethodSettings' is not present or is provided and is 
 an empty list.
#     Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, cache data encryption is not enabled for all HTTP 
 methods and API resources (In
#           'MethodSettings', 'CacheDataEncrypted' is omitted or set to bool(false) for 
 'HttpMethod' of '*' and
#           'ResourcePath' of '/*' )
#     Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, cache data encryption is configured for all 
 'MethodSettings' (CacheDataEncrypted is
#           bool(true) for 'HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*')
#       And: 'CacheDataEncrypted' has been set to bool(false) for any other method settings
#     Then: FAIL
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#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource cache data encryption is configured for all 
 'MethodSettings' (CacheDataEncrypted is
#           bool(true) for 'HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*')
#       And: 'CacheDataEncrypted' has not been provided or set to bool(true) for all other 
 method settings
#     Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGateway::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let api_gateway_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_cache_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %api_gateway_stages not empty { 
    check(%api_gateway_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.3]: Require that an Amazon API Gateway REST API stage has 
 encryption at rest configured for cache data 
        [FIX]: Configure encryption on API Gateway caches with a 'MethodSetting' that sets 
 'CacheDataEncrypted' to true for all methods ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/
*'). Ensure that you do not set 'CacheDataEncrypted' to false for any method setting. 
        >>
}

rule api_gw_cache_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %API_GW_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.3]: Require that an Amazon API Gateway REST API stage has 
 encryption at rest configured for cache data 
        [FIX]: Configure encryption on API Gateway caches with a 'MethodSetting' that sets 
 'CacheDataEncrypted' to true for all methods ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/
*'). Ensure that you do not set 'CacheDataEncrypted' to false for any method setting. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage [ 
        CacheClusterEnabled exists 
        CacheClusterEnabled == true 
    ] { 
        # Scenario 2, 3, 4, 6 
        cache_encrypted(this) 
    }
}

rule cache_encrypted(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage { 
        MethodSettings exists 
        MethodSettings is_list 
        MethodSettings not empty 
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        some MethodSettings[*] { 
            HttpMethod exists 
            ResourcePath exists 
            CacheDataEncrypted exists 

            HttpMethod == "*" 
            ResourcePath == "/*" 
            CacheDataEncrypted == true 
        } 

        MethodSettings[*] { 
            when CacheDataEncrypted exists { 
                CacheDataEncrypted == true 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Modelos de exemplo de CT.APIGATEWAY.PR.3

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
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  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      Description: Example Stage 
      CacheClusterEnabled: true 
      CacheClusterSize: 0.5 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 
      MethodSettings: 
      - ResourcePath: "/*" 
        HttpMethod: "*" 
        CacheDataEncrypted: true 
      - ResourcePath: "/" 
        HttpMethod: "POST" 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
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      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      Description: Example Stage 
      CacheClusterEnabled: true 
      CacheClusterSize: 0.5 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 
      MethodSettings: 
      - ResourcePath: "/*" 
        HttpMethod: "*" 
        CacheDataEncrypted: false 

     

[CT.APIGATEWAY.PR.4] Exigir um estágio V2 do Amazon API Gateway para 
ativar o registro de acesso

Esse controle verifica se os estágios do Amazon API Gateway V2 têm o registro de acesso ativado. O 
registro de acesso é compatível com HTTP e WebSocket APIs.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ApiGatewayV2::Stage
• AWS CloudFormationregra de guarda:Especificação da regra CT.APIGATEWAY.PR.4 (p. 268)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:Especificação da regra CT.APIGATEWAY.PR.4 (p. 268)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo de CT.APIGATEWAY.PR.4 (p. 270)
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Explicação

O registro de acessos permite que você registra quem chamou sua API e como o chamador obteve acesso 
à API. Você pode criar seu próprio grupo de logs ou escolher um existente que possa ser gerenciado pelo 
API Gateway.

Correção em caso de falha de regra

Forneça umaAccessLogSettings configuração,DestinationArn definindo o ARN de um grupo de 
CloudWatch logs da Amazon eFormat uma configuração de formato de log de linha única.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Estágio de API HTTP do Amazon API Gateway: exemplo

Estágio de API HTTP do Amazon API Gateway configurado para enviar registros de acesso à API para o 
Amazon CloudWatch Logs. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "HttpApiStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGatewayV2::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "SampleStage", 
            "Description": "Sample Stage", 
            "ApiId": { 
                "Ref": "HttpApi" 
            }, 
            "AccessLogSettings": { 
                "DestinationArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "LogGroup", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Format": "{\"requestId\":\"$context.requestId\", \"ip\": 
 \"$context.identity.sourceIp\", \"user\":\"$context.identity.user\",\"requestTime\":
\"$context.requestTime\"}" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

HttpApiStage: 
  Type: AWS::ApiGatewayV2::Stage 
  Properties: 
    StageName: SampleStage 
    Description: Sample Stage 
    ApiId: !Ref 'HttpApi' 
    AccessLogSettings: 
      DestinationArn: !GetAtt 'LogGroup.Arn' 
      Format: '{"requestId":"$context.requestId", "ip": "$context.identity.sourceIp", 
        "user":"$context.identity.user","requestTime":"$context.requestTime"}' 
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Especificação da regra CT.APIGATEWAY.PR.4

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_v2_access_logs_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon API Gateway V2 stages have access logging enabled. 
 Access logging is supported for HTTP and WebSocket APIs.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGatewayV2::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any APIGatewayV2 stage resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has been provided
#       And: 'AccessLogSettings.DestinationArn' has not been provided, or has been provided 
 as an empty string or
#            invalid local reference
#       And: 'AccessLogSettings.Format' is provided as a non-empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has been provided
#       And: 'AccessLogSettings.DestinationArn' is provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#       And: 'AccessLogSettings.Format' has not been provided, or is an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has been provided
#       And: 'AccessLogSettings.DestinationArn' is provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#       And: 'AccessLogSettings.Format' is provided as a non-empty string
#      Then: PASS

#
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# Constants
#
let API_GW_V2_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGatewayV2::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let api_gateway_v2_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_V2_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_v2_access_logs_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %api_gateway_v2_stages not empty { 
    check(%api_gateway_v2_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.4]: Require an Amazon API Gateway V2 stage to have access logging 
 activated 
            [FIX]: Provide an 'AccessLogSettings' configuration, setting 'DestinationArn' 
 to the ARN of an Amazon CloudWatch log group and 'Format' to a single line log format 
 configuration. 
        >>
}

rule api_gw_v2_access_logs_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %API_GW_V2_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_V2_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.4]: Require an Amazon API Gateway V2 stage to have access logging 
 activated 
            [FIX]: Provide an 'AccessLogSettings' configuration, setting 'DestinationArn' 
 to the ARN of an Amazon CloudWatch log group and 'Format' to a single line log format 
 configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_v2_stage) { 
    %api_gateway_v2_stage { 
        # Scenario 2 
        AccessLogSettings exists 
        AccessLogSettings is_struct 

        AccessLogSettings { 
            # Scenario 3 
            DestinationArn exists 
            check_is_string_and_not_empty(DestinationArn) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, DestinationArn, "AWS::Logs::LogGroup") 

            # Scenario 4, 5 
            Format exists 
            check_is_string_and_not_empty(Format) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

Modelos de exemplo de CT.APIGATEWAY.PR.4

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    Properties: 
      RetentionInDays: 7 
  HttpApi: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
    Properties: 
      Name: ExampleApi 
      ProtocolType: HTTP 
  HttpApiStage: 
    Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Stage' 
    Properties: 
      StageName: ExampleStage 
      Description: Example Stage 
      ApiId: 
        Ref: HttpApi 
      AccessLogSettings: 
        DestinationArn: 
          Fn::GetAtt: 
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          - "LogGroup" 
          - "Arn" 
        Format: >- 
          {"requestId":"$context.requestId", "ip": "$context.identity.sourceIp", 
          "user":"$context.identity.user","requestTime":"$context.requestTime"} 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  HttpApi: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
    Properties: 
      Name: ExampleApi 
      ProtocolType: HTTP 
  HttpApiStage: 
    Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Stage' 
    Properties: 
      StageName: ExampleStage 
      Description: Example Stage 
      ApiId: 
        Ref: HttpApi 

     

AWS Certificate Managercontroles
Tópicos

• [CT.ACM.PR.1] Exigir que umAWS Private CA certificado tenha um único nome de domínio (p. 271)

[CT.ACM.PR.1] Exigir que umAWS Private CA certificado tenha um único nome 
de domínio
Esse controle verifica se algum certificado CA privadoAWS Certificate Manager (ACM) tem nomes de 
domínio curinga em vez de nomes de domínio únicos.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CertificateManager::Certificate
• AWS CloudFormationregra de guarda:Especificação da regra CT.ACM.PR.1 (p. 273)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:Especificação da regra CT.ACM.PR.1 (p. 273)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo de CT.ACM.PR.1 (p. 276)

Explicação

AWS Private CApermite que você use curingas (*) no nome de domínio para proteger vários sites 
no mesmo domínio. Esse tipo de certificado apresenta algum risco, pois se a chave privada de um 
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certificado for comprometida, todos os domínios e subdomínios com o certificado comprometido serão 
comprometidos. Recomendamos que você use certificados de nome de domínio único em vez de 
certificados curinga para reduzir esses riscos associados.

Correção em caso de falha de regra

DefinaDomainName e cada entrada dentroSubjectAlternativeNames de um nome de domínio 
totalmente qualificado (FQDN) que não contenha um curinga (*).

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS Certificate ManagerCertificado CA privado - exemplo um

AWS Certificate ManagerCertificado CA privado configurado com um único domínio e sem nomes 
alternativos de assunto. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "Resources": { 
        "ACMCertificate": { 
            "Type": "AWS::CertificateManager::Certificate", 
            "Properties": { 
                "CertificateAuthorityArn": "arn:aws:acm-pca:us-
east-1:123456789012:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
                "DomainName": "example.com" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: example.com 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS Certificate ManagerCertificado CA privado - exemplo dois

AWS Certificate Managercertificado CA privado configurado com um único domínio e um nome alternativo 
de assunto. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "Resources": { 
        "ACMCertificate": { 
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            "Type": "AWS::CertificateManager::Certificate", 
            "Properties": { 
                "CertificateAuthorityArn": "arn:aws:acm-pca:us-
east-1:123456789012:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
                "DomainName": "example.com", 
                "SubjectAlternativeNames": [ 
                    "www.example.com" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: example.com 
      SubjectAlternativeNames: 
        - www.example.com 

                 

Especificação da regra CT.ACM.PR.1

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   acm_certificate_domain_name_check
#  
# Description:
#   This control checks whether any AWS Certificate Manager (ACM) Private CA certificates 
 have wildcard domain names instead of single domain names.
#  
# Reports on:
#   AWS::CertificateManager::Certificate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ACM certificate resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has not been provided
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has not been provided or provided as an empty list
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that begins with a wildcard 
 character ('*').
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that does not begin with a 
 wildcard character ('*').
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has been provided as a non-empty list containing a 
 string that
#            begins with a wildcard character ('*').
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that does not begin with a 
 wildcard character ('*').
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has not been provided or provided as an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that does not begin with a 
 wildcard character ('*').
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has been provided as a non-empty list where no 
 entries are strings that
#            begin with a wildcard character ('*').
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ACM_CERTIFICATE_TYPE = "AWS::CertificateManager::Certificate"
let WILDCARD_DOMAIN_NAME_REGEX_PATTERN = /^(\*\.).*$/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let acm_certificates = Resources.*[ Type == %ACM_CERTIFICATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule acm_certificate_domain_name_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %acm_certificates not empty { 
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    check(%acm_certificates.Properties) 
        << 
        [CT.ACM.PR.1]: Require an AWS Private CA certificate to have a single domain name 
            [FIX]: Set 'DomainName' and each entry within 'SubjectAlternativeNames' to a 
 fully qualified domain name (FQDN) that does not contain a wildcard (*). 
        >>
}

rule acm_certificate_domain_name_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ACM_CERTIFICATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ACM_CERTIFICATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ACM.PR.1]: Require an AWS Private CA certificate to have a single domain name 
            [FIX]: Set 'DomainName' and each entry within 'SubjectAlternativeNames' to a 
 fully qualified domain name (FQDN) that does not contain a wildcard (*). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(acm_certificate) { 
    %acm_certificate[ 
        CertificateAuthorityArn exists 
    ] { 
        # Scenario 2 
        DomainName exists 
        # Scenario 3 and 4 
        check_wildcarded_domain(DomainName) 
        check_subject_alternative_names(this) 
    }
}

rule check_subject_alternative_names(acm_certificate) { 
    %acm_certificate [ 
        SubjectAlternativeNames exists 
        SubjectAlternativeNames is_list 
        SubjectAlternativeNames not empty 
    ] { 
        SubjectAlternativeNames[*] { 
            check_wildcarded_domain(this) 
        } 
    }
}

rule check_wildcarded_domain(domain) { 
    %domain { 
        this is_string 
        this != %WILDCARD_DOMAIN_NAME_REGEX_PATTERN 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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Modelos de exemplo de CT.ACM.PR.1

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: example.com 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: '*.example.com' 

     

CloudFront Controles da Amazon
Tópicos

• [CT.CLOUDFRONT.PR.1] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon tenha um objeto raiz 
padrão configurado (p. 277)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.2] Exija que todas CloudFront as distribuições da Amazon com origens 
apoiadas pelo Amazon S3 tenham uma identidade de acesso de origem configurada (p. 281)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.3] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon tenha a criptografia em 
trânsito configurada (p. 289)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.4] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon tenha o failover de 
origem configurado (p. 295)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.5] Exigir que qualquer CloudFront distribuição da Amazon tenha o registro 
ativado (p. 301)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.6] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon use certificados SSL/
TLS personalizados (p. 307)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.7] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon use o SNI para atender 
solicitações HTTPS (p. 313)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.8] Exigir uma CloudFront distribuição da Amazon para criptografar o tráfego 
para origens personalizadas (p. 320)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.9] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon tenha uma política de 
segurança de TLSv1.2 no mínimo (p. 328)
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• [CT.CLOUDFRONT.PR.10] Exija que qualquer Amazon CloudFrontdistributions com origens apoiadas 
pelo Amazon S3 tenha o controle de acesso de origem configurado (p. 334)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.11] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon use protocolos SSL 
atualizados entre locais periféricos e origens personalizadas (p. 342)

[CT.CLOUDFRONT.PR.1] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon 
tenha um objeto raiz padrão configurado
Esse controle verifica se uma CloudFront distribuição da Amazon está configurada para retornar um objeto 
específico que é o objeto raiz padrão.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CLOUDFRONT.PR.1especificação da regra (p. 278)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.1especificação da regra (p. 278)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.1modelos de exemplo (p. 280)

Explicação

Um usuário poderia solicitar o URL raiz de uma distribuição em vez de um objeto na distribuição. 
Nessa situação, especificar um objeto raiz padrão pode ajudar a evitar a exposição do conteúdo de sua 
distribuição da web.

Correção em caso de falha de regra

Especifique um objeto raiz padrão naDefaultRootObject propriedade.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

CloudFront Distribuição da Amazon - Exemplo

CloudFront Distribuição da Amazon configurada com um objeto raiz padrão. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
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                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "DefaultRootObject": "index.html" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      DefaultRootObject: index.html 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_default_root_object_configured_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon CloudFront distribution is configured to return a 
 specific object that is the default root object.
#  
# Reports on:
#    AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DefaultRootObject' is not present on the CloudFront distribution resource or 
 is present and
#            is an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DefaultRootObject' is present on the CloudFront distribution resource and is 
 a non-empty string
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_default_root_object_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %cloudfront_distributions not 
 empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.1]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a default 
 root object configured 
            [FIX]: Specify a default root object in the 'DefaultRootObject' property. 
        >>
}

rule cloudfront_default_root_object_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.1]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a default 
 root object configured 
            [FIX]: Specify a default root object in the 'DefaultRootObject' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            # Scenario 2 
            DefaultRootObject exists 
            # Scenario 3 
            check_is_string_and_not_empty(DefaultRootObject) 

279



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy 
         ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
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          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        DefaultRootObject: index.html 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.2] Exija que todas CloudFront as distribuições da Amazon 
com origens apoiadas pelo Amazon S3 tenham uma identidade de acesso de 
origem configurada

Esse controle verifica se CloudFront as distribuições da Amazon apoiadas pelo Amazon S3 estão 
configuradas com uma identidade de acesso de origem.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregra de guarda:Especificação da regra CT.CLOUDFRONT.PR.2 (p. 283)
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Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:Especificação da regra CT.CLOUDFRONT.PR.2 (p. 283)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.2modelos de exemplo (p. 287)

Explicação

CloudFront O OAI impede que os usuários tenham acesso direto ao conteúdo do bucket do Amazon S3. 
Com acesso direto a um bucket do Amazon S3, o usuário ignora a CloudFront distribuição e quaisquer 
permissões aplicadas ao conteúdo subjacente do bucket do S3.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às CloudFront distribuições da Amazon configuradas com uma 
ou mais origens apoiadas pelo Amazon S3.

Correção em caso de falha de regra

Configure as origens apoiadas pelo Amazon S3 por meio daOrigins propriedade. Para cada 
origem apoiada pelo Amazon S3, configure uma identidade de acesso de origem por meio 
daOriginAccessIdentity propriedade em umaS3OriginConfig configuração.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

CloudFront Distribuição da Amazon - Exemplo

CloudFront Distribuição da Amazon com uma identidade de acesso de origem e origem do bucket do 
Amazon S3. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleS3Origin", 
                        "DomainName": { 
                            "Fn::GetAtt": [ 
                                "OriginBucket", 
                                "RegionalDomainName" 
                            ] 
                        }, 
                        "S3OriginConfig": { 
                            "OriginAccessIdentity": { 
                                "Fn::Join": [ 
                                    "", 
                                    [ 
                                        "origin-access-identity/cloudfront/", 
                                        { 
                                            "Ref": "OriginBucketOai" 
                                        } 
                                    ] 
                                ] 
                            } 
                        } 
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                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleS3Origin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleS3Origin 
          DomainName: !GetAtt 'OriginBucket.RegionalDomainName' 
          S3OriginConfig: 
            OriginAccessIdentity: !Join 
              - '' 
              - - origin-access-identity/cloudfront/ 
                - !Ref 'OriginBucketOai' 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleS3Origin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 

                 

Especificação da regra CT.CLOUDFRONT.PR.2

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_origin_access_identity_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon CloudFront distributions backed by Amazon S3 are 
 configured with an origin access identity.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: No S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution resource or 
 'Origins' is not present on
#            the CloudFront distribution resource or is present and an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'S3Origin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are configured on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'OriginAccessIdentity' is not present or is an empty string in the 
 'S3OriginConfig' property or invalid
#            local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'S3OriginConfig' is present with an 'OriginAccessIdentity for each S3 backed 
 'Origin' on the
#            CloudFront distribution resource that is a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN = /(.*)\.s3(-external-\d|[-\.][a-z]*-[a-z]*-[0-9])?
\.amazonaws\.com(\.cn)?$/
let INPUT_DOCUMENT = this
#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_origin_access_identity_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %cloudfront_distributions not 
 empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.2]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have an origin access identity configured 
            [FIX]: Configure Amazon S3 backed origins by means of the 'Origins' property. 
 For each origin backed by Amazon S3, configure an origin access identity by means of the 
 'OriginAccessIdentity' property within an 'S3OriginConfig' configuration. 
        >>
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}

rule cloudfront_origin_access_identity_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.2]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have an origin access identity configured 
            [FIX]: Configure Amazon S3 backed origins by means of the 'Origins' property. 
 For each origin backed by Amazon S3, configure an origin access identity by means of the 
 'OriginAccessIdentity' property within an 'S3OriginConfig' configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 3 
            S3Origin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution[ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 4 
            Origins [ 
                DomainName == %S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN or 
                check_origin_domain_name_get_att(DomainName) 
            ] { 
                S3OriginConfig exists 
                S3OriginConfig is_struct 
                S3OriginConfig { 
                    # Scenario 3 and 5 
                    OriginAccessIdentity exists 
                    check_is_string_and_not_empty(OriginAccessIdentity) or 
                    check_local_oai(OriginAccessIdentity) 
                } 
            } 
        } 
    }
}

rule check_origin_domain_name_get_att(domain) { 
  %domain { 
    'Fn::GetAtt' { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[1] == "DomainName" or 
        this[1] == "RegionalDomainName" 
    } 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::S3::Bucket") 
  }
}

rule check_local_oai(oai) { 
    %oai { 
        'Fn::Join' { 
            this[1] exists 
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            this[1] is_list 
            this[1] not empty 
            some this[1].* { 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity") 
            } 
        } or 
        'Fn::Sub' { 
            when this is_list { 
                this[1] exists 
                this[1] is_struct 
                some this[1].* { 
                   check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity") 
                } 
            } 
            when this is_string { 
                check_is_string_and_not_empty(this) 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            S3Origin exists 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists

286



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  OriginBucketOai: 
    Type: AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity 
    Properties: 
      CloudFrontOriginAccessIdentityConfig: 
        Comment: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-oai 
  OriginBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  OriginBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: OriginBucket 
      PolicyDocument: 
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        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: OriginBucket 
                - /* 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:iam::cloudfront:user/CloudFront Origin Access Identity ' 
                  - Ref: OriginBucketOai 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleS3Origin 
          DomainName: 
            Fn::GetAtt: 
            - OriginBucket 
            - RegionalDomainName 
          S3OriginConfig: 
            OriginAccessIdentity: 
              Fn::Join: 
              - "" 
              - - "origin-access-identity/cloudfront/" 
                - Ref: OriginBucketOai 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleS3Origin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
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  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleS3Origin 
          DomainName: examplebucket.s3.amazonaws.com 
          S3OriginConfig: {} 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleS3Origin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.3] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon 
tenha a criptografia em trânsito configurada

Esse controle verifica se suas CloudFront distribuições da Amazon usam HTTPS, diretamente ou por meio 
de um redirecionamento.

• Objetivo de controle: Criptografar dados em trânsito
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CLOUDFRONT.PR.3especificação da regra (p. 291)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.3especificação da regra (p. 291)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.3modelos de exemplo (p. 294)

Explicação

O HTTPS (TLS) pode ajudar a impedir que possíveis atacantes person-in-the-middle tentem ataques 
semelhantes, que podem espionar ou manipular o tráfego da rede. Somente conexões criptografadas 
por HTTPS (TLS) devem ser permitidas. A criptografia de dados em trânsito pode afetar o desempenho. 
Recomendamos que você teste seu aplicativo com esse recurso para entender o perfil de desempenho e o 
impacto do TLS.

Correção em caso de falha de regra

DefinaViewerProtocolPolicy emDefaultCacheBehavior eCacheBehavior parahttps-only
ouredirect-to-https.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

CloudFront Distribuição da Amazon - Exemplo Um

CloudFront Distribuição da Amazon configurada com um comportamento de cache padrão que exige que 
as conexões do visualizador usem HTTPS. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON
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{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

CloudFront Distribuição da Amazon - Exemplo dois

CloudFront Distribuição da Amazon configurada com um comportamento de cache que redireciona as 
conexões HTTP do visualizador para HTTPS. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 

290



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "CacheBehaviors": [ 
                    { 
                        "ViewerProtocolPolicy": "redirect-to-https", 
                        "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                        "PathPattern": "*" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: redirect-to-https 
          TargetOriginId: sampleOrigin 
          PathPattern: '*' 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.3especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_viewer_policy_https_check
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#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions use HTTPS, either 
 directly or through a redirection.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.DefaultCacheBehavior' is missing on the CloudFront 
 distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.DefaultCacheBehavior' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' is missing or set to a value 
 other than 'https-only' or
#            'redirect-to-https' (e.g. 'allow-all')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.CacheBehavior' is provided on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in the 'CacheBehavior' is  is missing or set to a value 
 other than 'https-only' or
#            'redirect-to-https' (e.g. 'allow-all')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.DefaultCacheBehavior' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' is set to 'https-only' or 
 'redirect-to-https'
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.CacheBehavior' are provided on the CloudFront distribution 
 resource as a non-empty list
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in the 'CacheBehavior' is set to 'https-only' or 
 'redirect-to-https'
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let ALLOWED_VIEWER_PROTOCOL_POLICIES = [ "https-only", "redirect-to-https" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_viewer_policy_https_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.3]: Require an Amazon CloudFront distribution to have encryption 
 in transit configured 
            [FIX]: Set 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' and 'CacheBehavior' 
 to 'https-only' or 'redirect-to-https'. 
        >>
}

rule cloudfront_viewer_policy_https_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.3]: Require an Amazon CloudFront distribution to have encryption 
 in transit configured 
            [FIX]: Set 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' and 'CacheBehavior' 
 to 'https-only' or 'redirect-to-https'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            DefaultCacheBehavior exists 
            DefaultCacheBehavior is_struct 

            DefaultCacheBehavior { 
                # Scenarios 2 and 4 
                check_viewer_protocol_policy(this) 
            } 

            when CacheBehaviors exists 
                 CacheBehaviors is_list 
                 CacheBehaviors not empty { 

                    CacheBehaviors[*] { 
                        # Scenarios 3 and 5 
                        check_viewer_protocol_policy(this) 
                    } 
            } 
        } 
    }
}
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rule check_viewer_protocol_policy(cache_behaviour) { 
    %cache_behaviour { 
        ViewerProtocolPolicy exists 
        ViewerProtocolPolicy in %ALLOWED_VIEWER_PROTOCOL_POLICIES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.3modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
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            Ref: CachePolicy 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: allow-all 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.4] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon 
tenha o failover de origem configurado
Esse controle verifica se sua CloudFront distribuição da Amazon está configurada com um grupo de 
origem que contém dois membros do grupo de origem.

• Objetivo de controle: melhorar a disponibilidade
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CLOUDFRONT.PR.4especificação da regra (p. 297)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.4especificação da regra (p. 297)
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• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.4modelos de exemplo (p. 300)

Explicação

CloudFront o failover de origem pode aumentar a disponibilidade. O failover do Origin redireciona 
automaticamente o tráfego para uma origem secundária se a origem primária estiver indisponível ou 
retornar códigos de status de resposta HTTP específicos.

Correção em caso de falha de regra

Configure um grupo de origem na Amazon CloudFront Distribution com dois membros do grupo de origem.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

CloudFront Distribuição da Amazon - Exemplo Um

CloudFront Distribuição da Amazon configurada com um grupo de origem que contém dois membros do 
grupo de origem. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "one.example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin2", 
                        "DomainName": "two.example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "OriginGroups": { 
                    "Quantity": 1, 
                    "Items": [ 
                        { 
                            "Id": "ExampleOriginGroup", 
                            "FailoverCriteria": { 
                                "StatusCodes": { 
                                    "Items": [ 
                                        400 
                                    ], 
                                    "Quantity": 1 
                                } 
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                            }, 
                            "Members": { 
                                "Quantity": 2, 
                                "Items": [ 
                                    { 
                                        "OriginId": "sampleOrigin" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "OriginId": "sampleOrigin2" 
                                    } 
                                ] 
                            } 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: one.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        - Id: sampleOrigin2 
          DomainName: two.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      OriginGroups: 
        Quantity: 1 
        Items: 
          - Id: ExampleOriginGroup 
            FailoverCriteria: 
              StatusCodes: 
                Items: 
                  - 400 
                Quantity: 1 
            Members: 
              Quantity: 2 
              Items: 
                - OriginId: sampleOrigin 
                - OriginId: sampleOrigin2 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.4especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_origin_failover_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distribution is configured with an 
 origin group that contains two origin group members.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is not present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'Quantity' within 'OriginGroups' is 0
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'Quantity' within 'OriginGroups' is >= 1
#       And: 'Quantity' within 'Members' is < 2
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'Quantity' within 'OriginGroups' is >= 1
#       And: 'Quantity' within 'Members' is == 2
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
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# Primary Rules
#
rule cloudfront_origin_failover_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.4]: Require an Amazon CloudFront distribution to have origin 
 failover configured 
            [FIX]: Configure an origin group on the Amazon CloudFront Distribution with two 
 origin group members. 
        >>
}

rule cloudfront_origin_failover_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.4]: Require an Amazon CloudFront distribution to have origin 
 failover configured 
            [FIX]: Configure an origin group on the Amazon CloudFront Distribution with two 
 origin group members. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            # Scenario 2 
            OriginGroups exists 
            OriginGroups is_struct 

            OriginGroups { 
                # Scenario 3 
                Quantity exists 
                Quantity >= 1 

                Items exists 
                Items is_list 
                Items not empty 

                Items[*] { 
                    Members exists 
                    Members is_struct 
                    Members { 
                        # Scenarios 4 and 5 
                        Quantity == 2 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.4modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: one.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        - Id: exampleOrigin2 
          DomainName: two.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        OriginGroups: 
          Quantity: 1 
          Items: 
          - Id: ExampleOriginGroup 
            FailoverCriteria: 
              StatusCodes: 
                Items: 
                - 400 
                Quantity: 1 
            Members: 
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              Quantity: 2 
              Items: 
              - OriginId: exampleOrigin 
              - OriginId: exampleOrigin2 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.5] Exigir que qualquer CloudFront distribuição da Amazon 
tenha o registro ativado
Esse controle verifica se CloudFront as distribuições da Amazon estão configuradas com o registro de 
acesso.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CLOUDFRONT.PR.5especificação da regra (p. 303)

Detalhes e exemplos
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• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.5especificação da regra (p. 303)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.5modelos de exemplo (p. 305)

Explicação

CloudFront os registros de acesso fornecem informações detalhadas sobre todas as solicitações dos 
usuários que o CloudFront recebe. Cada registro contém informações como a data e a hora em que a 
solicitação foi recebida, o endereço IP do visualizador que fez a solicitação, a origem da solicitação e o 
número da porta da solicitação do visualizador.

Esses registros de acesso são úteis para aplicativos como auditorias de segurança e acesso e em 
investigações forenses.

Correção em caso de falha de regra

ConfigureBucket emDistributionConfig.Logging um bucket do Amazon S3 que foi configurado 
para receber registros de acesso à CloudFront distribuição da Amazon.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

CloudFront Distribuição da Amazon - Exemplo

CloudFront Distribuição da Amazon configurada com registro de acesso ativado. O exemplo é mostrado 
em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "Logging": { 
                    "Bucket": { 
                        "Fn::GetAtt": [ 
                            "LoggingBucket", 
                            "RegionalDomainName" 
                        ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
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} 
                 

Exemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Logging: 
        Bucket: !GetAtt 'LoggingBucket.RegionalDomainName' 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.5especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_access_logs_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon CloudFront distributions are configured with access 
 logging.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.Logging.Bucket' configuration is not present on the 
 CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.Logging' configuration is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'Bucket' has been provided in the 'DistributionConfig.Logging' configuration 
 with with an empty string or
#            invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.Logging' configuration is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: A 'Bucket' property has been provided within the 'DistributionConfig.Logging' 
 configuration with a
#            non-empty string or valid local stack reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_access_logs_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.5]: Require any Amazon CloudFront distribution to have logging 
 enabled 
            [FIX]: Set 'Bucket' in 'DistributionConfig.Logging' to an Amazon S3 bucket that 
 has been configured to receive Amazon CloudFront distribution access logs. 
        >>
}

rule cloudfront_access_logs_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.5]: Require any Amazon CloudFront distribution to have logging 
 enabled 
            [FIX]: Set 'Bucket' in 'DistributionConfig.Logging' to an Amazon S3 bucket that 
 has been configured to receive Amazon CloudFront distribution access logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Logging exists 
            Logging is_struct 
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            Logging { 
                # Scenario 2 
                Bucket exists 

                # Scenarios 3 and 4 
                check_is_string_and_not_empty(Bucket) or 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, Bucket, %S3_BUCKET_TYPE) 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.5modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
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  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
              - 's3:PutBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              AWS: 
                Ref: AWS::AccountId 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Logging: 
          Bucket: 
            Fn::GetAtt: 
            - LoggingBucket 
            - RegionalDomainName 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.
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Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.6] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon use 
certificados SSL/TLS personalizados

Esse controle verifica se o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon é um certificado 
SSL/TLS personalizado.

• Objetivo de controle: Criptografar dados em trânsito
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CLOUDFRONT.PR.6especificação da regra (p. 309)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.6especificação da regra (p. 309)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.6modelos de exemplo (p. 312)

Explicação
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Os certificados SSL/TLS personalizados oferecem aos usuários acesso ao conteúdo usando nomes 
de domínio alternativos. Você pode armazenar certificados personalizados noAWS Certificate Manager 
(recomendado) ou no IAM.

Considerações sobre performance

• Esse controle requer uma configuração de certificado de visualizador compatível somente com 
CloudFront as distribuições da Amazon que usamAliases, também conhecidas como nomes 
de domínio alternativos ou CNAMEs.

Correção em caso de falha de regra

Forneça umaViewerCertificate configuração com valores 
paraAcmCertificateArnMinimumProtocolVersion,SslSupportMethod e.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

CloudFront Distribuição da Amazon - Exemplo

CloudFront Distribuição da Amazon configurada com um certificadoAWS Certificate Manager SSL. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "ViewerCertificate": { 
                    "AcmCertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021", 
                    "SslSupportMethod": "sni-only" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML
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CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      ViewerCertificate: 
        AcmCertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
        MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
        SslSupportMethod: sni-only 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.6especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_custom_ssl_certificate_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the certificate associated with an Amazon CloudFront 
 distribution is a custom SSL/TLS certificate.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is not present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: One of 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are not provided or provided 
 as empty strings or invalid
#            local references
#       And: One of 'MinimumProtocolVersion' and 'SslSupportMethod' is not provided or 
 provided as an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration as
#             non-empty strings or 'AcmCertificateArn' is a valid local reference
#       And: 'MinimumProtocolVersion' and 'SslSupportMethod' are provided as non-empty 
 strings
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_custom_ssl_certificate_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.6]: Require an Amazon CloudFront distribution to use custom SSL/
TLS certificates 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with values for 
 'AcmCertificateArn', 'MinimumProtocolVersion', and 'SslSupportMethod'. 
        >>
}

rule cloudfront_custom_ssl_certificate_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.6]: Require an Amazon CloudFront distribution to use custom SSL/
TLS certificates 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with values for 
 'AcmCertificateArn', 'MinimumProtocolVersion', and 'SslSupportMethod'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 
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        DistributionConfig { 
            ViewerCertificate exists 
            ViewerCertificate is_struct 

            ViewerCertificate { 
                CloudFrontDefaultCertificate not exists or 
                CloudFrontDefaultCertificate == false 

                check_custom_acm_certificate_provided(AcmCertificateArn, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") or 
                check_custom_iam_certificate_provided(IamCertificateId) 

                MinimumProtocolVersion exists 
                check_is_string_and_not_empty(MinimumProtocolVersion) 

                SslSupportMethod exists 
                check_is_string_and_not_empty(SslSupportMethod) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_custom_acm_certificate_provided(certificate, cfn_type) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, %cfn_type) 
    }
}

rule check_custom_iam_certificate_provided(certificate) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
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                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.6modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
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        ViewerCertificate: 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
          SslSupportMethod: sni-only 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          CloudFrontDefaultCertificate: true 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.7] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon use 
o SNI para atender solicitações HTTPS
Esse controle verifica se suas CloudFront distribuições da Amazon estão configuradas para usar o SNI 
para atender solicitações HTTPS.

• Objetivo de controle: criptografar dados em trânsito, melhorar a disponibilidade
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CLOUDFRONT.PR.7especificação da regra (p. 315)
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Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.7especificação da regra (p. 315)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.7modelos de exemplo (p. 318)

Explicação

A Indicação de Nome de Servidor (SNI) é uma extensão do protocolo TLS. Ele é um dos navegadores e 
clientes lançados após 2010. Se você configurar o CloudFront para atender a solicitações HTTPS usando 
SNI, CloudFront o associará seu nome de domínio alternativo a um endereço IP para cada ponto de 
presença. Quando um visualizador envia uma solicitação HTTPS para seu conteúdo, o DNS a roteia para 
o endereço IP do ponto de presença correto. O endereço IP para o seu nome de domínio é determinado 
durante a negociação do handshake SSL/TLS. O endereço IP não é dedicado à sua distribuição.

Considerações sobre performance

• Esse controle requer uma configuração de certificado de visualizador que só é compatível com 
CloudFront as distribuições da Amazon que usamAliases (também conhecidas como nomes 
de domínio alternativos ou CNAMEs)

Correção em caso de falha de regra

DentroViewerCertificate,SslSupportMethod defina comosni-only,MinimumProtocolVersion
para um protocolo que suporte SNI (TLSv1ou superior) eAcmCertificateArn para o ARN de um 
certificadoAWS ACM.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

CloudFront Distribuição da Amazon - Exemplo

CloudFront Distribuição da Amazon configurada para usar SNI para atender a solicitações HTTPS. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "ViewerCertificate": { 
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                    "AcmCertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021", 
                    "SslSupportMethod": "sni-only" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      ViewerCertificate: 
        AcmCertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
        MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
        SslSupportMethod: sni-only 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.7especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_sni_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are configured to use 
 SNI to serve HTTPS requests.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is not present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in the 'ViewerCertificate' configuration 
 with a protocol that does not
#            support SNI (SSLv3)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in the 'ViewerCertificate' configuration 
 with a protocol that supports
#            SNI (TLSv1 or greater)
#       And: 'SslSupportMethod' is set to 'vip'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in the 'ViewerCertificate' configuration 
 with a protocol that supports
#            SNI (TLSv1 or greater)
#       And: 'SslSupportMethod' is set to 'sni-only'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let UNSUPPORTED_PROTOCOLS_FOR_SNI = [ "SSLv3" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_sni_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
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                                       %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.7]: Require an Amazon CloudFront distribution to use SNI to serve 
 HTTPS requests 
            [FIX]: Within 'ViewerCertificate', set 'SslSupportMethod' to 'sni-only', 
 'MinimumProtocolVersion' to a protocol that supports SNI ('TLSv1' or greater), and 
 'AcmCertificateArn' to the ARN of an AWS ACM certificate. 
        >>
}

rule cloudfront_sni_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.7]: Require an Amazon CloudFront distribution to use SNI to serve 
 HTTPS requests 
            [FIX]: Within 'ViewerCertificate', set 'SslSupportMethod' to 'sni-only', 
 'MinimumProtocolVersion' to a protocol that supports SNI ('TLSv1' or greater), and 
 'AcmCertificateArn' to the ARN of an AWS ACM certificate. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            ViewerCertificate exists 
            ViewerCertificate is_struct 

            ViewerCertificate { 
                CloudFrontDefaultCertificate not exists or 
                CloudFrontDefaultCertificate == false 

                check_custom_acm_certificate_provided(AcmCertificateArn, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") or 
                check_custom_iam_certificate_provided(IamCertificateId) 

                MinimumProtocolVersion exists 
                MinimumProtocolVersion not in %UNSUPPORTED_PROTOCOLS_FOR_SNI 

                SslSupportMethod exists 
                SslSupportMethod == "sni-only" 
            } 
        } 
    }
}

rule check_custom_acm_certificate_provided(certificate, cfn_type) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, %cfn_type) 
    }
}

rule check_custom_iam_certificate_provided(certificate) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) 
    }
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}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.7modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
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          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
          SslSupportMethod: sni-only 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
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      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1 
          SslSupportMethod: vip 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.8] Exigir uma CloudFront distribuição da Amazon para 
criptografar o tráfego para origens personalizadas

Esse controle verifica se suas CloudFront distribuições da Amazon estão criptografando o tráfego para 
origens personalizadas.

• Objetivo de controle: Criptografar dados em trânsito
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CLOUDFRONT.PR.8especificação da regra (p. 323)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.8especificação da regra (p. 323)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.8modelos de exemplo (p. 327)

Explicação

O HTTPS (TLS) pode ajudar a evitar a espionagem ou a manipulação do tráfego da rede. Somente 
conexões criptografadas por HTTPS (TLS) devem ser permitidas.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às CloudFront distribuições da Amazon que tenham uma ou 
mais origens configuradas.
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Correção em caso de falha de regra

Para origens CloudFront personalizadas da Amazon,OriginProtocolPolicy defina comohttps-
only ou match-viewer. When setting OriginProtocolPolicy to  match-viewer, do not set
ViewerProtocolPolicy to  allow-all” para qualquer comportamento de cache.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

CloudFront Distribuição da Amazon - Exemplo Um

CloudFront Distribuição da Amazon configurada para exigir conexões HTTPS para origens personalizadas, 
por meio de uma política de protocolo de origem dehttps-only. O exemplo é mostrado em JSON e em 
YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "CacheBehaviors": [ 
                    { 
                        "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                        "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                        "PathPattern": "*", 
                        "CachePolicyId": { 
                            "Ref": "CachePolicy" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
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      Enabled: false 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: sampleOrigin 
          PathPattern: '*' 
          CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

CloudFront Distribuição da Amazon - Exemplo dois

CloudFront Distribuição da Amazon configurada para exigir conexões HTTPS para origens personalizadas, 
por meio de uma política de protocolo de origem dematch-viewer. O exemplo é mostrado em JSON e 
em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "CacheBehaviors": [ 
                    { 
                        "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                        "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                        "PathPattern": "*", 
                        "CachePolicyId": { 
                            "Ref": "CachePolicy" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "match-viewer" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
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} 
                 

Exemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: sampleOrigin 
          PathPattern: '*' 
          CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: match-viewer 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.8especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_traffic_to_origin_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are encrypting traffic 
 to custom origins.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIPs
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'Origins' is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
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#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There are no 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'CustomOrigin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: At least one 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' has an 
 'OriginProtocolPolicy' of 'http-only'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: At least one 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' has an 
 'OriginProtocolPolicy' of 'match-viewer'
#       And: Any 'ViewerProtocolPolicy' is set to 'allow-all' for 'DefaultCacheBehavior' or 
 any configured
#            'CacheBehaviors'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: All 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 'OriginProtocolPolicy' of 
 'https-only'
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront Distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: At least one 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' has an 
 'OriginProtocolPolicy' of 'match-viewer'
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' is not set to 'allow-all' for both 
 'DefaultCacheBehavior' and any configured
#            'CacheBehaviors'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]
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#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_traffic_to_origin_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %cloudfront_distributions not empty 
 { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.8]: Require an Amazon CloudFront distribution to encrypt traffic 
 to custom origins 
            [FIX]: For Amazon CloudFront custom origins, set 'OriginProtocolPolicy' to 
 'https-only' or match-viewer'. When setting 'OriginProtocolPolicy' to 'match-viewer', do 
 not set 'ViewerProtocolPolicy' to 'allow-all' for any cache behaviors. 
        >>
}

rule cloudfront_traffic_to_origin_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.8]: Require an Amazon CloudFront distribution to encrypt traffic 
 to custom origins 
            [FIX]: For Amazon CloudFront custom origins, set 'OriginProtocolPolicy' to 
 'https-only' or match-viewer'. When setting 'OriginProtocolPolicy' to 'match-viewer', do 
 not set 'ViewerProtocolPolicy' to 'allow-all' for any cache behaviors. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 4 
            CustomOrigin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution [ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        let cloudfront_distro = this 

        DistributionConfig { 
            Origins [ 
                # Scenario 3 
                CustomOriginConfig exists 
                CustomOriginConfig is_struct 
            ] { 
                CustomOriginConfig { 
                    # Scenario 5 
                    OriginProtocolPolicy != "http-only" 
                    # Scenario 6 
                    OriginProtocolPolicy == "https-only" or 
                    # Scenario 6 and 8 
                    
 match_viewer_policy_with_no_allow_all_viewer_protocol_policy(OriginProtocolPolicy, 
 %cloudfront_distro) 
                } 
            } 
        } 
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    }
}

rule match_viewer_policy_with_no_allow_all_viewer_protocol_policy(origin_protocol_policy, 
 cloudfront_distribution) { 
    %origin_protocol_policy { 
        this == "match-viewer" 

        %cloudfront_distribution { 
            DistributionConfig { 
                DefaultCacheBehavior exists 
                DefaultCacheBehavior is_struct 

                DefaultCacheBehavior { 
                    check_viewer_protocol_policy(this) 
                } 

                when CacheBehaviors exists 
                     CacheBehaviors is_list 
                     CacheBehaviors not empty { 

                        CacheBehaviors[*] { 
                            check_viewer_protocol_policy(this) 
                        } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

rule check_viewer_protocol_policy(cache_behaviour) { 
    %cache_behaviour { 
        ViewerProtocolPolicy exists 
        ViewerProtocolPolicy != "allow-all" 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            CustomOrigin exists 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
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        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.8modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          PathPattern: '*' 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.
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Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: allow-all 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: match-viewer 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.9] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon 
tenha uma política de segurança de TLSv1.2 no mínimo

Esse controle verifica se suas CloudFront distribuições da Amazon estão usando uma política de 
segurança mínima e um conjunto de cifras de TLSv1.2 ou superior para conexões de visualizadores.

• Objetivo de controle: gerenciar vulnerabilidades
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CLOUDFRONT.PR.9especificação da regra (p. 330)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.9especificação da regra (p. 330)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.9modelos de exemplo (p. 333)

Explicação
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O AWS Control Tower recomenda que você use SSL/TLS para se comunicar com osAWS recursos da. 
Recomendamos TLS versão 1.2 ou posterior.

É possível especificar a política CloudFront de segurança a ser usada para conexões HTTPS com os 
visualizadores. A política de segurança determina duas configurações: 1) o protocolo SSL/TLS mínimo que 
CloudFront pode ser usado para se comunicar com os espectadores e 2) as cifras que CloudFront podem 
ser usadas para criptografar o conteúdo que ele retorna aos visualizadores.

Considerações sobre performance

• Esse controle requer uma configuração de certificado de visualizador compatível somente com 
CloudFront as distribuições da Amazon que usamAliases, também conhecidas como nomes 
de domínio alternativos ou CNAMEs.

Correção em caso de falha de regra

Forneça umaViewerCertificate configuraçãoMinimumProtocolVersion definida como TLSv1.2 ou 
superior.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

CloudFront Distribuição da Amazon - Exemplo

CloudFront Distribuição da Amazon configurada para usar o TLS versão 1.2 para conexões HTTPS do 
visualizador. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "ViewerCertificate": { 
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2018", 
                    "AcmCertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "SslSupportMethod": "vip" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
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Exemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      ViewerCertificate: 
        MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2018 
        AcmCertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
        SslSupportMethod: vip 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.9especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_security_policy_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are using a minimum 
 security policy and cipher suite of TLSv1.2 or greater for viewer connections.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is not present on the CloudFront 
 distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
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#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' in 'ViewerCertificate' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is not provided in 'ViewerCertificate' or 
 provided and set to bool(false)
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is not provided in 'ViewerCertificate' or provided as 
 an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is not provided in 'ViewerCertificate' or 
 provided and set to bool(false)
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in 'ViewerCertificate' and is to one of 
 SSLv3, TLSv1,
#             TLSv1_2016, or TLSv1.1_2016
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is not provided in 'ViewerCertificate' or 
 provided and set to bool(false)
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in 'ViewerCertificate' and is not set to 
 SSLv3, TLSv1,
#            TLSv1_2016, or TLSv1.1_2016
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this
let NON_COMPLIANT_TLS_POLICIES_LIST = ["SSLv3", "TLSv1", "TLSv1_2016", "TLSv1.1_2016"]

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_security_policy_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.9]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a security 
 policy of TLSv1.2 as a minimum 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with 
 'MinimumProtocolVersion' set to TLSv1.2 or higher. 
        >>
}
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rule cloudfront_security_policy_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.9]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a security 
 policy of TLSv1.2 as a minimum 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with 
 'MinimumProtocolVersion' set to TLSv1.2 or higher. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            # Scenario 2 
            ViewerCertificate exists 
            ViewerCertificate is_struct 

            ViewerCertificate { 
                # Scenario 3 
                CloudFrontDefaultCertificate not exists or 
                CloudFrontDefaultCertificate == false 

                # Scenario 4, 5 and 6 
                MinimumProtocolVersion exists 

                check_is_string_and_not_empty(MinimumProtocolVersion) 
                MinimumProtocolVersion not in %NON_COMPLIANT_TLS_POLICIES_LIST 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.CLOUDFRONT.PR.9modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2018 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          SslSupportMethod: sni-only 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
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    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          SslSupportMethod: vip 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.10] Exija que qualquer Amazon CloudFrontdistributions 
com origens apoiadas pelo Amazon S3 tenha o controle de acesso de origem 
configurado

Esse controle verifica se suas CloudFront distribuições da Amazon apoiadas pelo Amazon S3 estão 
configuradas para usar um controle de acesso de origem.

• Objetivo de controle: impor o mínimo de privilégios, proteja as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CLOUDFRONT.PR.10especificação da regra (p. 336)

Detalhes e exemplos
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• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.10especificação da regra (p. 336)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.10modelos de exemplo (p. 339)

Explicação

CloudFront O OAC impede que os usuários tenham acesso direto ao conteúdo de um bucket do Amazon 
S3. O acesso direto a um bucket do S3 ignora a CloudFront distribuição e quaisquer permissões aplicadas 
ao conteúdo subjacente do bucket do S3.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às CloudFront distribuições da Amazon que tenham uma ou 
mais origens apoiadas pelo Amazon S3 configuradas.

Correção em caso de falha de regra

AOrigins propriedade configura as origens apoiadas pelo Amazon S3. Para cada origem 
apoiada pelo Amazon S3, configure um identificador de controle de acesso de origem usando 
aOriginAccessControlId propriedade.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

CloudFront Distribuição da Amazon - Exemplo

CloudFront Distribuição da Amazon com uma origem de bucket do Amazon S3, configurada com um 
controle de acesso à origem. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": { 
                            "Fn::GetAtt": [ 
                                "OriginBucket", 
                                "RegionalDomainName" 
                            ] 
                        }, 
                        "OriginAccessControlId": { 
                            "Ref": "OriginAccessControl" 
                        }, 
                        "S3OriginConfig": {} 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                } 
            } 
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        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: !GetAtt 'OriginBucket.RegionalDomainName' 
          OriginAccessControlId: !Ref 'OriginAccessControl' 
          S3OriginConfig: {} 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.10especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_origin_access_control_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions backed by Amazon S3 
 are configured to use an origin access control.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: No S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution resource or 
 'Origins' is not present on
#            the CloudFront distribution resource or is present and an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'S3Origin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are configured on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'OriginAccessControlId' is not present for the 'Origin' or is an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'OriginAccessControlId' is present for each S3 backed 'Origin' and is a non-
empty string or valid local
#            reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_CONTROL_TYPE = "AWS::CloudFront::OriginAccessControl"
let S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN = /(.*)\.s3(-external-\d|[-\.][a-z]*-[a-z]*-[0-9])?
\.amazonaws\.com(\.cn)?$/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_origin_access_control_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %cloudfront_distributions not 
 empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.10]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have origin access control configured 
            [FIX]: The 'Origins' property configures origins backed by Amazon S3. For 
 each origin backed by Amazon S3, configure an origin access control identifier using the 
 'OriginAccessControlId' property. 
        >>
}

rule cloudfront_origin_access_control_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.10]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have origin access control configured 
            [FIX]: The 'Origins' property configures origins backed by Amazon S3. For 
 each origin backed by Amazon S3, configure an origin access control identifier using the 
 'OriginAccessControlId' property. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 3 
            S3Origin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution[ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            Origins [ 
                # Scenario 4 
                DomainName == %S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN or 
                check_origin_domain_name_get_att(DomainName) 
            ] { 
                # Scenario 3 and 5 
                OriginAccessControlId exists 
                check_is_string_and_not_empty(OriginAccessControlId) or 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, OriginAccessControlId, 
 %CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_CONTROL_TYPE) 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            S3Origin exists 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule check_origin_domain_name_get_att(domain) { 
  %domain { 
    'Fn::GetAtt' { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[1] == "DomainName" or 
        this[1] == "RegionalDomainName" 
    } 
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    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::S3::Bucket") 
  }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.10modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
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          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  OriginAccessControl: 
    Type: AWS::CloudFront::OriginAccessControl 
    Properties: 
      OriginAccessControlConfig: 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-oac 
        OriginAccessControlOriginType: s3 
        SigningBehavior: always 
        SigningProtocol: sigv4 
  OriginBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  OriginBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: OriginBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: OriginBucket 
                - /* 
            Principal: 
              Service: cloudfront.amazonaws.com 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "AWS:SourceArn": 
                  Fn::Join: 
                  - '' 
                  - - 'arn:aws:cloudfront::' 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - ':distribution/' 
                    - Ref: CloudFrontDistribution 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: 
            Fn::GetAtt: 
            - OriginBucket 
            - RegionalDomainName 
          OriginAccessControlId: 
            Ref: OriginAccessControl 
          S3OriginConfig: {} 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
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            Ref: CachePolicy 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  OriginBucketOai: 
    Type: AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity 
    Properties: 
      CloudFrontOriginAccessIdentityConfig: 
        Comment: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-oai 
  OriginBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  OriginBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: OriginBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: OriginBucket 
                - /* 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:iam::cloudfront:user/CloudFront Origin Access Identity ' 
                  - Ref: OriginBucketOai 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleS3Origin 
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          DomainName: 
            Fn::GetAtt: 
            - OriginBucket 
            - RegionalDomainName 
          S3OriginConfig: 
            OriginAccessIdentity: 
              Fn::Sub: "origin-access-identity/cloudfront/${OriginBucketOai}" 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleS3Origin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.11] Exigir que uma CloudFront distribuição da Amazon 
use protocolos SSL atualizados entre locais periféricos e origens personalizadas

Esse controle verifica se suas CloudFront distribuições da Amazon estão usando protocolos SSL obsoletos 
para comunicação HTTPS entre locais CloudFront periféricos e origens personalizadas.

• Objetivo de controle: gerenciar vulnerabilidades
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CLOUDFRONT.PR.11especificação da regra (p. 343)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.11especificação da regra (p. 343)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDFRONT.PR.11modelos de exemplo (p. 347)

Explicação

Em 2015, a Internet Engineering Task Force (IETF) anunciou oficialmente que o SSL 3.0 deveria ser 
descontinuado, porque o protocolo não é suficientemente seguro. Recomendamos usar o TLSv1.2 ou 
posterior para comunicação HTTPS com suas origens personalizadas.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às CloudFront distribuições da Amazon que tenham uma ou 
mais origens personalizadas configuradas.

Correção em caso de falha de regra

Remova os protocolos SSL obsoletosOriginSSLProtocols de dentroOrigins que 
tenhamCustomOriginConfig configurações.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

CloudFront Distribuição da Amazon - Exemplo

CloudFront Distribuição da Amazon configurada para usar o TLS v1.2 como um protocolo SSL de origem. 
O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.
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Exemplo de JSON

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only", 
                            "OriginSSLProtocols": [ 
                                "TLSv1.2" 
                            ] 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
            OriginSSLProtocols: 
              - TLSv1.2 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.11especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
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# Rule Identifier:
#   cloudfront_no_deprecated_ssl_protocols_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are using deprecated 
 SSL protocols for HTTPS communication between CloudFront edge locations and custom 
 origins.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'Origins' is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There are no 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: All 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 'OriginProtocolPolicy' of 
 'http-only'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'CustomOrigin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: One or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 
 'OriginProtocolPolicy' not equal to 'http-only'
#       And: 'OriginSSLProtocols' has not been specified or specified as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
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#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: One or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 
 'OriginProtocolPolicy' not equal to 'http-only'
#       And: 'OriginSSLProtocols' has been specified as a non-empty list and contains 
 'SSLv3'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: One or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 
 'OriginProtocolPolicy' not equal to 'http-only'
#       And: 'OriginSSLProtocols' has been specified as a non-empty list and does not 
 contain 'SSLv3'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let UNSUPPORTED_ORIGIN_SSL_PROTOCOLS = [ "SSLv3" ]
let OUT_OF_SCOPE_PROTOCOL_POLICIES = [ "http-only" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_no_deprecated_ssl_protocols_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %cloudfront_distributions not empty 
 { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.11]: Require an Amazon CloudFront distribution to use updated SSL 
 protocols between edge locations and custom origins 
            [FIX]: Remove deprecated SSL protocols from 'OriginSSLProtocols' in 'Origins' 
 that have 'CustomOriginConfig' configurations. 
        >>
}

rule cloudfront_no_deprecated_ssl_protocols_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.11]: Require an Amazon CloudFront distribution to use updated SSL 
 protocols between edge locations and custom origins 
            [FIX]: Remove deprecated SSL protocols from 'OriginSSLProtocols' in 'Origins' 
 that have 'CustomOriginConfig' configurations. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 5 
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            CustomOrigin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution[ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            Origins [ 
                # Scenario 3 and 4 
                CustomOriginConfig exists 
                CustomOriginConfig is_struct 
                filter_custom_origin_config(CustomOriginConfig) 
            ] { 
                CustomOriginConfig { 
                    # Scenario 6, 7 and 8 
                    OriginSSLProtocols exists 
                    OriginSSLProtocols is_list 
                    OriginSSLProtocols not empty 
                    %UNSUPPORTED_ORIGIN_SSL_PROTOCOLS.* not in OriginSSLProtocols 
                } 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            CustomOrigin exists 
        } 
    }
}

rule filter_custom_origin_config(custom_origin_config) { 
    %custom_origin_config { 
        OriginProtocolPolicy exists 
        OriginProtocolPolicy not in %OUT_OF_SCOPE_PROTOCOL_POLICIES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.11modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
            OriginSSLProtocols: 
            - TLSv1 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
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      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
            OriginSSLProtocols: 
            - SSLv3 

     

AWS CloudTrailcontroles
Tópicos

• [CT.CLOUDTRAIL.PR.1] Exigir umaAWS CloudTrail trilha para que a criptografia em repouso seja 
ativada (p. 348)

• [CT.CLOUDTRAIL.PR.2] Exigir umaAWS CloudTrail trilha para que a validação do arquivo de log seja 
ativada (p. 354)

• [CT.CLOUDTRAIL.PR.3] Exigir umaAWS CloudTrail trilha para ter uma configuração de grupo de 
CloudWatch logs do Amazon Logs (p. 359)

[CT.CLOUDTRAIL.PR.1] Exigir umaAWS CloudTrail trilha para que a criptografia 
em repouso seja ativada

Esse controle verifica se vocêAWS CloudTrail está configurado para usar criptografia no lado do servidor 
(SSE)AWS KMS key.

• Objetivo de controle: criptografar dados em repouso
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudTrail::Trail
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CLOUDTRAIL.PR.1especificação da regra (p. 349)

Detalhes e exemplos
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• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDTRAIL.PR.1especificação da regra (p. 349)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo de CT.CLOUDTRAIL.PR.1 (p. 352)

Explicação

Para uma camada adicional de segurança para seus arquivos de CloudTrail log confidenciais, você deve 
usar criptografia do lado do servidor comAWS KMS keys (SSE-KMS) para seus arquivos de CloudTrail 
log para criptografia em repouso. Observe que, por padrão, os arquivos de log entregues CloudTrail aos 
seus buckets são criptografados pela criptografia do servidor da Amazon com chaves de criptografia 
gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3).

Correção em caso de falha de regra

Defina aKMSKeyId propriedade como uma chave KMS válida.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS CloudTrailtrilha - Exemplo

AWS CloudTrailTrilha configurada para usar criptografia do lado do servidor comAWS KMS keys (SSE-
KMS). O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudTrail": { 
        "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
        "Properties": { 
            "IsLogging": true, 
            "KMSKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            }, 
            "S3BucketName": { 
                "Ref": "LoggingBucket" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CloudTrail: 
  Type: AWS::CloudTrail::Trail 
  Properties: 
    IsLogging: true 
    KMSKeyId: !Ref 'KMSKey' 
    S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.CLOUDTRAIL.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloud_trail_encryption_enabled_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server-side encryption 
 (SSE) AWS KMS key encryption.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudTrail::Trail
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any AWS CloudTrailtrails
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'KMSKeyId' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'KMSKeyId' has been provided and is set to an empty string or a non-valid 
 local reference to a KMS key or
#            Alias
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'KMSKeyId' has been provided and is a non-empty string or a valid reference to 
 a KMS key or Alias.
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE = "AWS::CloudTrail::Trail"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudtrail_trails = Resources.*[ Type == %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloud_trail_encryption_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %cloudtrail_trails not empty { 
    check_cloudtrail_kms_key_configuration(%cloudtrail_trails.Properties) 
        < < 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.1]: Require an AWS CloudTrail trail to have encryption at rest 
 activated 
        [FIX]: Set the 'KMSKeyId' property to a valid KMS key. 
        >>
}
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rule cloud_trail_encryption_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE) { 
    check_cloudtrail_kms_key_configuration(%INPUT_DOCUMENT.
%CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.1]: Require an AWS CloudTrail trail to have encryption at rest 
 activated 
        [FIX]: Set the 'KMSKeyId' property to a valid KMS key. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_cloudtrail_kms_key_configuration(cloudtrail_trail){ 
    %cloudtrail_trail { 
        # Scenario 2 
        KMSKeyId exists 
        # Scenario 3 and 4 
        check_is_string_and_not_empty(KMSKeyId) or 
        check_kms_key_id_local_ref(KMSKeyId) 
    }
}

rule check_kms_key_id_local_ref(key_ref) { 
    %key_ref { 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::KMS::Key") or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::KMS::Alias") 
    } 
 }

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
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    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_RESOURCE_TYPE 
    }
} 

     

Modelos de exemplo de CT.CLOUDTRAIL.PR.1

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-cloudtrail-key-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
        - Sid: Allow CloudTrail to encrypt logs 
          Effect: Allow 
          Action: "kms:GenerateDataKey*" 
          Principal: 
            Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
          Resource: '*' 
          Condition: 
            StringLike: 
              "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": [ 
                Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:*:${AWS::AccountId}:trail/*" 
              ] 
            StringEquals: 
              "aws:SourceArn":  
                Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
        - Sid: Allow CloudTrail to describe key 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
          Action: kms:DescribeKey 
          Resource: '*' 
        - Sid: Allow principals in the account to decrypt log files 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: "*" 
          Action: 
           - "kms:Decrypt" 
           - "kms:ReEncryptFrom" 
          Resource: "*" 
          Condition: 
            StringEquals:  
              "kms:CallerAccount": 
                Ref: AWS::AccountId 
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              "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": 
                Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:*:${AWS::AccountId}:trail/*" 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      KMSKeyId: 
        Ref: KMSKey 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 

353



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 

     

[CT.CLOUDTRAIL.PR.2] Exigir umaAWS CloudTrail trilha para que a validação do 
arquivo de log seja ativada

Esse controle verifica se a validação da integridade do arquivo de log está habilitada em umaAWS 
CloudTrail trilha.

• Objetivo de controle: gerenciar segredos
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
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• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudTrail::Trail
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CLOUDTRAIL.PR.2especificação da regra (p. 356)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDTRAIL.PR.2especificação da regra (p. 356)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo de CT.CLOUDTRAIL.PR.2 (p. 357)

Explicação

CloudTrail a validação do arquivo de log cria um arquivo de resumo assinado digitalmente que contém 
um hash de cada log CloudTrail gravado no Amazon S3. É possível usar esses arquivos de resumo para 
determinar se um arquivo de log foi alterado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega do log.

A AWS Control Tower recomenda que você habilite a validação de arquivos em todas as trilhas. A 
validação do arquivo de log fornece verificações adicionais de integridade dos CloudTrail registros.

Correção em caso de falha de regra

Defina aEnableLogFileValidation propriedade do CloudTrail recurso como verdadeira.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS CloudTrailtrilha - Exemplo

AWS CloudTrailtrilha configurada com validação do arquivo de log. O exemplo é mostrado em JSON e em 
YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudTrail": { 
        "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
        "Properties": { 
            "IsLogging": true, 
            "S3BucketName": { 
                "Ref": "LoggingBucket" 
            }, 
            "KMSKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            }, 
            "EnableLogFileValidation": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CloudTrail: 
  Type: AWS::CloudTrail::Trail 
  Properties: 
    IsLogging: true 
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    S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 
    KMSKeyId: !Ref 'KMSKey' 
    EnableLogFileValidation: true 

                 

CT.CLOUDTRAIL.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloud_trail_log_file_validation_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether log file integrity validation is enabled on an AWS 
 CloudTrail trail.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudTrail::Trail
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any CloudTrail trails
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'EnableLogFileValidation' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'EnableLogFileValidation' is present and and is set to a value other than 
 bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'EnableLogFileValidation' is present and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE = "AWS::CloudTrail::Trail"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudtrail_trails = Resources.*[ Type == %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE ]

#
# Primary Rules
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#
rule cloud_trail_log_file_validation_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %cloudtrail_trails not empty { 
    check(%cloudtrail_trails.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.2]: Require an AWS CloudTrail trail to have log file validation 
 activated 
        [FIX]: Set the CloudTrail resource 'EnableLogFileValidation' property to true. 
        >>
}

rule cloud_trail_log_file_validation_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.2]: Require an AWS CloudTrail trail to have log file validation 
 activated 
        [FIX]: Set the CloudTrail resource 'EnableLogFileValidation' property to true. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudtrail_trail){ 
    %cloudtrail_trail { 
        # Scenario 2 
        EnableLogFileValidation exists 
        # Scenario 3 and 4 
        EnableLogFileValidation == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Modelos de exemplo de CT.CLOUDTRAIL.PR.2

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
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        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 
      EnableLogFileValidation: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
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        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 
      EnableLogFileValidation: false 

     

[CT.CLOUDTRAIL.PR.3] Exigir umaAWS CloudTrail trilha para ter uma 
configuração de grupo de CloudWatch logs do Amazon Logs

Esse controle verifica se suaAWS CloudTrail trilha está configurada para enviar registros para o Amazon 
CloudWatch Logs Logs.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CloudTrail::Trail
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CLOUDTRAIL.PR.3especificação da regra (p. 361)

Detalhes e exemplos
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• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CLOUDTRAIL.PR.3especificação da regra (p. 361)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo de CT.CLOUDTRAIL.PR.3 (p. 363)

Explicação

CloudTrail registra chamadas deAWS API que são feitas em uma determinada conta. As informações 
registradas incluem: a identidade do chamador da API, a hora da chamada da API, o endereço IP de 
origem do chamador da API, os parâmetros da solicitação e os elementos de resposta retornados 
peloAWS service (Serviço da AWS).

CloudTrail usa o Amazon S3 para armazenamento e entrega de arquivos de log. Você pode capturar 
CloudTrail registros em um bucket S3 especificado para análise de longo prazo. Para realizar análises em 
tempo real, você pode configurar o CloudTrail envio de registros para CloudWatch os registros.

Para uma trilha ativada em tudoRegiões da AWS em uma conta, CloudTrail envia arquivos de log de todas 
essas regiões para um grupo de CloudWatch registros de registros.

AWS CloudTrailrecomenda que você envie CloudTrail registros para CloudWatch Logs. Observe 
que essa recomendação visa garantir que a atividade da conta seja capturada, monitorada e ativada 
adequadamente. Você pode usar o CloudWatch Logs para configurar isso com seusAWS serviços. Essa 
recomendação não impede o uso de uma solução diferente.

O envio de CloudTrail registros para CloudWatch registros facilita o registro de atividades históricas e em 
tempo real com base no usuário, na API, no recurso e no endereço IP. Você pode usar essa abordagem 
para estabelecer alarmes e notificações para atividades anômalas ou confidenciais da conta.

Correção em caso de falha de regra

DefinaCloudWatchLogsLogGroupArn asCloudWatchLogsRoleArn propriedades e.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS CloudTrailtrilha - Exemplo

AWS CloudTrailtrilha configurada para enviar eventos para o Amazon CloudWatch Logs. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CloudTrail": { 
        "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
        "Properties": { 
            "IsLogging": true, 
            "S3BucketName": { 
                "Ref": "LoggingBucket" 
            }, 
            "CloudWatchLogsRoleArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "LogRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "CloudWatchLogsLogGroupArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "LogGroup", 
                    "Arn" 
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                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CloudTrail: 
  Type: AWS::CloudTrail::Trail 
  Properties: 
    IsLogging: true 
    S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 
    CloudWatchLogsRoleArn: !GetAtt 'LogRole.Arn' 
    CloudWatchLogsLogGroupArn: !GetAtt 'LogGroup.Arn' 

                 

CT.CLOUDTRAIL.PR.3especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloud_trail_cloud_watch_logs_enabled_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether AWS CloudTrail trails are configured to send logs to Amazon 
 CloudWatch Logs.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudTrail::Trail
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any AWS CloudTrail trails
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' or 'CloudWatchLogsRoleArn' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to a log group
#       And: 'CloudWatchLogsRoleArn' is set to an empty string or a non-valid local 
 reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
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#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' is set to an empty string or an invalid local 
 reference
#       And: 'CloudWatchLogsRoleArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to an IAM role
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsRoleArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to an IAM role
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to a log group
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE = "AWS::CloudTrail::Trail"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudtrail_trails = Resources.*[ Type == %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloud_trail_cloud_watch_logs_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %cloudtrail_trails not empty { 
    check_cloudtrail_log_group_configuration(%cloudtrail_trails.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.3]: Require an AWS CloudTrail trail to have an CloudTrail log 
 group configuration 
        [FIX]: Set the 'CloudWatchLogsLogGroupArn' and 'CloudWatchLogsRoleArn' properties. 
        >>
}

rule cloud_trail_cloud_watch_logs_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE) { 
    check_cloudtrail_log_group_configuration(%INPUT_DOCUMENT.
%CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.3]: Require an AWS CloudTrail trail to have an CloudTrail log 
 group configuration 
        [FIX]: Set the 'CloudWatchLogsLogGroupArn' and 'CloudWatchLogsRoleArn' properties. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_cloudtrail_log_group_configuration(cloudtrail_trail) { 
    %cloudtrail_trail { 
        # Scenario 2 
        CloudWatchLogsLogGroupArn exists 
        CloudWatchLogsRoleArn exists 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        check_cloudwatch_log_group_arn(CloudWatchLogsLogGroupArn) 
        check_cloudwatch_log_role_arn(CloudWatchLogsRoleArn) 
    }
}

rule check_cloudwatch_log_group_arn(log_group) { 
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   %log_group { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::Logs::LogGroup") 
    }
}

rule check_cloudwatch_log_role_arn(log_role) { 
   %log_role { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::IAM::Role") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_RESOURCE_TYPE 
    }
} 

     

Modelos de exemplo de CT.CLOUDTRAIL.PR.3

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.
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Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudWatchLogsRole: 
    Type: "AWS::IAM::Role" 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Sid: AssumeRole 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 'cloudtrail.amazonaws.com' 
          Action: 'sts:AssumeRole' 
      Policies: 
      - PolicyName: 'cloudtrail-policy' 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - 'logs:CreateLogStream' 
            - 'logs:PutLogEvents' 
            Resource:  
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              Fn::GetAtt: [LogGroup, Arn] 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    Properties: {} 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 
      CloudWatchLogsRoleArn: 
        Fn::GetAtt: 
        - CloudWatchLogsRole 
        - Arn 
      CloudWatchLogsLogGroupArn: 
        Fn::GetAtt: 
        - LogGroup 
        - Arn 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
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            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 

     

AWS CodeBuildcontroles
Tópicos

• [CT.CODEBUILD.PR.1] Exigir OAuth nos GitHub URLs do repositório de origem do Bitbucket paraAWS 
CodeBuild projetos (p. 366)

• [CT.CODEBUILD.PR.2] Exigir que qualquer variável de ambienteAWS CodeBuild do projeto criptografe 
as credenciais nas variáveis de ambiente (p. 374)

• [CT.CODEBUILD.PR.3] Exigir que qualquer ambiente deAWS CodeBuild projeto tenha o registro 
configurado (p. 381)

• [CT.CODEBUILD.PR.4] Exigir que qualquerAWS CodeBuild projeto desative o modo privilegiado 
durante a execução (p. 389)

• [CT.CODEBUILD.PR.5] Exigir criptografia em todos os artefatosAWS CodeBuild do projeto (p. 395)
• [CT.CODEBUILD.PR.6] Exigir criptografia em todos os registros do Amazon S3 paraAWS CodeBuild 

projetos (p. 403)

[CT.CODEBUILD.PR.1] Exigir OAuth nos GitHub URLs do repositório de origem 
do Bitbucket paraAWS CodeBuild projetos

Esse controle verifica se o URL do repositório de origem GitHub ou do Bitbucket contém tokens de acesso 
pessoal ou um nome de usuário e senha.

• Objetivo de controle: use uma autenticação forte
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CODEBUILD.PR.1especificação da regra (p. 369)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.1especificação da regra (p. 369)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.1modelos de exemplo (p. 372)

Explicação
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As credenciais de autenticação nunca devem ser armazenadas ou transmitidas em texto não criptografado 
ou aparecer no URL do repositório. Em vez de tokens de acesso pessoal ou nome de usuário e senha, 
você deve usar o OAuth para conceder autorização de acesso GitHub aos repositórios do Bitbucket. O uso 
de tokens de acesso pessoal ou um nome de usuário e senha pode expor suas credenciais à exposição 
não intencional de dados e ao acesso não autorizado.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aAWS CodeBuild projetos com um tipo de fonte primária ou 
secundária deGitHub ouBitbucket.

Correção em caso de falha de regra

Remova todas as credenciais incorporadas dos URLs do repositório nas configurações de origemAWS 
CodeBuild do projeto. Em vez disso, conecte seus CodeBuild projetos aosGitHub nossosBitbucket
repositórios configurandoGitHub Access Token ouBitbucket App Password credenciais naAWS 
Management Console ouAWS CLI.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS CodeBuildProjeto - Exemplo Um

AWS CodeBuildprojeto configurado com um local de origem GitHub primária que não contém um token de 
acesso pessoal. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n", 
                "Type": "GITHUB", 
                "Location": "https://github.com/username/repo.git" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
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  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
      Type: GITHUB 
      Location: https://github.com/username/repo.git 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS CodeBuildProjeto - Exemplo dois

AWS CodeBuildprojeto configurado com locais de origem primária e secundária que não contêm 
credenciais ou tokens de acesso pessoal. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n", 
                "Type": "BITBUCKET", 
                "Location": "https://bitbucket.org/user/repo.git" 
            }, 
            "SecondarySources": [ 
                { 
                    "Type": "GITHUB", 
                    "Location": "https://github.com/username/repo.git", 
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                    "SourceIdentifier": "GitHubSource" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
      Type: BITBUCKET 
      Location: https://bitbucket.org/user/repo.git 
    SecondarySources: 
      - Type: GITHUB 
        Location: https://github.com/username/repo.git 
        SourceIdentifier: GitHubSource 

                 

CT.CODEBUILD.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_source_repo_url_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the GitHub or Bitbucket source repository URL contains 
 either personal access tokens or a username and password.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
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# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is not of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'SecondarySources' configuration is not provided or is provided and does not 
 have any item of 'Type'
#            'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'Source' configuration has a 'Location' that contains credentials (username 
 and password for BitBucket
#            and Access Token for GitHub)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'SecondarySources' configuration is provided
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items of 'Type' 'GITHUB' or 
 'BITBUCKET'
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items with 'Location' that 
 contains credentials
#            (username and password for BitBucket and Access Token for GitHub)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'Source' configuration has a 'Location' that does not contain credentials 
 (username and password for
#            BitBucket and Access Token for GitHub)
#       And: 'SecondarySources' configuration is not provided or is provided and does not 
 have any item of 'Type'
#            'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'Source' configuration has a 'Location' that does not contain credentials 
 (username and password for
#            BitBucket and Access Token for GitHub)
#       And: 'SecondarySources' configuration is provided
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items of 'Type' 'GITHUB' or 
 'BITBUCKET'
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items with 'Location' that 
 does not contain credentials
#            (username and password for BitBucket and Access Token for GitHub)
#       Then: PASS
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#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this
let GITHUB_COMPLIANT_URL_PATTERN = /^(http(s)?)(:\/\/github\.com\/)([^\/]+)\/([\w\.-]+)
(\.git)?$/
let BITBUCKET_COMPLIANT_URL_PATTERN = /^https?:\/\/bitbucket\.org/

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_source_repo_url_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.1]: Require OAuth on GitHub or Bitbucket source repository URLs 
 for AWS CodeBuild projects 
            [FIX]: Remove any embedded credentials from repository URLs in AWS CodeBuild 
 project source configurations. Instead, connect your CodeBuild projects to 'GitHub' or 
 'Bitbucket' repositories by configuring 'GitHub Access Token' or 'Bitbucket App Password' 
 credentials in the AWS Management Console or AWS CLI. 
        >>
}

rule codebuild_project_source_repo_url_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.1]: Require OAuth on GitHub or Bitbucket source repository URLs 
 for AWS CodeBuild projects 
            [FIX]: Remove any embedded credentials from repository URLs in AWS CodeBuild 
 project source configurations. Instead, connect your CodeBuild projects to 'GitHub' or 
 'Bitbucket' repositories by configuring 'GitHub Access Token' or 'Bitbucket App Password' 
 credentials in the AWS Management Console or AWS CLI. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project[ 
        filter_github_or_bitbucket_source_configuration(this) or 
        filter_github_or_bitbucket_secondary_sources_configuration(this) 
    ] { 
        # Scenario 3, 5 and 6 
        check_source(Source) 
        # Scenario 4 and 6 
        check_secondary_sources(this) 
    }
}

rule filter_github_or_bitbucket_source_configuration(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        Source exists 
        Source is_struct 
        Source { 
            Type == "GITHUB" or 
            Type == "BITBUCKET" 
        } 
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    }
}

rule filter_github_or_bitbucket_secondary_sources_configuration(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        SecondarySources exists 
        SecondarySources is_list 
        SecondarySources not empty 

        some SecondarySources[*] { 
            Type == "GITHUB" or 
            Type == "BITBUCKET" 
        } 
    }
}

rule check_source(codebuild_source) { 
    %codebuild_source [ 
        Type == "GITHUB" 
    ] { 
        Location exists 
        Location == %GITHUB_COMPLIANT_URL_PATTERN 
    } 
    %codebuild_source [ 
        Type == "BITBUCKET" 
    ] { 
        Location exists 
        Location == %BITBUCKET_COMPLIANT_URL_PATTERN 
    }
}

rule check_secondary_sources(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        # Scenario 2 
        SecondarySources exists 
        SecondarySources is_list 
        SecondarySources not empty 
    ] { 
        # Scenario 4 and 6 
        SecondarySources[*] { 
            check_source(this) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.
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Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
        Type: GITHUB 
        Location: https://github.com/username/repo.git 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
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        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
        Type: BITBUCKET 
        Location: https://username:password@bitbucket.org/user/repo.git 

     

[CT.CODEBUILD.PR.2] Exigir que qualquer variável de ambienteAWS CodeBuild 
do projeto criptografe as credenciais nas variáveis de ambiente

Esse controle verifica se osAWS CodeBuild projetos contêm variáveis de ambienteAWS_ACCESS_KEY_ID
eAWS_SECRET_ACCESS_KEY são armazenados comoPLAINTEXT.

• Objetivo de controle: use uma autenticação forte
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CODEBUILD.PR.2especificação da regra (p. 376)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.2especificação da regra (p. 376)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.2modelos de exemplo (p. 379)

Explicação

As credenciais de autenticação AWS_ACCESS_KEY_ID e AWS_SECRET_ACCESS_KEY nunca devem 
ser armazenadas em texto não criptografado, pois isso pode levar à exposição não intencional aos dados 
e ao acesso não autorizado.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aAWS CodeBuild projetos configurados com variáveis 
deAWS_SECRET_ACCESS_KEY ambienteAWS_ACCESS_KEY_ID e variáveis de ambiente
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Correção em caso de falha de regra

UsePARAMETER_STORE ouSECRETS_MANAGER para armazenar valores para variáveis de ambiente 
denominadasAWS_ACCESS_KEY_ID ouAWS_SECRET_ACCESS_KEY.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS CodeBuildProjeto - Exemplo

AWS CodeBuildprojeto configurado para usar credenciais armazenadas emAWS Secrets Manager. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER", 
                "EnvironmentVariables": [ 
                    { 
                        "Name": "AWS_ACCESS_KEY_ID", 
                        "Type": "SECRETS_MANAGER", 
                        "Value": "sample_secret:access_key_id" 
                    }, 
                    { 
                        "Name": "AWS_SECRET_ACCESS_KEY", 
                        "Type": "SECRETS_MANAGER", 
                        "Value": "sample_secret:secret_access_key" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
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    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
      EnvironmentVariables: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: sample_secret:access_key_id 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: sample_secret:secret_access_key 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 

                 

CT.CODEBUILD.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_envvar_awscred_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects contain environment variables 
 'AWS_ACCESS_KEY_ID' and 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' stored as 'PLAINTEXT'.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation Hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#     Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration does not contains 'EnvironmentVariables'
#     Then: SKIP
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#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#       And: 'Type' is not provided for 'AWS_ACCESS_KEY_ID' and 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' 
 environment variables or is
#            provided as an empty string.
#     Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#       And: 'Type' is set to 'PLAINTEXT' for 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' environment variables
#     Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' does not contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#     Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#       And: 'Type' is provided as a non-empty string and not set to 'PLAINTEXT' for 
 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or
#            'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' environment variables
#     Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let AWS_CREDENTIAL_ENV_VAR_NAMES = [ "AWS_ACCESS_KEY_ID", "AWS_SECRET_ACCESS_KEY" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_envvar_awscred_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                 %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.2]: Require any AWS CodeBuild project environment variable to 
 encrypt credentials in environment variables 
            [FIX]: Use 'PARAMETER_STORE' or 'SECRETS_MANAGER' to store values for 
 environment variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'. 
        >>
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}

rule codebuild_project_envvar_awscred_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.2]: Require any AWS CodeBuild project environment variable to 
 encrypt credentials in environment variables 
            [FIX]: Use 'PARAMETER_STORE' or 'SECRETS_MANAGER' to store values for 
 environment variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        # Scenario 2 
        filter_codebuild_projects_with_environment_variables(this) 
    ] { 
        Environment exists 
        Environment is_struct 
        Environment { 
            EnvironmentVariables exists 
            EnvironmentVariables is_list 
            EnvironmentVariables not empty 
            EnvironmentVariables [ 
                # Scenario 3, 4 and 6 
                Name in %AWS_CREDENTIAL_ENV_VAR_NAMES 
            ] { 
                # Scenario 3 
                Type exists 
                check_is_string_and_not_empty(Type) 
                # Scenario 4 and 6 
                Type != "PLAINTEXT" 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_codebuild_projects_with_environment_variables(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        Environment exists 
        Environment is_struct 

        Environment { 
            # Scenario 2 
            EnvironmentVariables exists 
            EnvironmentVariables is_list 
            EnvironmentVariables not empty 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
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    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
        EnvironmentVariables: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: example_secret:access_key_id 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: example_secret:secret_access_key 
        - Name: some_other_variable 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: example 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
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                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
        EnvironmentVariables: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: EXAMPLE_ACCESS_KEY_ID 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: EXAMPLE_SECRET_ACCESS_KEY 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
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[CT.CODEBUILD.PR.3] Exigir que qualquer ambiente deAWS CodeBuild projeto 
tenha o registro configurado
Esse controle verifica se o ambiente deAWS CodeBuild projetos tem pelo menos uma opção de registro 
ativada.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CODEBUILD.PR.3especificação da regra (p. 383)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.3especificação da regra (p. 383)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.3modelos de exemplo (p. 387)

Explicação

Do ponto de vista da segurança, o registro é um recurso importante a ser habilitado e auxiliar future 
esforços forenses no caso de um incidente de segurança. A correlação de anomalias em CodeBuild 
projetos com detecções de ameaças pode aumentar a confiança na precisão dessas detecções de 
ameaças.

Correção em caso de falha de regra

LogsConfigDefinido com umaS3Logs configuraçãoCloudWatchLogs or.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS CodeBuildProjeto - Exemplo Um

AWS CodeBuildprojeto configurado para permitir o registro, por meio do Amazon CloudWatch Logs. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
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                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "CloudWatchLogs": { 
                    "Status": "ENABLED" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm install\n\ 
        \  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
    LogsConfig: 
      CloudWatchLogs: 
        Status: ENABLED 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS CodeBuildProjeto - Exemplo dois

AWS CodeBuildprojeto configurado para permitir o registro, por meio do Amazon S3. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 

382



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "S3Logs": { 
                    "Status": "ENABLED", 
                    "Location": { 
                        "Fn::Join": [ 
                            "/", 
                            [ 
                                { 
                                    "Ref": "S3Bucket" 
                                }, 
                                "path/to/directory" 
                            ] 
                        ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm install\n\ 
        \  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
    LogsConfig: 
      S3Logs: 
        Status: ENABLED 
        Location: !Join 
          - / 
          - - !Ref 'S3Bucket' 
            - path/to/directory 

                 

CT.CODEBUILD.PR.3especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_logging_enabled_check
#  
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# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects environment has at least one logging 
 option enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is not provided on the CodeBuild project resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: Neither 'CloudWatchLogs' or 'S3Logs' are present in 'LogsConfig'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'CloudWatchLogs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' and 'S3Logs' are present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 
 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'Location' has not been provided in 'S3Logs', or has been provided as an empty 
 string or
#             invalid local reference
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'CloudWatchLogs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#      Then: PASS
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'Location' has been provided in 'S3Logs' as a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS
#   Scenario: 10
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'Location' has been provided in 'S3Logs' as a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.3]: Require any AWS CodeBuild project environment to have logging 
 configured 
            [FIX]: Set 'LogsConfig' with a 'CloudWatchLogs' or 'S3Logs' configuration. 
        >>
}

rule codebuild_project_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.3]: Require any AWS CodeBuild project environment to have logging 
 configured 
            [FIX]: Set 'LogsConfig' with a 'CloudWatchLogs' or 'S3Logs' configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
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#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 
        LogsConfig exists 
        LogsConfig is_struct 

        LogsConfig { 
            # Scenario 3 
            check_cloudwatch_logs(this) or 
            check_s3_logs(this) 
        } 
    }
}

rule check_cloudwatch_logs(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 4 
        CloudWatchLogs exists 
        CloudWatchLogs is_struct 

        CloudWatchLogs { 
            # Scenario 5, 6, 8 and 10 
            Status exists 
            Status == "ENABLED" 
        } 
    }
}

rule check_s3_logs(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 4 
        S3Logs exists 
        S3Logs is_struct 

        S3Logs { 
            # Scenario 4, 6, 9 and 10 
            Status exists 
            Status == "ENABLED" 

            # Scenario 7, 9 and 10 
            Location exists 
            check_is_string_and_not_empty(Location) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, Location, "AWS::S3::Bucket") or 
            check_join_references(%INPUT_DOCUMENT, Location, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

rule check_join_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::Join' { 
            this is_list 
            this not empty 
            some this[1][*] { 
                check_local_references(%doc, this, %referenced_resource_type) 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
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        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.3modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
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            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
      LogsConfig: 
        CloudWatchLogs: 
          Status: ENABLED 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
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        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
      LogsConfig: 
        S3Logs: 
          Status: DISABLED 
        CloudWatchLogs: 
          Status: DISABLED 

     

[CT.CODEBUILD.PR.4] Exigir que qualquerAWS CodeBuild projeto desative o 
modo privilegiado durante a execução
Esse controle verifica seAWS CodeBuild os projetos têm o modo privilegiado desativado.

• Objetivo de controle: impor o menor privilégio
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CODEBUILD.PR.4especificação da regra (p. 391)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.4especificação da regra (p. 391)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.4modelos de exemplo (p. 393)

Explicação

Por padrão, os contêineres do Docker não permitem acesso a nenhum dispositivo. O modo 
privilegiado concede a um projeto de construção acesso ao contêiner Docker a todos os dispositivos. 
DefinirprivilegedMode com valortrue permite que o daemon do Docker seja executado dentro de um 
contêiner do Docker. O daemon do Docker escuta as solicitações da API do Docker e gerencia objetos 
do Docker, como imagens, contêineres, redes e volumes. Esse parâmetro deve ser definido comotrue
se o projeto de compilação for destinado a criar imagens do Docker. Caso contrário, essa configuração 
deve ser desativada para evitar o acesso não intencional às APIs do Docker ou ao hardware subjacente 
do contêiner. O acesso não intencionalprivilegedMode pode expor seu sistema ao risco de adulteração 
maliciosa ou exclusão de recursos essenciais.

Correção em caso de falha de regra

DentroEnvironment,PrivilegedMode definafalse ou omita aPrivilegedMode propriedade.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS CodeBuildProjeto - Exemplo Um

AWS CodeBuildprojeto configurado para desativar o modo privilegiado, por meio deAWS CloudFormation 
padrões. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.
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Exemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS CodeBuildProjeto - Exemplo dois

AWS CodeBuildprojeto configurado para desativar o modo privilegiado, por meio daPrivilegedMode
propriedade. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.
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Exemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER", 
                "PrivilegedMode": false 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
      PrivilegedMode: false 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 

                 

CT.CODEBUILD.PR.4especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_environment_privileged_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects have privileged mode turned off.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is not provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is provided
#       And: 'PrivilegedMode' within the 'Environment' configuration is provided and set to 
 bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is provided
#       And: 'PrivilegedMode' within 'Environment' configuration is not provided
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is provided
#       And: 'PrivilegedMode' within 'Environment' configuration is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_projects = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
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rule codebuild_project_environment_privileged_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %codebuild_projects not empty { 
    check(%codebuild_projects.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.4]: Require any AWS CodeBuild project to deactivate privileged 
 mode when running 
            [FIX]: Within 'Environment', set 'PrivilegedMode' to 'false' or omit the 
 'PrivilegedMode' property. 
        >>
}

rule codebuild_project_environment_privileged_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.4]: Require any AWS CodeBuild project to deactivate privileged 
 mode when running 
            [FIX]: Within 'Environment', set 'PrivilegedMode' to 'false' or omit the 
 'PrivilegedMode' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 
        Environment exists 
        Environment is_struct 
        Environment { 
            # Scenario 4 
            PrivilegedMode not exists or 
            # Scenario 3 and 5 
            PrivilegedMode == false 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.4modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
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  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
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        PrivilegedMode: true 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 

     

[CT.CODEBUILD.PR.5] Exigir criptografia em todos os artefatosAWS CodeBuild 
do projeto
Esse controle verifica se osAWS CodeBuild projetos estão configurados para criptografar artefatos.

• Objetivo de controle: criptografar dados em repouso
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CODEBUILD.PR.5especificação da regra (p. 398)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.5especificação da regra (p. 398)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.5modelos de exemplo (p. 401)

Explicação

A Criptografar dados em repouso é uma uma uma uma uma uma uma uma uma uma uma uma prática Ele 
adiciona uma camada de gerenciamento de acesso aos seus dados. Em caso de comprometimento de 
seus CodeBuild artefatos, a criptografia inativa garante que seus dados estejam protegidos contra acesso 
não intencional.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aAWS CodeBuild projetos configurados para retornar artefatos 
primários ou secundários como saída.

Correção em caso de falha de regra

Defina aEncryptionDisabled propriedade emArtifacts e qualquer outraSecondaryArtifacts
parafalse, ou omita aEncryptionDisabled propriedade.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.
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AWS CodeBuildProjeto - Exemplo Um

AWS CodeBuildprojeto configurado para retornar artefatos primários como saída com a criptografia de 
artefato ativada, por meio deAWS CloudFormation padrões. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            }, 
            "Artifacts": { 
                "Type": "S3", 
                "Location": { 
                    "Ref": "S3Bucket" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
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    Artifacts: 
      Type: S3 
      Location: !Ref 'S3Bucket' 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS CodeBuildProjeto - Exemplo dois

AWS CodeBuildprojeto configurado para retornar artefatos primários e secundários como saída com a 
criptografia de artefato ativada, por meio daEncryptionDisabled propriedade. O exemplo é mostrado 
em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n  
 secondary-artifacts:\n    secondaryArtifact:\n      files:\n        - 'directory/file1'\n" 
            }, 
            "Artifacts": { 
                "Type": "S3", 
                "EncryptionDisabled": false, 
                "Location": { 
                    "Ref": "S3Bucket" 
                } 
            }, 
            "SecondaryArtifacts": [ 
                { 
                    "Type": "S3", 
                    "EncryptionDisabled": false, 
                    "ArtifactIdentifier": "secondaryArtifact", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "S3Bucket" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML
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CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
          secondary-artifacts: 
            secondaryArtifact: 
              files: 
                - 'directory/file1' 
    Artifacts: 
      Type: S3 
      EncryptionDisabled: false 
      Location: !Ref 'S3Bucket' 
    SecondaryArtifacts: 
      - Type: S3 
        EncryptionDisabled: false 
        ArtifactIdentifier: secondaryArtifact 
        Location: !Ref 'S3Bucket' 

                 

CT.CODEBUILD.PR.5especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_artifact_encryption_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects are configured to encrypt artifacts.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario 1:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document

398



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#      Then: SKIP
#   Scenario 2:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts' configuration is provided and is of 'Type' 'NO_ARTIFACTS'
#       And: 'SecondaryArtifacts' configuration is not provided or provided with an empty 
 list
#      Then: SKIP
#   Scenario 3:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts' configuration is provided and is of 'Type' 'NO_ARTIFACTS'
#       And: 'SecondaryArtifacts' configuration is provided as a non-empty list
#       And: All 'SecondaryArtifacts' entries have 'Type' set to 'NO_ARTIFACTS'
#      Then: SKIP
#   Scenario 4:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts' configuration is provided and is not of 'Type' 'NO_ARTIFACTS'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'Artifacts' configuration is provided and set to 
 bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario 5:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'SecondaryArtifacts' configuration is provided
#       And: There exists one or more items in 'SecondaryArtifacts' which have 
 'EncryptionDisabled' set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario 6:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts.EncryptionDisabled' is not provided, or is set to bool(false)
#       And: There exists no item in 'SecondaryArtifacts' which has 'EncryptionDisabled' 
 set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_artifact_encryption_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.5]: Require encryption on all AWS CodeBuild project artifacts 
            [FIX]: Set the 'EncryptionDisabled' property in 'Artifacts' and any 
 'SecondaryArtifacts' to 'false', or omit the 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}
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rule codebuild_project_artifact_encryption_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.5]: Require encryption on all AWS CodeBuild project artifacts 
            [FIX]: Set the 'EncryptionDisabled' property in 'Artifacts' and any 
 'SecondaryArtifacts' to 'false', or omit the 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        filter_codebuild_projects(this) 
    ] { 
        Artifacts { 
            # Scenario 4 and 6 
            check_artifact(this) 
        } 
        # Scenario 5 
        SecondaryArtifacts not exists or 
        check_secondary_artifacts(this) 
    }
}

rule check_secondary_artifacts(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        SecondaryArtifacts is_list 
        SecondaryArtifacts[*] { 
            # Scenario 5 and 6 
            check_artifact(this) 
        } 
    }
}

rule check_artifact(artifact) { 
    %artifact { 
        EncryptionDisabled not exists or 
        EncryptionDisabled == false 
    }
}

rule filter_codebuild_projects(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 and 3 
        Artifacts exists 
        Artifacts is_struct 
        Artifacts { 
            filter_artifact(this) 
        } or 
        filter_secondary_artifacts(this) 
    }
}

rule filter_secondary_artifacts(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 
        SecondaryArtifacts exists 
        SecondaryArtifacts is_list 
        SecondaryArtifacts not empty 
        SecondaryArtifacts[*] { 
            # Scenario 3 
            filter_artifact(this) 
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        } 
    }
}

rule filter_artifact(artifact) { 
    %artifact { 
       Type exists 
       Type != "NO_ARTIFACTS" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.5modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
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            - Fn::GetAtt: 
              - S3Bucket 
              - Arn 
            - Fn::Join: 
              - "" 
              - - Fn::GetAtt: 
                  - S3Bucket 
                  - Arn 
                - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      Artifacts: 
        Type: S3 
        Location: 
          Ref: S3Bucket 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
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          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
            - Fn::GetAtt: 
              - S3Bucket 
              - Arn 
            - Fn::Join: 
              - "" 
              - - Fn::GetAtt: 
                  - S3Bucket 
                  - Arn 
                - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      Artifacts: 
        Type: S3 
        EncryptionDisabled: true 
        Location: 
          Ref: S3Bucket 

     

[CT.CODEBUILD.PR.6] Exigir criptografia em todos os registros do Amazon S3 
paraAWS CodeBuild projetos

Esse controle verifica se osAWS CodeBuild projetos configurados com registros do Amazon S3 têm a 
criptografia ativada.
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• Objetivo de controle: criptografar dados em repouso
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.CODEBUILD.PR.6especificação da regra (p. 407)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.6especificação da regra (p. 407)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.CODEBUILD.PR.6modelos de exemplo (p. 409)

Explicação

A Criptografar dados em repouso é uma uma uma uma uma uma uma uma uma uma uma uma prática Ele 
adiciona uma camada de gerenciamento de acesso aos seus dados. Em caso de comprometimento de 
seus CodeBuild artefatos, a criptografia inativa garante que seus dados estejam protegidos contra acesso 
não intencional.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aAWS CodeBuild projetos com entrega de registros para o 
Amazon S3 habilitada.

Correção em caso de falha de regra

EncryptionDisabledS3LogsDefina comofalse ou não especifique aEncryptionDisabled
propriedade.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS CodeBuildProjeto - Exemplo Um

AWS CodeBuildprojeto configurado para criptografar registros entregues a um destino de registro do 
Amazon S3, por meio deAWS CloudFormation padrões. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
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            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "S3Logs": { 
                    "Status": "ENABLED", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "S3Bucket" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
    LogsConfig: 
      S3Logs: 
        Status: ENABLED 
        Location: !Ref 'S3Bucket' 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS CodeBuildProjeto - Exemplo dois

AWS CodeBuildprojeto configurado para criptografar registros entregues a um destino de registro do 
Amazon S3, por meio daEncryptionDisabled propriedade. O exemplo é mostrado em JSON e em 
YAML.

Exemplo de JSON
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{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "S3Logs": { 
                    "Status": "ENABLED", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "S3Bucket" 
                    }, 
                    "EncryptionDisabled": false 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
    LogsConfig: 
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      S3Logs: 
        Status: ENABLED 
        Location: !Ref 'S3Bucket' 
        EncryptionDisabled: false 

                 

CT.CODEBUILD.PR.6especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_s3_logs_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects configured with Amazon S3 logs have 
 encryption enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario 1:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#      Then: SKIP
#   Scenario 2:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is not provided
#      Then: SKIP
#   Scenario 3:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'DISABLED'
#      Then: SKIP
#   Scenario 4:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'ENABLED'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'S3Logs' is provided and set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario 5:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'ENABLED'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'S3Logs' is not provided
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#      Then: PASS
#   Scenario 6:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'ENABLED'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'S3Logs' is provided and set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_s3_logs_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.6]: Require encryption on all Amazon S3 logs for AWS CodeBuild 
 projects 
            [FIX]: Set 'EncryptionDisabled' in 'S3Logs' to 'false', or do not specify the 
 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

rule codebuild_project_s3_logs_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.6]: Require encryption on all Amazon S3 logs for AWS CodeBuild 
 projects 
            [FIX]: Set 'EncryptionDisabled' in 'S3Logs' to 'false', or do not specify the 
 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        # Scenario 2 and 3 
        filter_codebuild_projects(this) 
    ] { 
        LogsConfig { 
            S3Logs { 
                # Scenario 5 
                EncryptionDisabled not exists or 
                # Scenario 4 and 6 
                EncryptionDisabled == false 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_codebuild_projects(codebuild_project) { 
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    %codebuild_project { 
        LogsConfig exists 
        LogsConfig is_struct 
        LogsConfig { 
            # Scenario 2 and 3 
            S3Logs exists 
            S3Logs is_struct 
            S3Logs { 
                Status exists 
                # Scenario 3 and 4 
                Status == "ENABLED" 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.6modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
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            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - Fn::Join: 
                - "" 
                - - Fn::GetAtt: 
                    - S3Bucket 
                    - Arn 
                  - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      LogsConfig: 
        S3Logs: 
          Status: ENABLED 
          Location: 
            Ref: S3Bucket 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 

410



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - Fn::Join: 
                - "" 
                - - Fn::GetAtt: 
                    - S3Bucket 
                    - Arn 
                  - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      LogsConfig: 
        S3Logs: 
          Status: ENABLED 
          Location: 
            Ref: S3Bucket 
          EncryptionDisabled: true 
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AWS Database Migration Service(AWS DMS) controles
Tópicos

• [CT.DMS.PR.1] Exigir que uma instânciaAWS DMS de replicação pública não seja pública (p. 412)

[CT.DMS.PR.1] Exigir que uma instânciaAWS DMS de replicação pública não 
seja pública

Esse controle verifica se sua instânciaAWS DMS de replicação é pública.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede, impor o menor privilégio
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::DMS::ReplicationInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.DMS.PR.1especificação da regra (p. 413)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.DMS.PR.1especificação da regra (p. 413)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.DMS.PR.1modelos de exemplo (p. 414)

Explicação

Uma instância de replicação privada tem um endereço IP privado que você não pode acessar fora da rede 
de replicação. Você usa uma instância privada quando os bancos de dados de origem e de destino estão 
na mesma rede conectada à VPC da instância de replicação. A rede pode ser conectada à VPC usando 
uma VPN, o AWS Direct Connect ou o emparelhamento de VPC.

Correção em caso de falha de regra

Defina PubliclyAccessible para false.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS DMSInstância de replicação - exemplo

AWS DMSinstância de replicação configurada com acesso público desativado. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DMSReplicationInstance": { 
        "Type": "AWS::DMS::ReplicationInstance", 
        "Properties": { 
            "ReplicationInstanceClass": "dms.t3.micro", 
            "PubliclyAccessible": false 
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        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DMSReplicationInstance: 
  Type: AWS::DMS::ReplicationInstance 
  Properties: 
    ReplicationInstanceClass: dms.t3.micro 
    PubliclyAccessible: false 

                 

CT.DMS.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   dms_replication_instance_not_public_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your AWS DMS replication instance is public.
#  
# Reports on:
#   AWS::DMS::ReplicationInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS DMS replication instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a AWS DMS replication instance resource
#       And: 'PubliclyAccessible' is not present on the AWS DMS replication instance
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a AWS DMS replication instance resource
#       And: 'PubliclyAccessible' is present on the AWS DMS replication instance
#            and is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a AWS DMS replication instance resource
#       And: 'PubliclyAccessible' is present on the AWS DMS replication instance
#            and is set to bool(false)
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE = "AWS::DMS::ReplicationInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let dms_replication_instances = Resources.*[ Type == %DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule dms_replication_instance_not_public_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %dms_replication_instances not empty { 
    check(%dms_replication_instances.Properties) 
        << 
        [CT.DMS.PR.1]: Require that a public AWS DMS replication instance is not public 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

rule dms_replication_instance_not_public_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.DMS.PR.1]: Require that a public AWS DMS replication instance is not public 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(dms_replication_instances) { 
    %dms_replication_instances { 
        # Scenario 2 
        PubliclyAccessible exists 
        # Scenario 3 and 4 
        PubliclyAccessible == false 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.DMS.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.
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Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DMSReplicationInstance: 
    Type: AWS::DMS::ReplicationInstance 
    Properties: 
      ReplicationInstanceClass: dms.t3.micro 
      PubliclyAccessible: false 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DMSReplicationInstance: 
    Type: AWS::DMS::ReplicationInstance 
    Properties: 
      ReplicationInstanceClass: dms.t3.micro 
      PubliclyAccessible: true 

     

Controles do Amazon DynamoDB
Tópicos

• [CT.DYNAMODB.PR.1] Exigir que point-in-time a recuperação de uma tabela do Amazon DynamoDB 
seja ativada (p. 415)

[CT.DYNAMODB.PR.1] Exigir que point-in-time a recuperação de uma tabela do 
Amazon DynamoDB seja ativada

Esse controle verifica se a point-in-time recuperação (PITR) está habilitada para uma tabela do Amazon 
DynamoDB.

• Objetivo de controle: melhorar a resiliência
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::DynamoDB::Table
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.DYNAMODB.PR.1especificação da regra (p. 417)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.DYNAMODB.PR.1especificação da regra (p. 417)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.DYNAMODB.PR.1modelos de exemplo (p. 418)

Explicação

Os backups ajudam você a se recuperar mais rapidamente de um incidente de segurança. Eles também 
fortalecem a resiliência de seus sistemas. A point-in-time recuperação do Amazon DynamoDB (PITR) 
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automatiza os backups das tabelas do DynamoDB, o que pode reduzir o tempo necessário para a 
recuperação de operações acidentais de exclusão ou gravação. As tabelas do DynamoDB com a PITR 
habilitada podem ser restauradas para qualquer ponto durante os últimos 35 dias.

Correção em caso de falha de regra

Forneça umaPointInTimeRecoverySpecification configuração ePointInTimeRecoveryEnabled
defina comotrue.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Tabela do Amazon DynamoDB - Exemplo

Tabela do Amazon DynamoDB configurada com a point-in-time recuperação ativada. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DynamoDBTable": { 
        "Type": "AWS::DynamoDB::Table", 
        "Properties": { 
            "AttributeDefinitions": [ 
                { 
                    "AttributeName": "PK", 
                    "AttributeType": "S" 
                } 
            ], 
            "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST", 
            "KeySchema": [ 
                { 
                    "AttributeName": "PK", 
                    "KeyType": "HASH" 
                } 
            ], 
            "PointInTimeRecoverySpecification": { 
                "PointInTimeRecoveryEnabled": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DynamoDBTable: 
  Type: AWS::DynamoDB::Table 
  Properties: 
    AttributeDefinitions: 
      - AttributeName: PK 
        AttributeType: S 
    BillingMode: PAY_PER_REQUEST 
    KeySchema: 
      - AttributeName: PK 
        KeyType: HASH 
    PointInTimeRecoverySpecification: 
      PointInTimeRecoveryEnabled: true 
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CT.DYNAMODB.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   dynamodb_table_pitr_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether point-in-time recovery (PITR) is enabled for an Amazon 
 DynamoDB table.
#  
# Reports on:
#   AWS::DynamoDB::Table
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Paramaeters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DynamoDB table resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contains a DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoverySpecification' is not present on the DynamoDB table 
 resource
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contains a DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoverySpecification' is present on the DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoveryEnabled' in 'PointInTimeRecoverySpecification' is missing 
 or is a value
#              other than bool(true)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contains a DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoverySpecification' is present on the DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoveryEnabled' in 'PointInTimeRecoverySpecification' is present 
 and set to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let DYNAMODB_TABLE_TYPE = "AWS::DynamoDB::Table"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let dynamodb_tables = Resources.*[ Type == %DYNAMODB_TABLE_TYPE ]

#
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# Primary Rules
#
rule dynamodb_table_pitr_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %dynamodb_tables not empty { 
    check(%dynamodb_tables.Properties) 
        << 
        [CT.DYNAMODB.PR.1]: Require that point-in-time recovery for an Amazon DynamoDB 
 table is activated 
            [FIX]: Provide a 'PointInTimeRecoverySpecification' configuration and set 
 'PointInTimeRecoveryEnabled' to 'true'. 
        >>
}

rule dynamodb_table_pitr_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DYNAMODB_TABLE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%DYNAMODB_TABLE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.DYNAMODB.PR.1]: Require that point-in-time recovery for an Amazon DynamoDB 
 table is activated 
            [FIX]: Provide a 'PointInTimeRecoverySpecification' configuration and set 
 'PointInTimeRecoveryEnabled' to 'true'. 
        >>
}

rule check(dynamodb_table) { 
    %dynamodb_table { 
        # Scenario 2 
        PointInTimeRecoverySpecification exists 
        PointInTimeRecoverySpecification is_struct 

        # Scenario 3 and 4 
        PointInTimeRecoverySpecification { 
            PointInTimeRecoveryEnabled exists 
            PointInTimeRecoveryEnabled == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, DYNAMODB_TABLE_TYPE) { 
    %doc.%DYNAMODB_TABLE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.DYNAMODB.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DynamoDBTable: 
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    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    Properties: 
      AttributeDefinitions: 
        - AttributeName: "PK" 
          AttributeType: "S" 
      BillingMode: "PAY_PER_REQUEST" 
      KeySchema: 
        - AttributeName: "PK" 
          KeyType: "HASH" 
      PointInTimeRecoverySpecification: 
        PointInTimeRecoveryEnabled: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DynamoDBTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    Properties: 
      AttributeDefinitions: 
        - AttributeName: "PK" 
          AttributeType: "S" 
      BillingMode: "PAY_PER_REQUEST" 
      KeySchema: 
        - AttributeName: "PK" 
          KeyType: "HASH" 
      PointInTimeRecoverySpecification: 
        PointInTimeRecoveryEnabled: false 

     

Controles do DynamoDB Accelerator
Tópicos

• [CT.DAX.PR.1] Exigir criptografia em repouso para todos os clusters do Amazon DynamoDB 
Accelerator (DAX) (p. 419)

[CT.DAX.PR.1] Exigir criptografia em repouso para todos os clusters do Amazon 
DynamoDB Accelerator (DAX)
Esse controle verifica se os clusters do Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) estão criptografados em 
repouso.

Note

O controleCT.DAX.PR.1 não pode ser ativado nas regiões de origem: Região Canadá (Central), 
Europa (Estocolmo) e Região Ásia-Pacífico (Seul), porque o tipo deAWS::DAX::Cluster
recurso não está disponível nessas regiões. Se sua região de origem não for uma dessas três, 
você poderá ativar o controle para essas três regiões de outra região de origem, se essas três 
regiões forem governadas pela AWS Control Tower em sua landing zone. Por exemplo, se sua 
região de origem for a região Oeste dos EUA (Oregon), você poderá implantar o controle na 
região do Canadá (Central), se a região do Canadá (Central) for governada pela AWS Control 
Tower.

• Objetivo de controle: criptografar dados em repouso
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
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• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::DAX::Cluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.DAX.PR.1especificação da regra (p. 421)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.DAX.PR.1especificação da regra (p. 421)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.DAX.PR.1modelos de exemplo (p. 423)

Explicação

A criptografia de dados em repouso reduz o risco de que os dados armazenados em disco possam ser 
acessados por um usuário que não esteja autenticadoAWS. A criptografia adiciona outro conjunto de 
controles de acesso, o que limita a capacidade de usuários não autorizados obterem acesso aos dados. 
Por exemplo, as permissões da API precisam decifrar os dados antes que eles possam ser lidos.

Correção em caso de falha de regra

Forneça umaSSESpecification configuração comSSEEnabled set totrue.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Cluster Amazon DAX - Exemplo

Cluster do Amazon DAX configurado com criptografia do lado do servidor habilitada. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DAXCluster": { 
        "Type": "AWS::DAX::Cluster", 
        "Properties": { 
            "IAMRoleARN": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "DAXServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "NodeType": "dax.t3.small", 
            "ReplicationFactor": 1, 
            "SSESpecification": { 
                "SSEEnabled": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DAXCluster: 
  Type: AWS::DAX::Cluster 
  Properties: 
    IAMRoleARN: !GetAtt 'DAXServiceRole.Arn' 
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    NodeType: dax.t3.small 
    ReplicationFactor: 1 
    SSESpecification: 
      SSEEnabled: true 

                 

CT.DAX.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   dax_cluster_encryption_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) clusters are encrypted at 
 rest.
#  
# Reports on:
#   AWS::DAX::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any DAX Cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains at least one DAX Cluster resource
#       And: 'SSESpecification' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains at least one DAX Cluster resource
#       And: 'SSESpecification' has been provided and 'SSESpecification.SSEEnabled' is 
 missing or has been set to a
#            value other than bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains at least one DAX Cluster resource
#       And: 'SSESpecification' has been provided and 'SSESpecification.SSEEnabled' is 
 present and has been set to
#            bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let DAX_CLUSTER_TYPE = "AWS::DAX::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this
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#
# Assignments
#
let dax_clusters = Resources.*[ Type == %DAX_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule dax_cluster_encryption_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %dax_clusters not empty { 
    check(%dax_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.DAX.PR.1]: Require encryption at rest for all Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 
 clusters 
            [FIX]: Provide an 'SSESpecification' configuration with 'SSEEnabled' set to 
 'true'. 
        >>
}

rule dax_cluster_encryption_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DAX_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%DAX_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.DAX.PR.1]: Require encryption at rest for all Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 
 clusters 
            [FIX]: Provide an 'SSESpecification' configuration with 'SSEEnabled' set to 
 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(dax_cluster) { 
    %dax_cluster { 
        # Scenario 2 
        SSESpecification exists 
        SSESpecification is_struct 

        # Scenario 3 and 4 
        SSESpecification { 
            SSEEnabled exists 
            SSEEnabled == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.DAX.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DAXServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: dax.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: DynamoAccessPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - dynamodb:DescribeTable 
            - dynamodb:PutItem 
            - dynamodb:GetItem 
            - dynamodb:UpdateItem 
            - dynamodb:DeleteItem 
            - dynamodb:Query 
            - dynamodb:Scan 
            - dynamodb:BatchGetItem 
            - dynamodb:BatchWriteItem 
            - dynamodb:ConditionCheckItem 
            Resource: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:* 
  DAXCluster: 
    Type: AWS::DAX::Cluster 
    Properties: 
      IAMRoleARN: 
        Fn::GetAtt: [DAXServiceRole, Arn] 
      NodeType: dax.t3.small 
      ReplicationFactor: 1 
      SSESpecification: 
        SSEEnabled: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DAXServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
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          Principal: 
            Service: dax.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: DynamoAccessPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - dynamodb:DescribeTable 
            - dynamodb:PutItem 
            - dynamodb:GetItem 
            - dynamodb:UpdateItem 
            - dynamodb:DeleteItem 
            - dynamodb:Query 
            - dynamodb:Scan 
            - dynamodb:BatchGetItem 
            - dynamodb:BatchWriteItem 
            - dynamodb:ConditionCheckItem 
            Resource: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:* 
  DAXCluster: 
    Type: AWS::DAX::Cluster 
    Properties: 
      IAMRoleARN: 
        Fn::GetAtt: [DAXServiceRole, Arn] 
      NodeType: dax.t3.small 
      ReplicationFactor: 1 
      SSESpecification: 
        SSEEnabled: false 

     

AWS Elastic Beanstalkcontroles
Tópicos

• [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1] Exigir queAWS Elastic Beanstalk os ambientes tenham relatórios de 
saúde aprimorados habilitados (p. 424)

• [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2] Exigir que umAWS Elastic Beanstalk ambiente tenha as atualizações 
gerenciadas da plataforma configuradas (p. 434)

[CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1] Exigir queAWS Elastic Beanstalk os ambientes 
tenham relatórios de saúde aprimorados habilitados

Esse controle verifica seAWS Elastic Beanstalk os ambientes e os modelos de configuração estão 
configurados para relatórios deenhanced integridade.

• Objetivo de controle: melhorar a resiliência
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de 

recursos:AWS::ElasticBeanstalk::Environment,AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1especificação da regra (p. 427)

Detalhes e exemplos
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• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1especificação da regra (p. 427)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1modelos de exemplo (p. 432)

Explicação

Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças 
na integridade da infraestrutura subjacente. Essas mudanças podem resultar na falta de disponibilidade do 
aplicativo.

Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar 
a gravidade dos problemas identificados e identificar possíveis causas a serem investigadas. O agente 
de saúde do Elastic Beanstalk, incluído nas imagens de máquina da Amazon (AMIs) suportadas, avalia 
registros e métricas das instâncias EC2 do ambiente.

Correção em caso de falha de regra

ParaAWS Elastic Beanstalk ambientes, configure umOptionSetting comNamespace set 
toaws:elasticbeanstalk:healthreporting:system,OptionName set toSystemType eValue
set toenhanced. Para modelos deAWS Elastic Beanstalk configuração, configure umOptionSetting
comNamespace set toaws:elasticbeanstalk:healthreporting:system,OptionName
set toSystemType eValue set toenhanced. Omita essa configuração para adotar o valor padrão 
deenhanced.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS Elastic BeanstalkMeio ambiente - Exemplo

AWS Elastic Beanstalkambiente configurado com relatórios de saúde aprimorados habilitados. O exemplo 
é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkEnvironment": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Environment", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system", 
                    "OptionName": "SystemType", 
                    "Value": "enhanced" 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
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Exemplo de YAML

ElasticBeanstalkEnvironment: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system 
        OptionName: SystemType 
        Value: enhanced 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS Elastic BeanstalkModelo de configuração - Exemplo 1

AWS Elastic Beanstalkmodelo de configuração configurado com relatórios de saúde aprimorados, 
habilitado por meio deAWS CloudFormation padrões. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
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      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS Elastic BeanstalkModelo de configuração - Exemplo dois

AWS Elastic Beanstalkmodelo de configuração configurado com relatórios de saúde aprimorados, 
habilitado por meio de uma entrada naOptionSettings propriedade. O exemplo é mostrado em JSON e 
em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system", 
                    "OptionName": "SystemType", 
                    "Value": "enhanced" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system 
        OptionName: SystemType 
        Value: enhanced 

                 

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check
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#  
# Description:
#   This control checks whether AWS Elastic Beanstalk environments and configuration 
 templates are configured for 'enhanced' health reporting.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticBeanstalk::Environment, AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Beanstalk environment 
 resources or
#            Elastic Beanstalk configuration template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#            and an 'OptionName' property with value of 'SystemType'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource or an 
 Elastic Beanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: An entry in the 'OptionSettings' list has a 'Namespace' property with a value 
 of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#       And: That same entry has an 'OptionName' property with a value of 'SystemType'
#       And: That same entry has a 'Value' property with a value of anything other than 
 'enhanced', or the 'Value'
#            property is not provided.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
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#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#            and an 'OptionName' property with value of 'SystemType'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource or an 
 Elastic Beanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: Every entry in the 'OptionSettings' list that has both a 'Namespace' property 
 with a value of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#            and an 'OptionName' property with a value of 'SystemType' also has a 'Value' 
 property with a value of
#            'enhanced'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE = "AWS::ElasticBeanstalk::Environment"
let ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE = 
 "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate"
let ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE = 
 "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system"
let ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME = "SystemType"
let ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_VALUE = "enhanced"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_beanstalk_environments = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE ]
let elastic_beanstalk_configuration_templates = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                    
 %elastic_beanstalk_environments not empty { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%elastic_beanstalk_environments.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                    
 %elastic_beanstalk_configuration_templates not empty { 
    
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%elastic_beanstalk_configuration_templates.Properties) 
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        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_elastic_beanstalk_environments(elastic_beanstalk_environments) { 
    %elastic_beanstalk_environments { 
        # Scenario 2 
        check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(this) 

        # Scenario 3, 4, 7 
        check_option_settings_enhanced(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule 
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        # Scenario 7 
        check_option_settings_with_enhanced_health_reporting(this) or 
        # Scenario 6 
        check_option_settings_without_health_reporting(this) or 
        # Scenario 5 
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        check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(this) 
    }
}

rule 
 check_option_settings_with_enhanced_health_reporting(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates [ 
        filter_option_settings_with_health_reporting(this) 
    ] { 
        check_option_settings_enhanced(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule 
 filter_option_settings_with_health_reporting(elastic_beanstalk_configuration_templates) { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(this) 

        some OptionSettings[*] { 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        } 
    }
}

rule check_option_settings_enhanced(option_settings) { 
    # Scenario 3, 4 
    some %option_settings[*] { 
        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        Value == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_VALUE 
    } 

    # Scenario 7 
    let option_setting_duplicates = OptionSettings [ 
        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        Value != %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_VALUE 
    ] 
    %option_setting_duplicates empty
}

rule 
 check_option_settings_without_health_reporting(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(this) 

        let option_settings_with_health_reporting = OptionSettings [ 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
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            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        ] 
        %option_settings_with_health_reporting empty 
    }
}

rule check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(elastic_beanstalk_resource) { 
    %elastic_beanstalk_resource { 
        OptionSettings exists 
        OptionSettings is_list 
        OptionSettings not empty 
    }
}

rule check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(configuration_template) { 
    %configuration_template { 
        OptionSettings not exists or 
        check_is_empty_list(OptionSettings) 
    }
}

rule check_is_empty_list(option_settings) { 
    %option_settings { 
        this is_list 
        this empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - elasticbeanstalk.amazonaws.com 
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          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
    Properties: 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - ec2.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkEnvironment: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
    Properties: 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system 
        OptionName: SystemType 
        Value: basic 
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[CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2] Exigir que umAWS Elastic Beanstalk ambiente 
tenha as atualizações gerenciadas da plataforma configuradas

Esse controle verifica se as atualizações gerenciadas da plataforma emAWS Elastic Beanstalk ambientes 
e modelos de configuração estão ativadas.

• Objetivo de controle: gerenciar vulnerabilidades
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de 

recursos:AWS::ElasticBeanstalk::Environment,AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2especificação da regra (p. 437)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2especificação da regra (p. 437)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2modelos de exemplo (p. 442)

Explicação

As atualizações gerenciadas da plataforma garantem que as correções, atualizações e recursos mais 
recentes da plataforma para o ambiente sejam instalados. Manter as instalações de patches atualizadas é 
uma etapa importante na proteção dos sistemas.

Considerações sobre performance

• Ao configurar ações gerenciadas emAWS Elastic Beanstalk ambientes e modelos 
de configuração, você também deve fornecerPreferredStartTime configurações 
deUpdateLevel opção.

• Esse controle permite que você configure ações gerenciadas somente emAWS Elastic 
Beanstalk ambientes, porque as configurações em nível de ambiente têm precedência sobre as 
configurações definidas nos modelos de configuração.

• Esse controle não permite que você desative ações gerenciadas em modelosAWS Elastic 
Beanstalk de configuração.

Correção em caso de falha de regra

ParaAWS Elastic Beanstalk ambientes, crie umOptionSetting com umNamespace valor 
definidoOptionName comoaws:elasticbeanstalk:managedactions, definido como 
eValue definido comotrue.ManagedActionsEnabled Para modelos de configuração do 
Elastic Beanstalk, crie umOptionSetting com umNamespace valorOptionName definido 
comoaws:elasticbeanstalk:managedactionsManagedActionsEnabled, definidoValue como e 
definido comotrue, ou omita essa configuração para adotar o valor padrão detrue.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS Elastic BeanstalkMeio ambiente - Exemplo

AWS Elastic Beanstalkambiente configurado com atualizações de plataforma gerenciadas ativadas. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON
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{ 
    "ElasticBeanstalkEnvironment": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Environment", 
        "Properties": { 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "ManagedActionsEnabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "PreferredStartTime", 
                    "Value": "Tue:09:00" 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "ServiceRoleForManagedUpdates", 
                    "Value": "AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates" 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate", 
                    "OptionName": "UpdateLevel", 
                    "Value": "patch" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ElasticBeanstalkEnvironment: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
  Properties: 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ManagedActionsEnabled 
        Value: true 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: PreferredStartTime 
        Value: Tue:09:00 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ServiceRoleForManagedUpdates 
        Value: AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates 
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      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate 
        OptionName: UpdateLevel 
        Value: patch 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS Elastic BeanstalkModelo de configuração - Exemplo 1

AWS Elastic Beanstalkmodelo de configuração configurado com atualizações de plataforma gerenciadas 
habilitadas, por meio dos CloudFormation padrões da AWS. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS Elastic BeanstalkModelo de configuração - Exemplo dois

AWS Elastic Beanstalkmodelo de configuração configurado com atualizações de plataforma gerenciadas 
habilitadas, por meio de uma entrada naOptionSettings propriedade. O exemplo é mostrado em JSON 
e em YAML.
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Exemplo de JSON

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "ManagedActionsEnabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "PreferredStartTime", 
                    "Value": "Tue:09:00" 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate", 
                    "OptionName": "UpdateLevel", 
                    "Value": "minor" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ManagedActionsEnabled 
        Value: true 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: PreferredStartTime 
        Value: Tue:09:00 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate 
        OptionName: UpdateLevel 
        Value: minor 

                 

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check
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#  
# Description:
#   This control checks whether managed platform updates in AWS Elastic Beanstalk 
 environments and configuration templates are activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticBeanstalk::Environment, AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticBeanstalk environment resources 
 or ElasticBeanstalk
#            configuration template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions' and an 'OptionName' property with a 
 value of 'ManagedActionsEnabled'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource or an 
 ElasticBeanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: An entry in the 'OptionSettings' list has a 'Namespace' property with a value 
 of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions'
#       And: That same entry has an 'OptionName' property with a value of 
 'ManagedActionsEnabled'
#       And: That same entry has a 'Value' property with a value of anything other than 
 bool(true), or the 'Value'
#            property is not provided.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk configuration template 
 resource
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#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions' and an 'OptionName' property with a 
 value of 'ManagedActionsEnabled'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource or an 
 ElasticBeanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: Every entry in the 'OptionSettings' list that has both a 'Namespace' property 
 with a value of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions' and an 'OptionName' property with a 
 value of 'ManagedActionsEnabled'
#            also has a 'Value' property with a value of bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE = "AWS::ElasticBeanstalk::Environment"
let ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE = 
 "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate"
let ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE = "aws:elasticbeanstalk:managedactions"
let ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME = "ManagedActionsEnabled"
let ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_ENABLED_VALUE = ["true", true]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_beanstalk_environments = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE ]
let elastic_beanstalk_configuration_templates = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %elastic_beanstalk_environments 
 not empty { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%elastic_beanstalk_environments.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          
 %elastic_beanstalk_configuration_templates not empty { 
    
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%elastic_beanstalk_configuration_templates.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
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            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_elastic_beanstalk_environments(elastic_beanstalk_environments) { 
    %elastic_beanstalk_environments { 
        # Scenario 2 
        check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(this) 

        # Scenario 3, 4, 7 
        check_option_settings_managed_actions_enabled(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule 
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        # Scenario 7 
        check_option_settings_with_managed_actions_enabled(this) or 
        # Scenario 6 
        check_option_settings_without_managed_actions(this) or 
        # Scenario 5 
        check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(this) 
    }
}
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rule 
 check_option_settings_with_managed_actions_enabled(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates [ 
        filter_option_settings_with_managed_actions(this) 
    ] { 
        check_option_settings_managed_actions_enabled(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule filter_option_settings_with_managed_actions(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(this) 

        some OptionSettings[*] { 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        } 
    }
}

rule check_option_settings_managed_actions_enabled(option_settings) { 
    # Scenario 3, 4 
    some %option_settings[*] { 
        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        Value in %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_ENABLED_VALUE 
    } 

    # Scenario 7 
    let option_setting_duplicates = OptionSettings [ 
        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        Value not in %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_ENABLED_VALUE 
    ] 
    %option_setting_duplicates empty
}

rule 
 check_option_settings_without_managed_actions(elastic_beanstalk_configuration_templates) { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(this) 

        let option_settings_with_managed_actions = OptionSettings [ 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        ] 
        %option_settings_with_managed_actions empty 
    }
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}

rule check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(elastic_beanstalk_resource) { 
    %elastic_beanstalk_resource { 
        OptionSettings exists 
        OptionSettings is_list 
        OptionSettings not empty 
    }
}

rule check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(configuration_template) { 
    %configuration_template { 
        OptionSettings not exists or 
        check_is_empty_list(OptionSettings) 
    }
}

rule check_is_empty_list(option_settings) { 
    %option_settings { 
        this is_list 
        this empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - elasticbeanstalk.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
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    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
    Properties: 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - ec2.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkEnvironment: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
    Properties: 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ManagedActionsEnabled 
        Value: false 

     

Controles do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
Tópicos
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• [CT.EC2.PR.1] Exigir um modelo de execução do Amazon EC2 para que o IMDSv2 seja 
configurado (p. 444)

• [CT.EC2.PR.2] Exigir que os modelos de lançamento do Amazon EC2 restrinjam o limite de token hop 
a um máximo de um (p. 449)

• [CT.EC2.PR.3] Exigir um grupo de segurança do Amazon EC2 para permitir tráfego de entrada 
somente em portas autorizadas (p. 454)

• [CT.EC2.PR.4] Exigir que um grupo de segurança do Amazon EC2 não permita tráfego de entrada 
para portas de alto risco (p. 460)

• [CT.EC2.PR.5] Exigir qualquer ACL de rede do Amazon EC2 para evitar a entrada de 0.0.0.0/0 para a 
porta 22 ou porta 3389 (p. 466)

• [CT.EC2.PR.6] Exigir que os gateways de trânsito do Amazon EC2 recusem solicitações automáticas 
de anexação do Amazon VPC (p. 473)

• [CT.EC2.PR.7] Exigir que um volume do Amazon EBS anexado a uma instância do Amazon EC2 seja 
criptografado em repouso (p. 476)

• [CT.EC2.PR.8] Exigir que qualquer instância do Amazon EC2 tenha um endereço IP não 
público (p. 483)

• [CT.EC2.PR.9] Exigir que qualquer modelo de lançamento do Amazon EC2 não atribua 
automaticamente endereços IP públicos às interfaces de rede (p. 489)

• [CT.EC2.PR.10] Exigir que os modelos de lançamento do Amazon EC2 tenham o monitoramento 
CloudWatch detalhado da Amazon ativado (p. 495)

• [CT.EC2.PR.11] Exigir que uma sub-rede do Amazon EC2 não atribua automaticamente endereços IP 
públicos (p. 498)

• [CT.EC2.PR.12] Exigir uma instância do Amazon EC2 para configurar somente um ENI (p. 503)

[CT.EC2.PR.1] Exigir um modelo de execução do Amazon EC2 para que o 
IMDSv2 seja configurado

Esse controle verifica se seus modelos de execução do Amazon EC2 estão configurados com o serviço de 
metadados da instância versão 2 (IMDSv2).

• Objetivo de controle: impor o mínimo de privilégios, proteja as configurações
• Implementação: regra deAWS CloudFormation guarda
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.EC2.PR.1especificação da regra (p. 445)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.1especificação da regra (p. 445)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.1modelos de exemplo (p. 448)

Explicação

Os metadados da instância configuram e gerenciam suas instâncias em execução. O IMDS fornece acesso 
a credenciais temporárias, alternadas com frequência, para que você não precise distribuir credenciais 
confidenciais às instâncias, manual ou programaticamente. O IMDS é conectado localmente a cada 
instância do EC2. Ele é executado em um endereço IP especial de 169.2525252525. Esse endereço IP só 
pode ser acessado pelo software executado na instância.
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A versão 2 do IMDS adiciona proteções para vulnerabilidades que podem ser usadas para obter acesso ao 
IMDS:Open website application firewallsOpen reverse proxies,Server-side request 
forgery (SSRF) vulnerabilities'Open Layer 3 firewalls and network address 
translation (NAT) e.

A AWS Control Tower recomenda que você configure suas instâncias do EC2 com o IMDSv2.
Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos modelos de execução do Amazon EC2 que permitem o 
acesso aos metadados da instância.

Correção em caso de falha de regra

Dentro daLaunchTemplateData propriedade, forneça umaMetadataOptions configuração e defina o 
valor deHttpTokens pararequired.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Modelo de lançamento do Amazon EC2 - exemplo

Modelo de execução do Amazon EC2 configurado com o IMDSv2 ativado. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "InstanceType": "t3.micro", 
                "ImageId": { 
                    "Ref": "LatestAmiId" 
                }, 
                "MetadataOptions": { 
                    "HttpTokens": "required" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      InstanceType: t3.micro 
      ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
      MetadataOptions: 
        HttpTokens: required 

                 

CT.EC2.PR.1especificação da regra
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_imdsv2_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon EC2 launch templates are configured with 
 Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2).
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 launch template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has not been provided or 
 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has
#             been provided and is equal to 'disabled'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has been provided
#       And: 'MetadataOptions.HttpEndpoint' in 'LaunchTemplateData' has not been provided 
 or has been provided and
#            is equal to 'enabled'
#       And: 'MetadataOptions.HttpTokens' in 'LaunchTemplateData' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has been provided
#       And: 'MetadataOptions.HttpEndpoint' in 'LaunchTemplateData' has not been provided 
 or has been provided and
#            is equal to 'enabled'
#       And: 'MetadataOptions.HttpTokens' in 'LaunchTemplateData' has been provided and set 
 to a value other than 'required'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has been provided
#       And: 'MetadataOptions.HttpEndpoint' in 'LaunchTemplateData' has not been provided 
 or has been provided and
#            is equal to 'enabled'
#       And: 'MetadataOptions.HttpTokens' in 'LaunchTemplateData' has been provided and set 
 to 'required'
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_imdsv2_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.1]: Require an Amazon EC2 launch template to have IMDSv2 configured 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration and set the value of 'HttpTokens' to 'required'. 
        >>
}

rule ec2_launch_template_imdsv2_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.1]: Require an Amazon EC2 launch template to have IMDSv2 configured 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration and set the value of 'HttpTokens' to 'required'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(launch_template) { 
    %launch_template [ 
        # Scenario 2 
        filter_launch_template_imds_enabled(this) 
    ] { 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 

        LaunchTemplateData { 
            # Scenario 3, 4 and 5 
            MetadataOptions exists 
            MetadataOptions is_struct 
            MetadataOptions { 
                HttpTokens exists 
                HttpTokens == "required" 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_launch_template_imds_enabled(launch_template) { 
    %launch_template { 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 
        LaunchTemplateData { 
            MetadataOptions not exists or 
            filter_metadata_options_imds_enabled(this) 
        } 

447



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

    }
}

rule filter_metadata_options_imds_enabled(metadata_options) { 
    %metadata_options { 
        MetadataOptions is_struct 
        MetadataOptions { 
            HttpEndpoint not exists or 
            HttpEndpoint == "enabled" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<WS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        InstanceType: t3.micro 
        ImageId: 
          Ref: LatestAmiId 
        MetadataOptions: 
          HttpTokens: required 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
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    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        InstanceType: t3.micro 
        ImageId: 
          Ref: LatestAmiId 
        MetadataOptions: 
          HttpTokens: optional 

     

[CT.EC2.PR.2] Exigir que os modelos de lançamento do Amazon EC2 restrinjam 
o limite de token hop a um máximo de um

Esse controle verifica se um modelo de lançamento do Amazon EC2 tem um limite de salto de token de 
metadados definido como1.

• Objetivo de controle: impor o mínimo de privilégios, proteja as configurações
• Implementação: regra deAWS CloudFormation guarda
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.EC2.PR.2especificação da regra (p. 451)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.2especificação da regra (p. 451)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.2modelos de exemplo (p. 454)

Explicação

O Amazon Instance Metadata Service (IMDS) fornece informações de metadados sobre uma instância do 
Amazon EC2, que são úteis para configuração de aplicativos. Restringir a resposta HTTP PUT do serviço 
de metadados à instância do EC2 protege o IMDS do uso não autorizado.

O campo Time To Live (TTL) no pacote IP é reduzido em um em cada salto. Essa redução pode ser usada 
para garantir que o pacote não viaje para fora do EC2. O IMDSv2 protege instâncias do EC2 que podem 
ter sido configuradas incorretamente como roteadores abertos, firewalls de camada 3, VPNs, túneis ou 
dispositivos NAT, o que impede que usuários não autorizados recuperem metadados. Com o IMDSv2, a 
resposta PUT que contém o token secreto não pode viajar para fora da instância, porque o limite de salto 
de resposta de metadados padrão é definido como 1. No entanto, se esse valor for maior que 1, o token 
poderá sair da instância do EC2.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos modelos de execução do Amazon EC2 que permitem o 
acesso aos metadados da instância.

• Esse controle é incompatível com os modelos de lançamento do Amazon EC2 que exigem um 
limite de token hop de 2.
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Correção em caso de falha de regra

Dentro daLaunchTemplateData propriedade, forneça umaMetadataOptions configuração com o valor 
deHttpPutResponseLimit set1 to ou omita aHttpPutResponseLimit propriedade para adotar o 
valorAWS CloudFormation padrão de1.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Modelo de lançamento do Amazon EC2 - exemplo um

Modelo de lançamento do Amazon EC2 configurado com acesso aos metadados da instância habilitado e 
um limite de token hop de1, definido por meio deAWS CloudFormation padrões. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "MetadataOptions": { 
                    "HttpEndpoint": "enabled" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      MetadataOptions: 
        HttpEndpoint: enabled 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Modelo de lançamento do Amazon EC2 - exemplo dois

Modelo de lançamento do Amazon EC2 configurado com acesso aos metadados da instância habilitados e 
um limite de token hop de1, definido por meio daMetadataOptions propriedade. O exemplo é mostrado 
em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "MetadataOptions": { 
                    "HttpEndpoint": "enabled", 
                    "HttpPutResponseHopLimit": 1 
                } 
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            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      MetadataOptions: 
        HttpEndpoint: enabled 
        HttpPutResponseHopLimit: 1 

                 

CT.EC2.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_token_hop_limit_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon EC2 launch template has a metadata token hop 
 limit set to '1'.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any EC2 launch template resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has been provided and is 
 equal to 'disabled'
#       Then: SKIP
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has not been provided or 
 has been provided and is
#             equal to 'enabled'
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#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpPutResponseHopLimit' has been 
 provided and is not equal to
#             an integer of 1.
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has not been provided
#       Then: PASS
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has not been provided or 
 has been provided and is
#             equal to 'enabled'
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpPutResponseHopLimit' has not been 
 provided
#       Then: PASS
#   Scenario: 6
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has not been provided or 
 has been provided and is
#             equal to 'enabled'
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpPutResponseHopLimit' has been 
 provided and is equal to an
#             integer of 1.
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_token_hop_limit_check when is_cfn_template(this) 
                                                    %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.2]: Require that Amazon EC2 launch templates restrict the token hop 
 limit to a maximum of one 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration with the value of 'HttpPutResponseLimit' set to '1', or omit the 
 'HttpPutResponseLimit' property to adopt the AWS CloudFormation default value of '1'. 
        >>
}

rule ec2_launch_template_token_hop_limit_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.2]: Require that Amazon EC2 launch templates restrict the token hop 
 limit to a maximum of one 
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            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration with the value of 'HttpPutResponseLimit' set to '1', or omit the 
 'HttpPutResponseLimit' property to adopt the AWS CloudFormation default value of '1'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_launch_template) { 
  %ec2_launch_template[ 
      # Scenario 2, 3 and 4 
      filter_launch_template(this) 
  ] { 
      # Scenario 5 and 6 
      LaunchTemplateData { 
          MetadataOptions not exists or 
          MetadataOptions { 
              HttpPutResponseHopLimit not exists or 
              HttpPutResponseHopLimit == 1 
          } 
      } 
  }
}

rule filter_launch_template(ec2_launch_template) { 
  %ec2_launch_template { 
      LaunchTemplateData exists 
      LaunchTemplateData is_struct 
      LaunchTemplateData { 
          MetadataOptions not exists or 
          filter_metadata_options_provided(this) 
      } 
  }
}

rule filter_metadata_options_provided(options) { 
  %options { 
      MetadataOptions is_struct 
      MetadataOptions { 
          HttpEndpoint not exists or 
          HttpEndpoint == "enabled" 
      } 
  }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
  %doc { 
    AWSTemplateFormatVersion exists  or 
    Resources exists 
  }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.EC2.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        InstanceType: t3.micro 
        ImageId: 
          Ref: LatestAmiId 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        MetadataOptions: 
          HttpPutResponseHopLimit: 2 

     

[CT.EC2.PR.3] Exigir um grupo de segurança do Amazon EC2 para permitir 
tráfego de entrada somente em portas autorizadas

Esse controle verifica se os grupos de segurança que permitem tráfego de entrada irrestrito 
(0.0.0.0/0ou::/0) permitem somente conexões TCP ou UDP de entrada em portas autorizadas.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::SecurityGroup,AWS::EC2::SecurityGroupIngress
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.EC2.PR.3especificação da regra (p. 456)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.3especificação da regra (p. 456)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.3modelos de exemplo (p. 459)
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Explicação

Os grupos de segurança fornecem filtragem por estado do tráfego de rede de entrada e saída paraAWS. 
As regras do grupo de segurança devem seguir o princípio do acesso menos privilegiado. O acesso 
irrestrito (qualquer endereço IP com um/0 sufixo) aumenta a oportunidade de atividades maliciosas, como 
hackers, denial-of-service ataques e perda de dados.

A menos que uma porta seja especificamente permitida, a porta deve negar acesso irrestrito.

Considerações sobre performance

• Esse controle só se aplica aos recursos de entrada do grupo de segurança do Amazon EC2 
e do grupo de segurança do EC2 com regras de entrada que permitem o tráfego de entrada 
de0.0.0.0/0 ou::/0

Correção em caso de falha de regra

Certifique-se de que grupos de segurança com regras de entrada que permitam tráfego TCP ou UDP 
de0.0.0.0/0 ou 'somente permitam tráfego de portas80 ou'443.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Grupo de segurança do Amazon EC2 — Exemplo 1

Grupo de segurança do Amazon EC2 que permite tráfego TCP de entrada a partir0.0.0.0/0 de uma 
porta80. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "SecurityGroup": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
        "Properties": { 
            "GroupDescription": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-example" 
            }, 
            "SecurityGroupIngress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "tcp", 
                    "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
                    "FromPort": 80, 
                    "ToPort": 80 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

SecurityGroup: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
  Properties: 
    GroupDescription: !Sub '${AWS::StackName}-example' 
    SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: '0.0.0.0/0' 
        FromPort: 80 
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        ToPort: 80 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Grupo de segurança do Amazon EC2 - Exemplo dois

Grupo de segurança do Amazon EC2 que permite tráfego TCP de entrada a partir0.0.0.0/0 de uma 
porta443. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "SecurityGroup": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
        "Properties": { 
            "GroupDescription": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-example" 
            }, 
            "SecurityGroupIngress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "tcp", 
                    "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
                    "FromPort": 443, 
                    "ToPort": 443 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

SecurityGroup: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
  Properties: 
    GroupDescription: !Sub '${AWS::StackName}-example' 
    SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: '0.0.0.0/0' 
        FromPort: 443 
        ToPort: 443 

                 

CT.EC2.PR.3especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check
#  
# Description:
#   Checks whether security groups that allow unrestricted incoming traffic ('0.0.0.0/0' or 
 '::/0'), only allow inbound
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#   TCP or UDP connections on authorized ports.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::SecurityGroup, AWS::EC2::SecurityGroupIngress
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 security group or EC2 
 security group ingress resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has a rule that 
 allows all traffic
#            ('IpProtocol' is set to '-1' or another protocol number)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 that allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are not in the list of allowed ports
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 that allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are in the list of allowed ports
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let SECURITY_GROUP_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroup"
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let SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroupIngress"
let ALLOWED_PORTS = [80, 443]
let AUTHORIZED_PROTOCOLS = ["tcp", "udp", "icmp", "icmpv6"]
let UNRESTRICTED_IPV4_RANGES = ["0.0.0.0/0"]
let UNRESTRICTED_IPV6_RANGES = ["::/0"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_security_groups = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_TYPE
]
let ec2_security_group_ingress_rules = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %ec2_security_groups not empty { 

    check_security_group(%ec2_security_groups.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %ec2_security_group_ingress_rules not 
 empty { 

    check_ingress_rule(%ec2_security_group_ingress_rules.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_TYPE) { 

    check_security_group(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE) { 

    check_ingress_rule(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
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        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_security_group(security_group) { 
    %security_group [ 
        SecurityGroupIngress exists 
        SecurityGroupIngress is_list 
        SecurityGroupIngress not empty 
    ] { 
        SecurityGroupIngress[*] { 
            check_ingress_rule(this) 
        } 
    }
}

rule check_ingress_rule(ingress_rule) { 
    %ingress_rule[ CidrIp in %UNRESTRICTED_IPV4_RANGES or 
                   CidrIpv6 in %UNRESTRICTED_IPV6_RANGES ] { 
        # Scenario 3 
        IpProtocol exists 
        IpProtocol in %AUTHORIZED_PROTOCOLS 

        when IpProtocol in ["tcp", "udp"] { 
            FromPort exists 
            ToPort exists 
            # Scenarios 4 and 5 
            check_ports(FromPort, ToPort) 
        } 
    }
}

rule check_ports(from_port, to_port) { 
    %from_port in %ALLOWED_PORTS 
    %to_port in %ALLOWED_PORTS 
    %from_port in %to_port
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.3modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.
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Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: 0.0.0.0/0 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
  SecurityGroupIngress: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
    Properties: 
      GroupId: 
        Fn::GetAtt: [ SecurityGroup, GroupId ] 
      IpProtocol: udp 
      CidrIpv6: ::/0 
      FromPort: 80 
      ToPort: 443 

     

[CT.EC2.PR.4] Exigir que um grupo de segurança do Amazon EC2 não permita 
tráfego de entrada para portas de alto risco

Esse controle verifica se os grupos de segurança do Amazon 
EC2 permitem tráfego TCP ou UDP de entrada irrestrito para 
portas3389202311014333068080,1433,9200,9300,25,445,135,21,1434,4333,5432,5500,5601,22,3000,5000,8088,8888.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::SecurityGroup,AWS::EC2::SecurityGroupIngress
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.EC2.PR.4especificação da regra (p. 462)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.4especificação da regra (p. 462)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.4modelos de exemplo (p. 466)

Explicação
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O acesso irrestrito (0.0.0.0.0.0.0/0) aumenta as oportunidades de atividades maliciosas, como hackers, 
denial-of-service ataques e perda de dados.

Os grupos de segurança fornecem filtragem stateful de tráfego de rede de entrada e saída aos recursos da 
AWS. Nenhum grupo de segurança deve permitir acesso de entrada irrestrito às seguintes portas:

3389, 20, 23, 110, 143, 3306, 8080, 1433, 9200, 9300, 25, 445, 135, 21, 1434, 4333, 5432, 5500,
5601, 22, 3000, 5000, 8088, 8888.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos recursos de entrada de grupos de segurança e grupos 
de segurança do Amazon EC2 com regras de entrada que permitem tráfego de entrada 
de0.0.0.0/0 ou::/0.

Correção em caso de falha de regra

Remova as regras de entrada de grupos de segurança do Amazon 
EC2 que permitem tráfego de0.0.0.0/0 ou::/0 para portas de alto 
risco:3389202311014333068080,1433,9200,9300,25,445,13521,1434,4333,5432,5500,5601,22,3000,5000,8088,8888.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Grupo de segurança do Amazon EC2 - Exemplo

Grupo de segurança do Amazon EC2 configurado para permitir tráfego irrestrito em um intervalo de portas 
que não inclui uma porta de alto risco. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "SecurityGroup": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
        "Properties": { 
            "GroupDescription": "sample-security-group", 
            "SecurityGroupIngress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "tcp", 
                    "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
                    "FromPort": 80, 
                    "ToPort": 80 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

SecurityGroup: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
  Properties: 
    GroupDescription: sample-security-group 
    SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: '0.0.0.0/0' 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 
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Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Regra de entrada de grupos de segurança do Amazon EC2 - exemplo

Regra de entrada de grupos de segurança do Amazon EC2 configurada para permitir tráfego irrestrito 
em um intervalo de portas que não inclui uma porta de alto risco. O exemplo é mostrado em JSON e em 
YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "SecurityGroupIngress": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroupIngress", 
        "Properties": { 
            "GroupId": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "SecurityGroup", 
                    "GroupId" 
                ] 
            }, 
            "IpProtocol": "tcp", 
            "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
            "FromPort": 80, 
            "ToPort": 90 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

SecurityGroupIngress: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
  Properties: 
    GroupId: !GetAtt 'SecurityGroup.GroupId' 
    IpProtocol: tcp 
    CidrIp: '0.0.0.0/0' 
    FromPort: 80 
    ToPort: 90 

                 

CT.EC2.PR.4especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   vpc_sg_restricted_common_ports_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon EC2 security groups allow unrestricted incoming TCP 
 or UDP traffic to ports '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', '8080', '1433', '9200', 
 '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', '5601', '22', '3000', 
 '5000', '8088', '8888'.
#  
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# Reports on:
#   AWS::EC2::SecurityGroup, AWS::EC2::SecurityGroupIngress
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation Hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 security group or EC2 security 
 group ingress resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules allowing 
 inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has a rule that 
 allows all traffic
#            ('IpProtocol' is set to '-1' or another protocol number)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules allowing 
 inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules that 
 allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are in the list of blocked ports
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules allowing 
 inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules that 
 allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are not in the list of blocked ports
#      Then: PASS

#
# Constants
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#
let SECURITY_GROUP_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroup"
let SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroupIngress"
let BLOCKED_PORTS = [3389, 20, 23, 110, 143, 3306, 8080, 1433, 9200, 9300, 25, 445, 135, 
 21, 1434, 4333, 5432, 5500, 
                     5601, 22, 3000, 5000, 8088, 8888]
let AUTHORIZED_PROTOCOLS = ["tcp", "udp", "icmp", "icmpv6"]
let UNRESTRICTED_IPV4_RANGES = ["0.0.0.0/0"]
let UNRESTRICTED_IPV6_RANGES = ["::/0"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_security_groups = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_TYPE
]
let ec2_security_group_ingress_rules = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ec2_security_groups not empty { 

    check_security_group(%ec2_security_groups.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}

rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ec2_security_group_ingress_rules not empty 
 { 

    check_ingress_rule(%ec2_security_group_ingress_rules.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}

rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_TYPE) { 

    check_security_group(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}
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rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE) { 

    check_ingress_rule(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_security_group(security_group) { 
    %security_group [ 
        SecurityGroupIngress exists 
        SecurityGroupIngress is_list 
        SecurityGroupIngress not empty 
    ] { 
        SecurityGroupIngress[*] { 
            check_ingress_rule(this) 
        } 
    }
}

rule check_ingress_rule(ingress_rule) { 
    %ingress_rule[ CidrIp in %UNRESTRICTED_IPV4_RANGES or 
                   CidrIpv6 in %UNRESTRICTED_IPV6_RANGES ] { 
        # Scenario 3 
        IpProtocol exists 
        IpProtocol in %AUTHORIZED_PROTOCOLS 

        when IpProtocol in ["tcp", "udp"] { 
            FromPort exists 
            ToPort exists 

            let ingress_block = this 

            %BLOCKED_PORTS.* { 
                # Scenarios 4 and 5 
                check_ports(this, %ingress_block.FromPort, %ingress_block.ToPort) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_ports(port, FromPort, ToPort) { 
    %FromPort > %port or 
    %ToPort < %port
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}
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rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.4modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: 0.0.0.0/0 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: 0.0.0.0/0 
        FromPort: 22 
        ToPort: 22 

     

[CT.EC2.PR.5] Exigir qualquer ACL de rede do Amazon EC2 para evitar a entrada 
de 0.0.0.0/0 para a porta 22 ou porta 3389
Esse controle verifica se a entrada de entrada da ACL da rede Amazon EC2 permite tráfego de entrada 
irrestrito (0.0.0.0/0ou::/0) para SSH ou RDP.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::NetworkAclEntry
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.EC2.PR.5especificação da regra (p. 468)

Detalhes e exemplos
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• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.5especificação da regra (p. 468)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.5modelos de exemplo (p. 472)

Explicação

O acesso às portas de administração remota do servidor, como a porta 22 (SSH) e a porta 3389 (RDP), 
não deve ser acessível publicamente, pois essas portas podem permitir o acesso não intencional aos 
recursos em sua VPC.

Considerações sobre performance

• Esse controle só se aplica aos recursos de entrada de ACL de rede do Amazon EC2 que 
permitem tráfego de entrada irrestrito.

Correção em caso de falha de regra

Para entradas de ACL de rede do Amazon EC2 que permitem conectividade de entrada na porta 22 ou 
na porta 3389, forneça um intervalo CIDR emCidrBlock ouIpv6CidrBlock que não permita tráfego de 
todas as fontes.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Entrada de ACL de rede do Amazon EC2 - exemplo um

Entrada de rede ACL do Amazon EC2 configurada para permitir tráfego TCP IPv4 de entrada irrestrito em 
um intervalo de portas, excluindo a porta 22 (SSH) e a porta 3389 (RDP). O exemplo é mostrado em JSON 
e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "NetworkAclEntry": { 
        "Type": "AWS::EC2::NetworkAclEntry", 
        "Properties": { 
            "CidrBlock": "0.0.0.0/0", 
            "Egress": false, 
            "NetworkAclId": { 
                "Ref": "NACL" 
            }, 
            "Protocol": 6, 
            "PortRange": { 
                "From": 2000, 
                "To": 2005 
            }, 
            "RuleAction": "allow", 
            "RuleNumber": 100 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

NetworkAclEntry: 
  Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
  Properties: 
    CidrBlock: '0.0.0.0/0' 
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    Egress: false 
    NetworkAclId: !Ref 'NACL' 
    Protocol: 6 
    PortRange: 
      From: 2000 
      To: 2005 
    RuleAction: allow 
    RuleNumber: 100 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Entrada de ACL de rede do Amazon EC2 - exemplo dois

Entrada de rede ACL do Amazon EC2 configurada para permitir tráfego UDP IPv6 de entrada irrestrito em 
um intervalo de portas, excluindo a porta 3389 (RDP). O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "NetworkAclEntry": { 
        "Type": "AWS::EC2::NetworkAclEntry", 
        "Properties": { 
            "Ipv6CidrBlock": "::/0", 
            "Egress": false, 
            "NetworkAclId": { 
                "Ref": "NACL" 
            }, 
            "Protocol": 17, 
            "PortRange": { 
                "From": 100, 
                "To": 200 
            }, 
            "RuleAction": "allow", 
            "RuleNumber": 100 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

NetworkAclEntry: 
  Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
  Properties: 
    Ipv6CidrBlock: ::/0 
    Egress: false 
    NetworkAclId: !Ref 'NACL' 
    Protocol: 17 
    PortRange: 
      From: 100 
      To: 200 
    RuleAction: allow 
    RuleNumber: 100 

                 

CT.EC2.PR.5especificação da regra
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   nacl_no_unrestricted_ssh_rdp_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the Amazon EC2 network ACL inbound entry allows 
 unrestricted incoming traffic ('0.0.0.0/0' or '::/0') for SSH or RDP.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::NetworkAclEntry
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 network ACL entry resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource has no CIDR block allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows all traffic
#            ('IpProtocol' is set to '-1')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that includes 
 22
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) or UDP (protocol 17) 
 traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that includes 
 3389
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that excludes 
 22
#      Then: PASS
# Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) or UDP (protocol 17) 
 traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that excludes 
 3389
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETWORK_ACL_TYPE = "AWS::EC2::NetworkAclEntry"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ALL_TRAFFIC_PROTOCOL = [-1, "-1"]
let TCP_PROTOCOL = [6, "6"]
let UDP_PROTOCOL = [17, "17"]
let UNRESTRICTED_IPV4_RANGES = ["0.0.0.0/0"]
let UNRESTRICTED_IPV6_RANGES = ["::/0"]
let SSH_PORT = 22
let RDP_PORT = 3389

#
# Assignments
#
let nacl_entries = Resources.*[ Type == %NETWORK_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule nacl_no_unrestricted_ssh_rdp_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %nacl_entries not empty { 
    check(%nacl_entries.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.5]: Require any Amazon EC2 network ACL to prevent ingress from 0.0.0.0/0 
 to port 22 or port 3389 
        [FIX]: For Amazon EC2 network ACL entries that allow inbound connectivity on port 
 22 or port 3389, provide a CIDR range in 'CidrBlock' or 'Ipv6CidrBlock' that does not 
 allow traffic from all sources. 
        >>
}

rule nacl_no_unrestricted_ssh_rdp_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETWORK_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETWORK_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.5]: Require any Amazon EC2 network ACL to prevent ingress from 0.0.0.0/0 
 to port 22 or port 3389 
        [FIX]: For Amazon EC2 network ACL entries that allow inbound connectivity on port 
 22 or port 3389, provide a CIDR range in 'CidrBlock' or 'Ipv6CidrBlock' that does not 
 allow traffic from all sources. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
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#
rule check(nacl_entry) { 
    %nacl_entry [ 
        # Scenario 2 
        filter_allow_unrestricted_ingress(this) 
    ] { 
        # Scenario 3 
        Protocol exists 
        Protocol not in %ALL_TRAFFIC_PROTOCOL 

        # Scenario 4, 6 
        check_for_open_ssh(this) 

        # Scenario 5, 7 
        check_for_open_rdp(this) 
    }
}

rule filter_allow_unrestricted_ingress(nacl_entry) { 
    Egress not exists or 
    Egress != true 

    CidrBlock in %UNRESTRICTED_IPV4_RANGES or 
    Ipv6CidrBlock in %UNRESTRICTED_IPV6_RANGES 

    RuleAction == "allow"
}

rule check_for_open_ssh(nacl_entry) { 
    %nacl_entry [ 
        Protocol in %TCP_PROTOCOL 
    ] { 
        check_port_range_exists(this) 
        check_ports(%SSH_PORT, PortRange.From, PortRange.To) 
   }
}

rule check_for_open_rdp(nacl_entry) { 
    %nacl_entry [ 
           Protocol in %TCP_PROTOCOL or 
           Protocol in %UDP_PROTOCOL 
    ] { 
        check_port_range_exists(this) 
        check_ports(%RDP_PORT, PortRange.From, PortRange.To) 
   }
}

rule check_port_range_exists(nacl_entry) { 
    PortRange exists 
    PortRange is_struct 
    PortRange { 
        From exists 
        To exists 
    }
}

rule check_ports(port, nacl_from_port, nacl_to_port) { 
    %nacl_from_port > %port or 
    %nacl_to_port < %port
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
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        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, NETWORK_ACL_TYPE) { 
    %doc.%NETWORK_ACL_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.5modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 192.168.0.0/16 
  NACL: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAcl 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  NetworkAclEntry: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
    Properties: 
      CidrBlock: 0.0.0.0/0 
      Egress: false 
      NetworkAclId: 
        Ref: NACL 
      Protocol: 6 
      PortRange: 
        From: 2000 
        To: 2005 
      RuleAction: allow 
      RuleNumber: 100 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 192.168.0.0/16 
  NACL: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAcl 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  NetworkAclEntry: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
    Properties: 
      CidrBlock: 0.0.0.0/0 
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      Egress: false 
      NetworkAclId: 
        Ref: NACL 
      Protocol: 6 
      PortRange: 
        From: 3000 
        To: 3500 
      RuleAction: allow 
      RuleNumber: 100 

     

[CT.EC2.PR.6] Exigir que os gateways de trânsito do Amazon EC2 recusem 
solicitações automáticas de anexação do Amazon VPC
Esse controle verifica se os gateways de trânsito do Amazon EC2 estão configurados para aceitar 
solicitações de anexos do Amazon VPC automaticamente.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::TransitGateway
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.EC2.PR.6especificação da regra (p. 474)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.6especificação da regra (p. 474)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.6modelos de exemplo (p. 476)

Explicação

A ativação daAutoAcceptSharedAttachments propriedade configura um gateway de trânsito para 
aceitar solicitações de anexos de VPC entre contas automaticamente, sem verificar a solicitação ou a 
conta da qual o anexo é originado. De acordo com as melhores práticas de autorização e autenticação, 
recomendamos desativar esse recurso para garantir que somente solicitações de anexos autorizados de 
VPC sejam aceitas.

Correção em caso de falha de regra

Omita aAutoAcceptSharedAttachments propriedade ou defina a propriedade comodisable.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

AWS Transit Gateway — Exemplo

O AWS Transit Gateway foi configurado para desativar a aceitação automática de anexos do Amazon VPC 
entre contas. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "TransitGateway": { 
        "Type": "AWS::EC2::TransitGateway", 
        "Properties": { 
            "AutoAcceptSharedAttachments": "disable" 
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        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

TransitGateway: 
  Type: AWS::EC2::TransitGateway 
  Properties: 
    AutoAcceptSharedAttachments: disable 

                 

CT.EC2.PR.6especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_transit_gateway_auto_vpc_attach_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon EC2 transit gateways are configured to accept Amazon 
 VPC attachment requests automatically.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::TransitGateway
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 transit gateway resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 transit gateway resource
#        And: 'AutoAcceptSharedAttachments' configuration has been provided and is set to a 
 value other than 'disable'
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 transit gateway resource
#        And: 'AutoAcceptSharedAttachments' configuration has not been provided
#       Then: PASS
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 transit gateway resource
#        And: 'AutoAcceptSharedAttachments' configuration has been provided and set to 
 'disable'
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#       Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE = "AWS::EC2::TransitGateway"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_transit_gateway = Resources.*[ Type == %EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_transit_gateway_auto_vpc_attach_disabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                             %ec2_transit_gateway not empty 
 { 
    check(%ec2_transit_gateway.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.6]: Require that Amazon EC2 transit gateways refuse automatic Amazon VPC 
 attachment requests 
            [FIX]: Omit the 'AutoAcceptSharedAttachments' property or set the property to 
 'disable'. 
        >>
}

rule ec2_transit_gateway_auto_vpc_attach_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.6]: Require that Amazon EC2 transit gateways refuse automatic Amazon VPC 
 attachment requests 
            [FIX]: Omit the 'AutoAcceptSharedAttachments' property or set the property to 
 'disable'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_transit_gateway) { 
    %ec2_transit_gateway { 
        # Scenario 3 
        AutoAcceptSharedAttachments not exists or 
        # Scenario 2 and 4 
        AutoAcceptSharedAttachments == "disable" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.EC2.PR.6modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  TransitGateway: 
    Type: AWS::EC2::TransitGateway 
    Properties: 
      AutoAcceptSharedAttachments: disable 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  TransitGateway: 
    Type: AWS::EC2::TransitGateway 
    Properties: 
      AutoAcceptSharedAttachments: enable 

     

[CT.EC2.PR.7] Exigir que um volume do Amazon EBS anexado a uma instância 
do Amazon EC2 seja criptografado em repouso

Esse controle verifica se seus volumes autônomos do Amazon EC2 EBS e os novos volumes do Amazon 
EBS criados por meio de mapeamentos de dispositivos de bloco de instâncias do EC2 estão criptografados 
em repouso.

• Objetivo de controle: criptografar dados em repouso
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::Instance,AWS::EC2::Volume
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.EC2.PR.7especificação da regra (p. 478)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.7especificação da regra (p. 478)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.7modelos de exemplo (p. 481)

Explicação

Para uma camada adicional de segurança de seus dados confidenciais nos volumes do Amazon EC2 
EBS, você deve habilitar a criptografia do EBS em repouso. O Amazon EBS oferece uma solução 
simples de criptografia para os volumes do EBS que não exigem que você crie, mantenha e proteja sua 
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própria infraestrutura de gerenciamento de chaves. Ele usa chaves KMS ao criar volumes e snapshots 
criptografados.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente a volumes autônomos do Amazon EBS e instâncias do EC2 
com mapeamentos de dispositivos de blocos.

Correção em caso de falha de regra

EncryptionDefinido como verdadeiro nos volumes EBS do Amazon EC2.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Instância do Amazon EC2

Instância do Amazon EC2 com um volume de EBS criptografado. O exemplo é mostrado em JSON e em 
YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "EC2Instance": { 
        "Type": "AWS::EC2::Instance", 
        "Properties": { 
            "ImageId": { 
                "Ref": "LatestAmiId" 
            }, 
            "InstanceType": "t3.micro", 
            "NetworkInterfaces": [ 
                { 
                    "DeviceIndex": 0, 
                    "SubnetId": { 
                        "Ref": "Subnet" 
                    }, 
                    "AssociatePublicIpAddress": false 
                } 
            ], 
            "BlockDeviceMappings": [ 
                { 
                    "DeviceName": "/dev/sdm", 
                    "Ebs": { 
                        "VolumeType": "gp3", 
                        "Iops": 200, 
                        "Encrypted": true, 
                        "DeleteOnTermination": true, 
                        "VolumeSize": 20 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EC2Instance: 
  Type: AWS::EC2::Instance 
  Properties: 
    ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
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    InstanceType: t3.micro 
    NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: !Ref 'Subnet' 
        AssociatePublicIpAddress: false 
    BlockDeviceMappings: 
      - DeviceName: /dev/sdm 
        Ebs: 
          VolumeType: gp3 
          Iops: 200 
          Encrypted: true 
          DeleteOnTermination: true 
          VolumeSize: 20 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Volume do Amazon EBS

Volume do Amazon EBS com criptografia configurada. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "EBSVolume": { 
        "Type": "AWS::EC2::Volume", 
        "Properties": { 
            "Size": 100, 
            "AvailabilityZone": { 
                "Fn::Select": [ 
                    0, 
                    { 
                        "Fn::GetAZs": "" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Encrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EBSVolume: 
  Type: AWS::EC2::Volume 
  Properties: 
    Size: 100 
    AvailabilityZone: !Select 
      - 0 
      - !GetAZs '' 
    Encrypted: true 

                 

CT.EC2.PR.7especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_encrypted_volumes_check
#  
# Description:
#   Checks whether standalone Amazon EC2 EBS volumes and new EC2 EBS volumes created 
 through EC2 instance
#   Block Device Mappings are encrypted at rest.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::Volume
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 volume resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has not been provided or has been provided as an empty 
 list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has been provided as a non-empty list
#       And: 'Ebs' has been provided in a 'BlockDeviceMappings' configuration
#       And: 'Encrypted' has not been provided in the 'Ebs' configuration
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has been provided as a non-empty list
#       And: 'Ebs' has been provided in a 'BlockDeviceMappings' configuration
#       And: 'Encrypted' has been provided in the 'Ebs' configuration and set to 
 bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 volume resource
#       And: 'Encrypted' on the EC2 volume has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 volume resource
#       And: 'Encrypted' on the EC2 volume has been provided and is set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has been provided as a non-empty list
#       And: 'Ebs' has been provided in a 'BlockDeviceMappings' configuration
#       And: 'Encrypted' has been provided in the 'Ebs' configuration and set to bool(true)
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 volume resource
#       And: 'Encrypted' on the EC2 volume has been provided and is set to bool(true)
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#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_VOLUME_TYPE = "AWS::EC2::Volume"
let EC2_INSTANCE_TYPE = "AWS::EC2::Instance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_volumes = Resources.*[ Type == %EC2_VOLUME_TYPE ]
let ec2_instances = Resources.*[ Type == %EC2_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                      %ec2_volumes not empty { 
    check_volume(%ec2_volumes.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_VOLUME_TYPE) { 
    check_volume(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_VOLUME_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                      %ec2_instances not empty { 
    check_instance(%ec2_instances.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_INSTANCE_TYPE) { 
    check_instance(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#

rule check_instance(ec2_instance) { 
    %ec2_instance[ 
        filter_ec2_instance_block_device_mappings(this) 
    ] { 
        BlockDeviceMappings[ 
            Ebs exists 
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            Ebs is_struct 
        ] { 
            check_volume(Ebs) 
        } 
    }
}

rule check_volume(ec2_volume) { 
    %ec2_volume { 
        # Scenario 2 
        Encrypted exists 
        # Scenarios 3 and 4 
        Encrypted == true 
    }
}

rule filter_ec2_instance_block_device_mappings(ec2_instance) { 
    %ec2_instance { 
        BlockDeviceMappings exists 
        BlockDeviceMappings is_list 
        BlockDeviceMappings not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.7modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
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        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        AssociatePublicIpAddress: false 
      BlockDeviceMappings: 
      - DeviceName: "/dev/sdm" 
        Ebs: 
          VolumeType: gp3 
          Iops: 200 
          Encrypted: true 
          DeleteOnTermination: true 
          VolumeSize: 20 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: 
          Ref: Subnet 
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        AssociatePublicIpAddress: false 
      BlockDeviceMappings: 
      - DeviceName: "/dev/sdm" 
        Ebs: 
          VolumeType: gp3 
          Iops: 200 
          Encrypted: false 
          DeleteOnTermination: true 
          VolumeSize: 20 

     

[CT.EC2.PR.8] Exigir que qualquer instância do Amazon EC2 tenha um endereço 
IP não público
Esse controle verifica se sua instância do Amazon EC2 está configurada para associar um endereço IP 
público.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::Instance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.EC2.PR.8especificação da regra (p. 484)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.8especificação da regra (p. 484)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.8modelos de exemplo (p. 488)

Explicação

Um endereço IPv4 público é um endereço IP que é acessível pela Internet. Se você iniciar a instância com 
um endereço IP público, ela poderá ser acessada pela Internet. Um endereço IPv4 privado é um endereço 
IP que não é acessível pela Internet. É possível usar endereços IPv4 privados para comunicação entre 
instâncias EC2 na mesma VPC ou em sua rede privada conectada.

Os endereços IPv6 são globalmente exclusivos e, portanto, acessíveis pela Internet. No entanto, por 
padrão, todas as sub-redes possuem o atributo de endereçamento IPv6 configurado como false.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às novas interfaces de rede criadas por meio 
daNetworkInterfaceId propriedade (NetworkInterfacesconfigurações em que a 
nãoNetworkInterfaceId foi especificado).

• Esse controle requerAssociatePublicIpAddress a configuraçãofalse de novas interfaces 
de rede criadas por meio daNetworkInterfaces propriedade.

• Esse controle exige que as informações da sub-rede sejam especificadas em 
umaNetworkInterfaces configuração em vez daSubnetId propriedade de nível raiz.

Correção em caso de falha de regra

Especifique as interfaces de rede usando aNetworkInterfaces propriedade em vez 
daSubnetId propriedade do nível raiz. AssociatePublicIpAddressDefina como false em 
cadaNetworkInterfaces configuração.
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Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Instância do Amazon EC2

Instância do Amazon EC2 configurada com uma nova interface que desativa a associação de endereços IP 
públicos na criação. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "EC2Instance": { 
        "Type": "AWS::EC2::Instance", 
        "Properties": { 
            "InstanceType": "t3.micro", 
            "ImageId": { 
                "Ref": "LatestAmiId" 
            }, 
            "NetworkInterfaces": [ 
                { 
                    "DeviceIndex": 0, 
                    "SubnetId": { 
                        "Ref": "Subnet" 
                    }, 
                    "AssociatePublicIpAddress": false 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EC2Instance: 
  Type: AWS::EC2::Instance 
  Properties: 
    InstanceType: t3.micro 
    ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
    NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: !Ref 'Subnet' 
        AssociatePublicIpAddress: false 

                 

CT.EC2.PR.8especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_instance_no_public_ip_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon EC2 instance is configured to associate a 
 public IP address.
#  
# Reports on:
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#   AWS::EC2::Instance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not present on the EC2 instance resource or is an empty 
 list
#       And: 'SubnetId' is not provided as a top-level resource property
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource as a non-empty 
 list
#       And: 'NetworkInterfaceId' is present for a configuration in 'NetworkInterfaces' and 
 is a non-empty string or
#             valid local reference
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not provided
#       And: 'SubnetId' is provided as a top-level resource property
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource with one or more 
 configurations
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and and is an empty string 
 or invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is not present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and and is an empty string 
 or invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and and is an empty string 
 or invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_INSTANCE_TYPE = "AWS::EC2::Instance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_instances = Resources.*[ Type == %EC2_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_instance_no_public_ip_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %ec2_instances not empty { 
    check(%ec2_instances.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.8]: Require any Amazon EC2 instance to have a non-public IP address 
        [FIX]: Specify network interfaces using the 'NetworkInterfaces' property instead of 
 the root level 'SubnetId' property. Set 'AssociatePublicIpAddress' to false within each 
 'NetworkInterfaces' configuration. 
        >>
}

rule ec2_instance_no_public_ip_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_INSTANCE_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.8]: Require any Amazon EC2 instance to have a non-public IP address 
        [FIX]: Specify network interfaces using the 'NetworkInterfaces' property instead of 
 the root level 'SubnetId' property. Set 'AssociatePublicIpAddress' to false within each 
 'NetworkInterfaces' configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_instance) { 
    %ec2_instance[ SubnetId exists ] { 
        # Scenario 5 
        SubnetId not exists 
    } 

    %ec2_instance[ 
        # Scenario 2 
        NetworkInterfaces exists 
        NetworkInterfaces is_list 
        NetworkInterfaces not empty 
    ] { 
        NetworkInterfaces[ 
            # Scenario 3 and 4 
            filter_network_interfaces(this) 
        ] { 
            # Scenario 6 
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            AssociatePublicIpAddress exists 
            # Scenarios 7 and 8 
            AssociatePublicIpAddress == false 
        } 
    }
}

rule filter_network_interfaces(network_interface) { 
    %network_interface { 
        NetworkInterfaceId not exists or 
        filter_property_is_empty_string(NetworkInterfaceId) or 
        filter_exclude_valid_local_reference(%INPUT_DOCUMENT, NetworkInterfaceId, 
 "AWS::EC2::NetworkInterface") 
     }
}

rule filter_property_is_empty_string(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this == /\A\s*\z/ 
    }
}

rule filter_exclude_valid_local_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 

        when this.'Fn::GetAtt' exists { 
            'Fn::GetAtt' { 
                when filter_query_template_resources(%doc, this[0], 
 %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Fn::GetAtt' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

rule filter_query_template_resources(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type in %referenced_resource_type 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.EC2.PR.8modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      InstanceType: t3.micro 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        AssociatePublicIpAddress: false 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
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  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      InstanceType: t3.micro 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      SubnetId: 
        Ref: Subnet 

     

[CT.EC2.PR.9] Exigir que qualquer modelo de lançamento do Amazon EC2 não 
atribua automaticamente endereços IP públicos às interfaces de rede

Esse controle verifica se seus modelos de execução do Amazon EC2 estão configurados para atribuir 
endereços IP públicos às interfaces de rede.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.EC2.PR.9especificação da regra (p. 490)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.9especificação da regra (p. 490)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.9modelos de exemplo (p. 494)

Explicação

Um endereço IP público é um endereço IP que é acessível pela Internet. Se você configurar suas 
interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a essas interfaces de rede 
poderão ser acessados pela Internet. Os recursos do EC2 não devem ser acessíveis publicamente, pois 
isso pode permitir acesso não intencional aos seus servidores de aplicativos.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente a novas interfaces de rede criadas por 
meio daNetworkInterfaceId propriedade emLaunchTemplateData
(NetworkInterfacesconfigurações em que a nãoNetworkInterfaceId foi especificado).

• Esse controle requerAssociatePublicIpAddress a configuraçãofalse de novas interfaces 
de rede criadas por meio daNetworkInterfaces propriedade emLaunchTemplateData.
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Correção em caso de falha de regra

AssociatePublicIpAddressDefinido comofalse dentro de cadaNetworkInterfaces configuração 
emLaunchTemplateData.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Modelo de lançamento do Amazon EC2 - exemplo

Modelo de lançamento do Amazon EC2 configurado com uma interface de rede que desativa a associação 
de endereços IP públicos. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "NetworkInterfaces": [ 
                    { 
                        "DeviceIndex": 0, 
                        "SubnetId": { 
                            "Ref": "Subnet" 
                        }, 
                        "AssociatePublicIpAddress": false 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      NetworkInterfaces: 
        - DeviceIndex: 0 
          SubnetId: !Ref 'Subnet' 
          AssociatePublicIpAddress: false 

                 

CT.EC2.PR.9especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_public_ip_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon EC2 launch templates are configured to assign 
 public IP addresses to network interfaces.
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#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 launch template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not provided in 'LaunchTemplateData'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource as a non empty list
#       And: 'NetworkInterfaceId' is present for a configuration in 'NetworkInterfaces' and 
 is a non-empty string or
#             valid local reference
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and is an empty string or 
 invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is not present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and is an empty string or 
 invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and is an empty string or 
 invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
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#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_public_ip_disabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.9]: Require any Amazon EC2 launch template not to auto-assign public IP 
 addresses to network interfaces 
        [FIX]: Set 'AssociatePublicIpAddress' to 'false' within each 'NetworkInterfaces' 
 configuration in 'LaunchTemplateData'. 
        >>
}

rule ec2_launch_template_public_ip_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.9]: Require any Amazon EC2 launch template not to auto-assign public IP 
 addresses to network interfaces 
        [FIX]: Set 'AssociatePublicIpAddress' to 'false' within each 'NetworkInterfaces' 
 configuration in 'LaunchTemplateData'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_launch_templates) { 
    %ec2_launch_templates[ 
        # Scenario 2 
        filter_launch_template(this) 
    ] { 
        LaunchTemplateData { 
            NetworkInterfaces[ 
                # Scenario 3 and 4 
                filter_network_interfaces(this) 
            ] { 
                # Scenario 5 and 6 
                AssociatePublicIpAddress exists 
                AssociatePublicIpAddress == false 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_launch_template(ec2_launch_template) { 
    %ec2_launch_template { 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 
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        LaunchTemplateData { 
            NetworkInterfaces exists 
            NetworkInterfaces is_list 
            NetworkInterfaces not empty 
        } 
    }
}

rule filter_network_interfaces(network_interface) { 
    %network_interface { 
        NetworkInterfaceId not exists or 
        filter_property_is_empty_string(NetworkInterfaceId) or 
        filter_exclude_valid_local_reference(%INPUT_DOCUMENT, NetworkInterfaceId, 
 "AWS::EC2::NetworkInterface") 
    }
}

rule filter_property_is_empty_string(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this == /\A\s*\z/ 
    }
}

rule filter_exclude_valid_local_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 

        when this.'Fn::GetAtt' exists { 
            'Fn::GetAtt' { 
                when query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Fn::GetAtt' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 
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CT.EC2.PR.9modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        NetworkInterfaces: 
        - DeviceIndex: 0 
          SubnetId: 
            Ref: Subnet 
          AssociatePublicIpAddress: false 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
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      LaunchTemplateData: 
        NetworkInterfaces: 
        - DeviceIndex: 0 
          SubnetId: 
            Ref: Subnet 
          AssociatePublicIpAddress: true 

     

[CT.EC2.PR.10] Exigir que os modelos de lançamento do Amazon EC2 tenham o 
monitoramento CloudWatch detalhado da Amazon ativado
Esse controle verifica se o modelo de execução do Amazon EC2 tem o monitoramento detalhado 
habilitado.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.EC2.PR.10especificação da regra (p. 496)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.10especificação da regra (p. 496)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.10modelos de exemplo (p. 498)

Explicação

O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e performance 
das suas soluções da AWS. Você deve coletar dados de monitoramento de todas as partes de sua 
solução da AWS, para facilitar a depuração de uma falha multipontos, caso ocorra. Do ponto de vista da 
segurança, o registro também é um recurso importante para permitir future esforços forenses no caso de 
qualquer incidente de segurança.

Correção em caso de falha de regra

EmLaunchTemplateData, forneça umaMonitoring configuração comEnabled set totrue.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Modelo de lançamento do Amazon EC2 - exemplo

Modelo de execução do Amazon EC2 configurado com monitoramento detalhado habilitado. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "Monitoring": { 
                    "Enabled": true 
                } 
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            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      Monitoring: 
        Enabled: true 

                 

CT.EC2.PR.10especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_monitoring_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the Amazon EC2 launch template has detailed monitoring 
 enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any EC2 launch template resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' has not been provided or has been 
 provided and is empty.
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' is equal to a value other than 
 bool(true)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
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#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' is equal to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_monitoring_enabled_check when is_cfn_template(this) 
                                                       %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.10]: Require Amazon EC2 launch templates to have Amazon CloudWatch 
 detailed monitoring activated 
        [FIX]: In 'LaunchTemplateData', provide a 'Monitoring' configuration with 'Enabled' 
 set to 'true'. 
        >>
}

rule ec2_launch_template_monitoring_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.10]: Require Amazon EC2 launch templates to have Amazon CloudWatch 
 detailed monitoring activated 
        [FIX]: In 'LaunchTemplateData', provide a 'Monitoring' configuration with 'Enabled' 
 set to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_launch_template) { 
    %ec2_launch_template { 
        # Scenario 2 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 

        LaunchTemplateData { 
            Monitoring exists 
            Monitoring is_struct 

            # Scenario 3 and 4 
            Monitoring { 
                Enabled exists 
                Enabled == true 
            } 

        } 
    }
}
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#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.10modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        Monitoring: 
          Enabled: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        Monitoring: 
          Enabled: false 

     

[CT.EC2.PR.11] Exigir que uma sub-rede do Amazon EC2 não atribua 
automaticamente endereços IP públicos

Esse controle verifica se suas sub-redes do Amazon VPC atribuem endereços IP públicos 
automaticamente.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::Subnet
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.EC2.PR.11especificação da regra (p. 500)
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Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.11especificação da regra (p. 500)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.11modelos de exemplo (p. 502)

Explicação

Todas as sub-redes têm um atributo que determina se uma interface de rede criada na sub-rede recebe 
automaticamente um endereço público IPv4. Quando executadas em sub-redes com esse atributo ativado, 
as instâncias recebem um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

Considerações sobre performance

• Esse controle desativa a atribuição automática de endereços IP públicos para novas interfaces 
de rede nas sub-redes do Amazon VPC.

• Quando esse controle está em operação, endereços IP públicos podem ser atribuídos às 
interfaces de rede por meio de configurações em nível de recurso. (Por exemplo, a atribuição 
de um endereço IP público pode ser feita no momento da inicialização da instância EC2.)

Correção em caso de falha de regra

Omita aMapPublicIpOnLaunch propriedade para usar a configuração padrão ou defina 
aMapPublicIpOnLaunch propriedade comofalse.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Sub-rede Amazon VPC - exemplo um

Sub-rede Amazon VPC configurada para desativar a atribuição automática de endereços IP públicos por 
meio deAWS CloudFormation padrões. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "Subnet": { 
        "Type": "AWS::EC2::Subnet", 
        "Properties": { 
            "VpcId": { 
                "Ref": "VPC" 
            }, 
            "CidrBlock": "10.0.0.0/24", 
            "AvailabilityZone": { 
                "Fn::Select": [ 
                    0, 
                    { 
                        "Fn::GetAZs": "" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML
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Subnet: 
  Type: AWS::EC2::Subnet 
  Properties: 
    VpcId: !Ref 'VPC' 
    CidrBlock: 10.0.0.0/24 
    AvailabilityZone: !Select 
      - 0 
      - !GetAZs '' 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Sub-rede Amazon VPC - exemplo dois

Sub-rede Amazon VPC configurada para desativar a atribuição automática de endereços IP públicos por 
meio daMapPublicIpOnLaunch propriedade. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "Subnet": { 
        "Type": "AWS::EC2::Subnet", 
        "Properties": { 
            "VpcId": { 
                "Ref": "VPC" 
            }, 
            "CidrBlock": "10.0.0.0/24", 
            "AvailabilityZone": { 
                "Fn::Select": [ 
                    0, 
                    { 
                        "Fn::GetAZs": "" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "MapPublicIpOnLaunch": false 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

Subnet: 
  Type: AWS::EC2::Subnet 
  Properties: 
    VpcId: !Ref 'VPC' 
    CidrBlock: 10.0.0.0/24 
    AvailabilityZone: !Select 
      - 0 
      - !GetAZs '' 
    MapPublicIpOnLaunch: false 

                 

CT.EC2.PR.11especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
#  
# Rule Identifier:
#   subnet_auto_assign_public_ip_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon VPC subnets automatically assign public IP 
 addresses.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Subnet
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 subnet resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 subnet resource
#       And: 'MapPublicIpOnLaunch' is present and set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 subnet resource
#       And: 'MapPublicIpOnLaunch' is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 subnet resource
#       And: 'MapPublicIpOnLaunch' is present and set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_SUBNET_TYPE  = "AWS::EC2::Subnet"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_subnets = Resources.*[ Type == %EC2_SUBNET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule subnet_auto_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %ec2_subnets not empty { 
    check(%ec2_subnets.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.11]: Require that an Amazon EC2 subnet does not automatically assign 
 public IP addresses 
        [FIX]: Omit the 'MapPublicIpOnLaunch' property to use the default configuration, or 
 set the 'MapPublicIpOnLaunch' property to 'false'. 
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        >>
}

rule subnet_auto_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_SUBNET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_SUBNET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.11]: Require that an Amazon EC2 subnet does not automatically assign 
 public IP addresses 
        [FIX]: Omit the 'MapPublicIpOnLaunch' property to use the default configuration, or 
 set the 'MapPublicIpOnLaunch' property to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_subnet) { 
    %ec2_subnet { 
        # Scenario 3 
        MapPublicIpOnLaunch not exists or 
        # Scenarios 2 and 4 
        MapPublicIpOnLaunch == false 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.11modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
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        - Fn::GetAZs: '' 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
      MapPublicIpOnLaunch: true 

     

[CT.EC2.PR.12] Exigir uma instância do Amazon EC2 para configurar somente 
um ENI

Esse controle verifica se a instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) usa várias ENIs 
(Elastic Network Interfaces).

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EC2::Instance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.EC2.PR.12especificação da regra (p. 504)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.12especificação da regra (p. 504)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.EC2.PR.12modelos de exemplo (p. 506)

Explicação

Vários ENIs podem causar instâncias de hospedagem dupla, ou seja, instâncias que têm várias sub-redes. 
Essa duplicação pode aumentar a complexidade da segurança da rede e introduzir caminhos e acessos de 
rede não intencionais.

Considerações sobre performance

• Essa regra é incompatível com instâncias do Amazon EC2 que exigem o uso de vários ENIs. 
Por exemplo, esse controle falhará se uma instância do EC2 que pertence a um cluster do 
Amazon EKS tiver mais de um ENI.
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Correção em caso de falha de regra

Configure instâncias do Amazon EC2 com apenas um ENI.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Instância do Amazon EC2

Instância do EC2 com uma única interface de rede. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "EC2Instance": { 
        "Type": "AWS::EC2::Instance", 
        "Properties": { 
            "ImageId": { 
                "Ref": "LatestAmiId" 
            }, 
            "NetworkInterfaces": [ 
                { 
                    "SubnetId": { 
                        "Ref": "TestSubnet" 
                    }, 
                    "DeviceIndex": 0 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EC2Instance: 
  Type: AWS::EC2::Instance 
  Properties: 
    ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
    NetworkInterfaces: 
      - SubnetId: !Ref 'TestSubnet' 
        DeviceIndex: 0 

                 

CT.EC2.PR.12especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_instance_multiple_eni_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances use multiple ENIs 
 (Elastic Network Interfaces)
#   or Elastic Fabric Adapters (EFAs).
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Instance
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#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not present or is present and contains 0 configurations
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present and contains >1 configurations
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present
#       And: 'NetworkInterfaces' is present and contains 1 configuration
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_INSTANCE_TYPE = "AWS::EC2::Instance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_instances = Resources.*[ Type == %EC2_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_instance_multiple_eni_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %ec2_instances not empty { 
    check(%ec2_instances.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.12]: Require an Amazon EC2 instance to configure one ENI only 
        [FIX]: Configure Amazon EC2 instances with only one ENI. 
        >>

}

rule ec2_instance_multiple_eni_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_INSTANCE_TYPE) 
 { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.12]: Require an Amazon EC2 instance to configure one ENI only 
        [FIX]: Configure Amazon EC2 instances with only one ENI. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_instance) { 
    %ec2_instance [ 
        # Scenario 2 
        NetworkInterfaces exists 
        NetworkInterfaces is_list 
        NetworkInterfaces not empty 
    ] { 
        # Scenario 3 and 4 
        NetworkInterfaces[1] not exists 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.12modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
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      NetworkInterfaces: 
      - SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        DeviceIndex: 0 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        DeviceIndex: 0 
      - SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        DeviceIndex: 1 

     

Controles do Amazon Elastic Container Registry
Tópicos

• [CT.ECR.PR.1] Exigir que os repositórios do Amazon ECR tenham uma política de ciclo de vida 
configurada (p. 508)

• [CT.ECR.PR.2] Exigir que os repositórios privados do Amazon ECR tenham a digitalização de imagens 
ativada (p. 512)

• [CT.ECR.PR.3] Exigir que os repositórios privados do Amazon ECR tenham a imutabilidade de tags 
ativada (p. 515)
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[CT.ECR.PR.1] Exigir que os repositórios do Amazon ECR tenham uma política 
de ciclo de vida configurada

Esse controle verifica se um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) tem 
pelo menos uma política de ciclo de vida configurada.

• Objetivo de controle: gerenciar vulnerabilidades, proteger configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECR::Repository
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECR.PR.1especificação da regra (p. 509)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECR.PR.1especificação da regra (p. 509)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECR.PR.1modelos de exemplo (p. 511)

Explicação

As políticas de ciclo de vida do Amazon ECR especificam o gerenciamento do ciclo de vida das imagens 
em um repositório. Ao configurar as políticas de ciclo de vida, você pode automatizar a limpeza de imagens 
não utilizadas e a expiração das imagens, com base na idade ou no número de imagens. Automatizar 
essas tarefas pode ajudar você a evitar o uso involuntário de imagens desatualizadas em seu repositório.

Correção em caso de falha de regra

Forneça umaLifecyclePolicy configuração eLifecyclePolicyText defina uma política de ciclo de 
vida do repositório Amazon ECR.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Repositório do Amazon ECR

Repositório do Amazon ECR configurado com uma política de ciclo de vida. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ECRRepository": { 
        "Type": "AWS::ECR::Repository", 
        "Properties": { 
            "LifecyclePolicy": { 
                "LifecyclePolicyText": "{\n  \"rules\": [\n    {\n      \"rulePriority\": 
 1,\n      \"description\": \"Expire images older than 14 days\",\n      \"selection\": {\n 
        \"tagStatus\": \"untagged\",\n        \"countType\": \"sinceImagePushed\",\n        
 \"countUnit\": \"days\",\n        \"countNumber\": 14\n      },\n      \"action\": {\n     
    \"type\": \"expire\"\n      }\n    }\n  ]\n}\n" 
            } 
        } 
    }
} 
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Exemplo de YAML

ECRRepository: 
  Type: AWS::ECR::Repository 
  Properties: 
    LifecyclePolicy: 
      LifecyclePolicyText: | 
        { 
          "rules": [ 
            { 
              "rulePriority": 1, 
              "description": "Expire images older than 14 days", 
              "selection": { 
                "tagStatus": "untagged", 
                "countType": "sinceImagePushed", 
                "countUnit": "days", 
                "countNumber": 14 
              }, 
              "action": { 
                "type": "expire" 
              } 
            } 
          ] 
        } 

                 

CT.ECR.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#    ecr_private_lifecycle_policy_configured_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a private Amazon Elastic Container Registry (ECR) 
 repository has at least one lifecycle policy configured.
#  
# Reports on:
#    AWS::ECR::Repository
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#    None
#  
# Scenarios:
#  Scenario: 1
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document does not contain any ECR repository resources
#     Then: SKIP
#  Scenario: 2
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document contains an ECR repository resource
#      And: 'LifecyclePolicy' is not present
#     Then: FAIL
#  Scenario: 3
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document contains an ECR repository resource

509



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

#      And: 'LifecyclePolicy' is present
#      And: 'LifecyclePolicyText' has not been provided in the 'LifecyclePolicy' 
 configuration or has been provided as
#            an empty string
#     Then: FAIL
#  Scenario: 4
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document contains an ECR repository resource
#      And: 'LifecyclePolicy' is present
#      And: 'LifecyclePolicyText' has been provided in the 'LifecyclePolicy' configuration 
 with a non-empty string
#     Then: PASS

#
# Constants
#
let ECR_REPOSITORY_TYPE = "AWS::ECR::Repository"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecr_repositories = Resources.*[ Type == %ECR_REPOSITORY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecr_private_lifecycle_policy_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %ecr_repositories not empty { 
    check(%ecr_repositories.Properties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.1]: Require Amazon ECR repositories to have a lifecycle policy 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LifecyclePolicy' configuration and set 'LifecyclePolicyText' 
 to an Amazon ECR repository lifecycle policy. 
        >>
}

rule ecr_private_lifecycle_policy_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECR_REPOSITORY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECR_REPOSITORY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.1]: Require Amazon ECR repositories to have a lifecycle policy 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LifecyclePolicy' configuration and set 'LifecyclePolicyText' 
 to an Amazon ECR repository lifecycle policy. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecr_repository) { 
    %ecr_repository { 
        #Scenario 3 
        LifecyclePolicy exists 
        LifecyclePolicy is_struct 
        LifecyclePolicy { 
            #Scenario 4 
            LifecyclePolicyText exists 
            check_is_string_and_not_empty(LifecyclePolicyText) 
        } 
    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
     %value { 
         this is_string 
         this != /\A\s*\z/ 
     }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECR.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      LifecyclePolicy: 
        LifecyclePolicyText: | 
          { 
            "rules": [ 
              { 
                "rulePriority": 1, 
                "description": "Expire images older than 14 days", 
                "selection": { 
                  "tagStatus": "untagged", 
                  "countType": "sinceImagePushed", 
                  "countUnit": "days", 
                  "countNumber": 14 
                }, 
                "action": { 
                  "type": "expire" 
                } 
              } 
            ] 
          } 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  ECRRepository: 

511



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: {} 

     

[CT.ECR.PR.2] Exigir que os repositórios privados do Amazon ECR tenham a 
digitalização de imagens ativada

Esse controle verifica se um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) tem 
a verificação de imagens ativada.

• Objetivo de controle: gerenciar vulnerabilidades
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECR::Repository
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECR.PR.2especificação da regra (p. 513)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECR.PR.2especificação da regra (p. 513)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECR.PR.2modelos de exemplo (p. 515)

Explicação

A verificação de imagens do Amazon ECR ajuda a identificar vulnerabilidades de software nas imagens 
de seu contêiner. O Amazon ECR usa o banco de dados de vulnerabilidades e exposições comuns 
(CVEs) do projeto Clair de código aberto e fornece uma lista das descobertas da verificação. Habilitar 
a digitalização de imagens nos repositórios do Amazon ECR adiciona uma camada de verificação em 
relação à integridade e segurança das imagens que estão sendo armazenadas.

Correção em caso de falha de regra

ScanOnPushDefinidoImageScanningConfiguration emtrue.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Repositório do Amazon ECR

Repositório do Amazon ECR com a digitalização de imagens habilitado. O exemplo é mostrado em JSON 
e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ECRRepository": { 
        "Type": "AWS::ECR::Repository", 
        "Properties": { 
            "ImageScanningConfiguration": { 
                "ScanOnPush": true 
            } 
        } 
    }
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} 
                 

Exemplo de YAML

ECRRepository: 
  Type: AWS::ECR::Repository 
  Properties: 
    ImageScanningConfiguration: 
      ScanOnPush: true 

                 

CT.ECR.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecr_private_image_scanning_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a private Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
 repository has image scanning enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECR::Repository
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon ECR repository resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECR repository resource
#       And: 'ImageScanningConfiguration.ScanOnPush' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECR repository resource
#       And: 'ImageScanningConfiguration.ScanOnPush' has been provided and set to a value 
 other than bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECR repository resource
#       And: 'ImageScanningConfiguration.ScanOnPush' has been provided and set to 
 bool(true)
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let ECR_REPOSITORY_TYPE = "AWS::ECR::Repository"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecr_repositories = Resources.*[ Type == %ECR_REPOSITORY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecr_private_image_scanning_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %ecr_repositories not empty { 
    check(%ecr_repositories.Properties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.2]: Require Amazon ECR private repositories to have image scanning 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ScanOnPush' in 'ImageScanningConfiguration' to 'true'. 
        >>
}

rule ecr_private_image_scanning_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECR_REPOSITORY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECR_REPOSITORY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.2]: Require Amazon ECR private repositories to have image scanning 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ScanOnPush' in 'ImageScanningConfiguration' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecr_repository) { 
    %ecr_repository { 
        # Scenario 2 
        ImageScanningConfiguration exists 
        ImageScanningConfiguration is_struct 

        ImageScanningConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            ScanOnPush exists 
            ScanOnPush == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.ECR.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageScanningConfiguration: 
        ScanOnPush: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageScanningConfiguration: 
        ScanOnPush: false 

     

[CT.ECR.PR.3] Exigir que os repositórios privados do Amazon ECR tenham a 
imutabilidade de tags ativada
Esse controle verifica se um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) tem 
imutabilidade de tag ativada.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECR::Repository
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECR.PR.3especificação da regra (p. 516)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECR.PR.3especificação da regra (p. 516)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECR.PR.3modelos de exemplo (p. 518)

Explicação

A imutabilidade da tag Amazon ECR permite que os clientes confiem nas tags descritivas de uma imagem 
como um mecanismo confiável que rastreia e identifica imagens de forma exclusiva. Uma tag imutável 
é estática, o que significa que cada tag se refere a uma imagem exclusiva. Essa marcação melhora a 
confiabilidade e a escalabilidade, porque o uso de uma tag estática sempre resulta na implantação da 
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mesma imagem. Quando configurada, a imutabilidade da tag impede que as tags sejam substituídas, o 
que reduz a superfície de ataque.

Correção em caso de falha de regra

Defina ImageTagMutability para IMMUTABLE.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Repositório do Amazon ECR

Repositório Amazon ECR configurado com tags imutáveis. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ECRRepository": { 
        "Type": "AWS::ECR::Repository", 
        "Properties": { 
            "ImageTagMutability": "IMMUTABLE" 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECRRepository: 
  Type: AWS::ECR::Repository 
  Properties: 
    ImageTagMutability: IMMUTABLE 

                 

CT.ECR.PR.3especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecr_private_tag_immutability_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a private Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
 repository has tag immutability enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECR::Repository
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any ECR repository resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECR repository resource
#       And: 'ImageTagMutability' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECR repository resource
#       And: 'ImageTagMutability' has been provided with a value of 'MUTABLE'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECR repository resource
#       And: 'ImageTagMutability' has been provided with a value of 'IMMUTABLE'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECR_REPOSITORY_TYPE = "AWS::ECR::Repository"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecr_repositories = Resources.*[ Type == %ECR_REPOSITORY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecr_private_tag_immutability_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %ecr_repositories not empty { 
    check(%ecr_repositories.Properties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.3]: Require Amazon ECR private repositories to have tag immutability 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ImageTagMutability' to 'IMMUTABLE'. 
        >>
}

rule ecr_private_tag_immutability_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECR_REPOSITORY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECR_REPOSITORY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.3]: Require Amazon ECR private repositories to have tag immutability 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ImageTagMutability' to 'IMMUTABLE'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecr_repository) { 
    %ecr_repository { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        ImageTagMutability exists 
        ImageTagMutability == "IMMUTABLE" 
    }
}
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#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECR.PR.3modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageTagMutability: IMMUTABLE 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageTagMutability: MUTABLE 

     

Controles do Amazon Elastic Container Service
Tópicos

• [CT.ECS.PR.1] Exigir que os serviços Amazon ECS Fargate sejam executados na versão mais recente 
da plataforma Fargate (p. 519)

• [CT.ECS.PR.2] Exigir que qualquer cluster do Amazon ECS tenha os insights de contêineres 
ativados (p. 526)

• [CT.ECS.PR.3] Exigir qualquer definição de tarefa do Amazon ECS para especificar um usuário que 
não seja o root (p. 530)

• [CT.ECS.PR.4] Exigir que as tarefas do Amazon ECS usem o modo de rede 'awsvpc' (p. 534)
• [CT.ECS.PR.5] Exigir uma definição de tarefa ativa do Amazon ECS para ter uma configuração de 

registro (p. 538)
• [CT.ECS.PR.6] Exigir que os contêineres do Amazon ECS permitam acesso somente leitura ao 

sistema de arquivos raiz (p. 544)
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• [CT.ECS.PR.7] Exigir uma definição de tarefa do Amazon ECS para ter um limite específico de uso de 
memória (p. 548)

• [CT.ECS.PR.8] Exigir que as definições de tarefas do Amazon ECS tenham modos de rede e 
definições de usuário seguros (p. 552)

• [CT.ECS.PR.9] Exigir que os serviços do Amazon ECS não atribuam endereços IP públicos 
automaticamente (p. 558)

• [CT.ECS.PR.10] Exigir que as definições de tarefas do Amazon ECS não compartilhem o namespace 
do processo do host (p. 565)

• [CT.ECS.PR.11] Exigir que um contêiner Amazon ECS seja executado sem privilégios (p. 570)
• [CT.ECS.PR.12] Exigir que as definições de tarefas do Amazon ECS não transmitam segredos como 

variáveis de ambiente de contêiner (p. 574)

[CT.ECS.PR.1] Exigir que os serviços Amazon ECS Fargate sejam executados na 
versão mais recente da plataforma Fargate

Esse controle verifica se os serviços Fargate do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) estão 
configurados para implantação usando a versão daLATEST plataforma em vez de um número de versão 
especificado.

• Objetivo de controle: gerenciar vulnerabilidades
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::Service
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECS.PR.1especificação da regra (p. 521)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.1especificação da regra (p. 521)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo de CT.ECS.PR.1 (p. 524)

Explicação

AWS Fargateas versões da plataforma referem-se a um ambiente do tempo de execução para a 
infraestrutura de tarefas do Fargate, que é uma combinação das versões do kernel e do tempo de 
execução do contêiner. Novas versões da plataforma são lançadas à medida que o ambiente de execução 
evolui. Por exemplo, uma nova versão pode ser lançada para atualizações do kernel ou do sistema 
operacional, novos recursos, correções de erros ou atualizações de segurança. Atualizações de segurança 
e patches são implantados automaticamente nas tarefas do Fargate. Se for encontrado um problema de 
segurança que afeta uma versão da plataforma, a AWS corrigirá a versão da plataforma.

Considerações sobre performance

• Esse controle só se aplica aos serviços do Amazon ECS com umLaunchType deFARGATE

Correção em caso de falha de regra

QuandoLaunchType estiver definido comoFARGATE, defina aPlatformVersion propriedade 
comoLATEST ou omita aPlatformVersion propriedade (padrão:LATEST).

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.
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Serviço do Amazon ECS — exemplo do Amazon ECS Service

Serviço Amazon ECS configurado para implantação usando a versão daLATEST plataforma por meio 
deAWS CloudFormation padrões. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 1, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "AssignPublicIp": "DISABLED", 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE" 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 1 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        AssignPublicIp: DISABLED 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 
    LaunchType: FARGATE 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Serviço do Amazon ECS — exemplo do Amazon ECS Service

Serviço Amazon ECS configurado para implantação usando a versão daLATEST plataforma por meio 
daPlatformVersion propriedade. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.
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Exemplo de JSON

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 1, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "AssignPublicIp": "DISABLED", 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE", 
            "PlatformVersion": "LATEST" 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 1 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        AssignPublicIp: DISABLED 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 
    LaunchType: FARGATE 
    PlatformVersion: LATEST 

                 

CT.ECS.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_fargate_latest_platform_version_check
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#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Fargate 
 services are configured to deploy using the 'LATEST' platform version rather than a 
 specified version number.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::Service
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an Amazon ECS service resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is not present
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and not set to 'FARGATE'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and set to 'FARGATE'
#       And: 'PlatformVersion' is present and not set to 'LATEST'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and set to 'FARGATE'
#       And: 'PlatformVersion' is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and set to 'FARGATE'
#       And: 'PlatformVersion' is set to 'LATEST'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_SERVICE_TYPE = "AWS::ECS::Service"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_services = Resources.*[ Type == %ECS_SERVICE_TYPE ]
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#
# Primary Rules
#
rule ecs_fargate_latest_platform_version_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %ecs_services not empty { 
    check(%ecs_services.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.1]: Require Amazon ECS Fargate Services to run on the latest Fargate 
 platform version 
        [FIX]: When 'LaunchType' is set to 'FARGATE', set the 'PlatformVersion' property to 
 'LATEST' or omit the 'PlatformVersion' property (default: 'LATEST'). 
        >>
}

rule ecs_fargate_latest_platform_version_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_SERVICE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_SERVICE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.1]: Require Amazon ECS Fargate Services to run on the latest Fargate 
 platform version 
        [FIX]: When 'LaunchType' is set to 'FARGATE', set the 'PlatformVersion' property to 
 'LATEST' or omit the 'PlatformVersion' property (default: 'LATEST'). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_service) { 
    %ecs_service [ filter_launch_type_is_fargate(this) ]{ 
        # Scenario 5 
        PlatformVersion not exists  or 

        # Scenario 4 and 6 
        check_fargate_version_latest(PlatformVersion) 
    }
}

rule filter_launch_type_is_fargate(ecs_service) { 
    %ecs_service { 
        # Scenario 2 
        LaunchType exists 
        LaunchType is_string 

        # Scenario 3 
        LaunchType == "FARGATE" 
    }
}

rule check_fargate_version_latest(property) { 
    %property { 
        this is_string 
        this == "LATEST" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}
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rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Modelos de exemplo de CT.ECS.PR.1

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
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      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: DISABLED 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
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        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: DISABLED 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 
      PlatformVersion: 1.4.0 

     

[CT.ECS.PR.2] Exigir que qualquer cluster do Amazon ECS tenha os insights de 
contêineres ativados

Esse controle verifica se os clusters do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) têm insights de 
contêineres habilitados.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::Cluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECS.PR.2especificação da regra (p. 527)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.2especificação da regra (p. 527)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.2modelos de exemplo (p. 529)

Explicação

O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, da disponibilidade e da 
performance dos clusters do Amazon ECS. Use insights de CloudWatch contêineres para coletar, agregar 
e resumir métricas e logs de suas aplicações e seus microsserviços conteinerizados. CloudWatch coleta 
automaticamente métricas de muitos recursos, como CPU, memória, disco e rede. O recurso Container 
Insights também fornece informações de diagnóstico, como falhas de reinicialização de contêiner, que 
ajudam a isolar problemas e resolvê-los rapidamente. Você pode definir CloudWatch alarmes nas métricas 
que o container insights coleta.

Correção em caso de falha de regra

Habilite insights de contêineres emClusterSettings clusters do Amazon ECS com uma entradaName
definidaValue comocontainerInsights e definida comoenabled.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Cluster do Amazon ECS

Cluster do Amazon ECS configurado com insights de contêineres habilitados. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON
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{ 
    "ECSCluster": { 
        "Type": "AWS::ECS::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterSettings": [ 
                { 
                    "Name": "containerInsights", 
                    "Value": "enabled" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECSCluster: 
  Type: AWS::ECS::Cluster 
  Properties: 
    ClusterSettings: 
      - Name: containerInsights 
        Value: enabled 

                 

CT.ECS.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_container_insights_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) clusters 
 have container insights enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an Amazon ECS cluster resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is not present or is an empty list
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is present
#       And: An entry with 'Name' set to 'containerInsights' is not present in 
 'ClusterSettings'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is present
#       And: An entry with 'Name' set to 'containerInsights' is present in 
 'ClusterSettings' with a 'Value' not set
#            to 'enabled'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is present
#       And: An entry with 'Name' set to 'containerInsights' is present in 
 'ClusterSettings' with a 'Value' set to
#            'enabled'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_CLUSTER_TYPE = "AWS::ECS::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_clusters = Resources.*[ Type == %ECS_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_container_insights_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ecs_clusters not empty { 
    check(%ecs_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.2]: Require any Amazon ECS cluster to have container insights activated 
        [FIX]: Enable container insights on Amazon ECS clusters with an entry in 
 'ClusterSettings' that has 'Name' set to 'containerInsights' and 'Value' set to 'enabled'. 
        >>
}

rule ecs_container_insights_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.2]: Require any Amazon ECS cluster to have container insights activated 
        [FIX]: Enable container insights on Amazon ECS clusters with an entry in 
 'ClusterSettings' that has 'Name' set to 'containerInsights' and 'Value' set to 'enabled'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_cluster) { 
    %ecs_cluster { 
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        # Scenario 2 
        ClusterSettings exists 
        ClusterSettings is_list 
        ClusterSettings not empty 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        some ClusterSettings[*] { 
            Name exists 
            Value exists 

            Name is_string 
            Value is_string 

            Name == "containerInsights" 
            Value == "enabled" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      ClusterSettings: 
      - Name: containerInsights 
        Value: enabled 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      ClusterSettings: 
      - Name: containerInsights 
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        Value: disabled 

     

[CT.ECS.PR.3] Exigir qualquer definição de tarefa do Amazon ECS para 
especificar um usuário que não seja o root

Esse controle verifica se as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) são 
executadas como um usuário não root nos contêineres do Amazon ECS.

• Objetivo de controle: impor o mínimo de privilégios, gerenciar vulnerabilidades
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECS.PR.3especificação da regra (p. 531)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.3especificação da regra (p. 531)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.3modelos de exemplo (p. 533)

Explicação

É uma prática executar contêineres como um usuário que não seja usuário raiz. Por padrão, os 
contêineres são executados como usuário raiz, a menos que aUser diretiva esteja incluída em seu 
Dockerfile. Os recursos padrão do Linux atribuídos pelo Docker restringem as ações que podem ser 
executadas como usuário raiz, mas apenas marginalmente. Por exemplo, um contêiner executado como 
usuário raiz não tem acesso aos dispositivos.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às definições de tarefas do Amazon ECS que são 
configuradas com definições de contêiner.

Correção em caso de falha de regra

DefinaUser propriedade como um usuário que não seja raiz.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Definição de tarefa do Amazon ECS - exemplo

Definição de tarefa do Amazon ECS configurada com uma definição de contêiner e um usuário não usuário 
raiz. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
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            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "User": "sampleuser", 
                    "Memory": 256 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        User: sampleuser 
        Memory: 256 

                 

CT.ECS.PR.3especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_nonroot_user_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions run 
 as a non-root user within Amazon ECS containers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
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#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' do not provide a 
 'User' property
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' has a 'User' property 
 set to a root user
#            value (0, 'root', '0:<group>', 'root:<group>')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' is present and is not an empty list
#       And: All containers defined in 'ContainerDefinitions' do not have a 'User' property 
 set to a root user
#            value (0, 'root', '0:<group>', 'root:<group>')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ROOT_USER_PATTERNS = [ 0 , "0" , "root" , /^0:.*$/ , /^root:.*$/ ]

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_nonroot_user_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                 %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.3]: Require any Amazon ECS task definition to specify a user that is not 
 the root 
            [FIX]: Set the 'User' property to a non-root user. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_nonroot_user_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.3]: Require any Amazon ECS task definition to specify a user that is not 
 the root 
            [FIX]: Set the 'User' property to a non-root user. 
        >>
}

#
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# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            User exists 

            # Scenario 4 and 5 
            User not in %ROOT_USER_PATTERNS 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.3modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        User: exampleuser 
        Memory: 256 
      - Name: ExampleContainerB 
        Image: alpine:latest 
        User: exampleuser 
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Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        User: exampleuser 
        Memory: 256 
      - Name: ExampleContainerB 
        Image: alpine:latest 
        User: root 

     

[CT.ECS.PR.4] Exigir que as tarefas do Amazon ECS usem o modo de rede 
'awsvpc'
Esse controle verifica se o modo de rede para as definições de tarefas do Amazon Elastic Container 
Service (ECS) está definido comoawsvpc.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECS.PR.4especificação da regra (p. 535)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.4especificação da regra (p. 535)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.4modelos de exemplo (p. 538)

Explicação

O Amazon ECS recomenda o uso do modo deawsvpc rede, a menos que você tenha um motivo 
específico para usar um modo de rede diferente. O modoawsvpc de rede de contêineres de tarefas 
simplifica a rede de contêineres e oferece controle sobre as formas como aplicações em contêineres se 
comunicam entre si ou com outros serviços dentro das VPCs. O modo deawsvpc rede fornece segurança 
aprimorada para os contêineres, pois permite que você use grupos de segurança e ferramentas de 
monitoramento de rede em um nível detalhado dentro das tarefas. Cada tarefa tem sua própria elastic 
network interface (ENI); portanto, você pode incluir outros recursos de rede do Amazon EC2, como o VPC 
Flow Logs, que ajudam a monitorar o tráfego entre as tarefas.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às definições de tarefas do Amazon ECS para tipos de 
execução deEC2Fargate e.
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Correção em caso de falha de regra

NetworkModeDefinido comoawsvpc para tarefas do Amazon ECS que são implantadas no Amazon EC2 
ouAWS Fargate.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Definição de tarefa do Amazon ECS - exemplo

Definição de tarefas do Amazon ECS configurada com o modoawsvpc de rede. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "Resources": { 
        "ECSTaskDefinition": { 
            "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
            "Properties": { 
                "ContainerDefinitions": [ 
                    { 
                        "Essential": true, 
                        "Image": "nginx:latest", 
                        "Name": "SampleContainer" 
                    } 
                ], 
                "Memory": 512, 
                "NetworkMode": "awsvpc" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
        - Essential: true 
          Image: nginx:latest 
          Name: SampleContainer 
      Memory: 512 
      NetworkMode: awsvpc 

                 

CT.ECS.PR.4especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_awsvpc_networking_enabled_check
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#  
# Description:
#   This control checks whether the networking mode for Amazon Elastic Container Service 
 (ECS) task definitions is set to 'awsvpc'.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is present and only has one entry in the list set to 
 'EXTERNAL'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is either not present or set to a list with entries 
 that include 'EC2',
#            'FARGATE' or both.
#       And: 'NetworkMode' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is either not present or set to a list with entries 
 that include 'EC2',
#            'FARGATE' or both.
#       And: 'NetworkMode' is present
#       And: 'NetworkMode' is not set to 'awsvpc'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is either not present or set to a list with entries 
 that include 'EC2',
#            'FARGATE' or both.
#       And: 'NetworkMode' is present
#       And: 'NetworkMode' is set to 'awsvpc'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let ALLOWED_NETWORK_MODES = [ "awsvpc" ]
let SUPPORTED_LAUNCH_PLATFORMS = [ "EC2" , "FARGATE" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
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# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_awsvpc_networking_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.4]: Require Amazon ECS tasks to use 'awsvpc' networking mode 
            [FIX]: Set 'NetworkMode' to 'awsvpc' for Amazon ECS tasks that deploy to Amazon 
 EC2 or AWS Fargate. 
        >>
}

rule ecs_awsvpc_networking_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.4]: Require Amazon ECS tasks to use 'awsvpc' networking mode 
            [FIX]: Set 'NetworkMode' to 'awsvpc' for Amazon ECS tasks that deploy to Amazon 
 EC2 or AWS Fargate. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ filter_external_task_definitions(this) ] { 
        # Scenario 3 
        NetworkMode exists 

        # Scenario 4 and 5 
        NetworkMode is_string 
        NetworkMode in %ALLOWED_NETWORK_MODES 
    }
}

rule filter_external_task_definitions(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        RequiresCompatibilities not exists or 
        filter_supported_task_definitions(RequiresCompatibilities) 
    }
}

rule filter_supported_task_definitions(requires_compatibilities) { 
    %requires_compatibilities { 
        this is_list 
        this not empty 
        some this[*] in %SUPPORTED_LAUNCH_PLATFORMS 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}
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rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.4modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      Memory: 512 
      NetworkMode: awsvpc 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      Memory: 512 

     

[CT.ECS.PR.5] Exigir uma definição de tarefa ativa do Amazon ECS para ter uma 
configuração de registro

Esse controle verifica se as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) têm uma 
configuração de registro especificada.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECS.PR.5especificação da regra (p. 540)

Detalhes e exemplos
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• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.5especificação da regra (p. 540)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.5modelos de exemplo (p. 543)

Explicação

O monitoramento é uma parte importante para manter a confiabilidade, a disponibilidade e a performance 
do Amazon Elastic Container Service (ECS) e dos seusAWS ambientes. Recomendamos coletar dados de 
monitoramento de todas as partes do seuAWS ambiente, pois esses dados podem ajudar a depurar uma 
falha multipontos, caso ela ocorra.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às definições de tarefas do Amazon ECS que são 
configuradas com definições de contêiner.

Correção em caso de falha de regra

Para cada definição de contêiner,LogConfiguration defina aLogDriver propriedade como um driver 
de log compatível.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Definição de tarefa do Amazon ECS - exemplo

Definição de tarefa do Amazon ECS configurada para enviar informações de log ao Amazon CloudWatch 
Logs para cada definição de contêiner. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Name": "ContainerA", 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Essential": true, 
                    "LogConfiguration": { 
                        "LogDriver": "awslogs", 
                        "Options": { 
                            "awslogs-group": { 
                                "Ref": "LogGroup" 
                            }, 
                            "awslogs-stream-prefix": "Container-A-LogStream", 
                            "awslogs-region": { 
                                "Ref": "AWS::Region" 
                            } 
                        } 
                    } 
                }, 
                { 
                    "Name": "ContainerB", 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "LogConfiguration": { 
                        "LogDriver": "awslogs", 
                        "Options": { 
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                            "awslogs-group": { 
                                "Ref": "LogGroup" 
                            }, 
                            "awslogs-stream-prefix": "Container-B-LogStream", 
                            "awslogs-region": { 
                                "Ref": "AWS::Region" 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Name: ContainerA 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: !Ref 'LogGroup' 
            awslogs-stream-prefix: Container-A-LogStream 
            awslogs-region: !Ref 'AWS::Region' 
      - Name: ContainerB 
        Image: nginx:latest 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: !Ref 'LogGroup' 
            awslogs-stream-prefix: Container-B-LogStream 
            awslogs-region: !Ref 'AWS::Region' 

                 

CT.ECS.PR.5especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_log_configuration_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions 
 have a logging configuration specified.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
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#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' do not have 
 'LogConfiguration' set or it is set
#            to an empty struct
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 
 'LogConfiguration' property present
#       And: 'LogConfiguration.LogDriver' is not present or is set to an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: All containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'LogConfiguration' 
 property present
#       And: 'LogConfiguration.LogDriver' is present and set to a non-empty string
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_log_configuration_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.5]: Require an active Amazon ECS task definition to have a logging 
 configuration 
            [FIX]: For each container definition, within 'LogConfiguration' set the 
 'LogDriver' property to a supported log driver. 
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        >>
}

rule ecs_task_definition_log_configuration_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.5]: Require an active Amazon ECS task definition to have a logging 
 configuration 
            [FIX]: For each container definition, within 'LogConfiguration' set the 
 'LogDriver' property to a supported log driver. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            LogConfiguration exists 
            LogConfiguration is_struct 
            LogConfiguration not empty 

            # Scenario 4 and 5 
            LogConfiguration { 
                LogDriver exists 
                check_is_string_and_not_empty(LogDriver) 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.ECS.PR.5modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    DeletionPolicy: Delete 
    UpdateReplacePolicy: Delete 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ContainerA 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: 
              Ref: LogGroup 
            awslogs-stream-prefix: Container-A-LogStream 
            awslogs-region: 
              Ref: AWS::Region 
        Essential: true 
        Image: nginx:latest 
      - Name: ContainerB 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: 
              Ref: LogGroup 
            awslogs-stream-prefix: Container-B-LogStream 
            awslogs-region: 
              Ref: AWS::Region 
        Image: nginx:latest 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    DeletionPolicy: Delete 
    UpdateReplacePolicy: Delete 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ContainerA 
        Essential: true 
        Image: nginx:latest 
      - Name: ContainerB 
        Image: nginx:latest 
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        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: 
              Ref: LogGroup 
            awslogs-stream-prefix: Container-B-LogStream 
            awslogs-region: 
              Ref: AWS::Region 

     

[CT.ECS.PR.6] Exigir que os contêineres do Amazon ECS permitam acesso 
somente leitura ao sistema de arquivos raiz
Esse controle verifica se as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 
foram configuradas para exigir acesso somente de leitura aos sistemas de arquivos raiz do contêiner.

• Objetivo de controle: impor o menor privilégio
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECS.PR.6especificação da regra (p. 545)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.6especificação da regra (p. 545)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.6modelos de exemplo (p. 547)

Explicação

Ativar essa opção reduz os vetores de ataque à segurança. Quando ativado, o sistema de arquivos da 
instância do contêiner não pode ser adulterado ou gravado, a menos que tenha concedido explicitamente 
permissões de leitura e gravação na pasta e nos diretórios do sistema de arquivos. Esse controle segue o 
princípio do privilégio mínimo.

Considerações sobre performance

• Esse controle é incompatível com as definições de tarefas do Amazon ECS que usam 
contêineres do Windows.

Correção em caso de falha de regra

Defina aReadonlyRootFilesystem propriedade comotrue para todosContainerDefinitions.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Definição de tarefa do Amazon ECS - exemplo

Definição de tarefas do Amazon ECS com acesso somente de leitura aos sistemas de arquivos raiz do 
contêiner. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
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    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "ReadonlyRootFilesystem": true 
                }, 
                { 
                    "Image": "alpine:latest", 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "ReadonlyRootFilesystem": true 
                } 
            ], 
            "Memory": "512" 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
      - Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerB 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
    Memory: '512' 

                 

CT.ECS.PR.6especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   ecs_containers_readonly_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) task 
 definitions have been configured to require read-only access to container root 
 filesystems.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
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# Scenarios:
# Scenario: 1
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document does not contain an Amazon ECS task definition resource
#    Then: SKIP
# Scenario: 2
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is empty
#    Then: SKIP
# Scenario: 3
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' do not have 
 'ReadonlyRootFilesystem' present
#    Then: FAIL
# Scenario: 4
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have the value of 
 'ReadonlyRootFilesystem' set to
#          bool(false)
#     Then: FAIL
# Scenario: 5
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: All containers defined  in 'ContainerDefinitions' have the value of 
 'ReadonlyRootFilesystem' set to
#          bool(true)
#    Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_containers_readonly_access_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.6]: Require Amazon ECS containers to allow read-only access to the root 
 filesystem 
        [FIX]: Set the 'ReadonlyRootFilesystem' property to 'true' for all 
 'ContainerDefinitions'. 
        >>
}

rule ecs_containers_readonly_access_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 

546



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.6]: Require Amazon ECS containers to allow read-only access to the root 
 filesystem 
        [FIX]: Set the 'ReadonlyRootFilesystem' property to 'true' for all 
 'ContainerDefinitions'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ filter_container_definitions_is_present(this) ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            ReadonlyRootFilesystem exists 

            # Scenario 4 
            ReadonlyRootFilesystem == true 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.6modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
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        Name: SampleContainerA 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
      - Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerB 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
      Memory: '512' 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        ReadonlyRootFilesystem: false 
      - Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerB 
        ReadonlyRootFilesystem: false 
      Memory: '512' 

     

[CT.ECS.PR.7] Exigir uma definição de tarefa do Amazon ECS para ter um limite 
específico de uso de memória

Esse controle verifica se as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) 
especificaram um limite de memória para as definições de contêiner.

• Objetivo de controle: melhorar a disponibilidade
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECS.PR.7especificação da regra (p. 549)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.7especificação da regra (p. 549)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.7modelos de exemplo (p. 551)

Explicação

Recomendamos que você especifique a memória máxima disponível para seus contêineres, pois esse 
limite protege seus recursos no caso de acesso malicioso aos contêineres.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às definições de tarefas do Amazon ECS que são 
configuradas com definições de contêiner.
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Correção em caso de falha de regra

Defina aMemory propriedadeContainerDefinitions para as definições de tarefas do Amazon ECS.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Definição de tarefa do Amazon ECS - exemplo

Definição de tarefa do Amazon ECS configurada com um limite de memória especificado para definições 
de contêiner. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer", 
                    "Memory": 256 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
        Memory: 256 

                 

CT.ECS.PR.7especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_memory_hard_limit_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions 
 have specified a memory limit for container definitions.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
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#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#      And: The input document contains an ECS task definition resource
#      And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#     Then: SKIP
#   Scenario: 3
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#      And: The input document contains an ECS task definition resource
#      And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#      And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' do not have 'Memory' 
 property set
#     Then: FAIL
#   Scenario: 4
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#      And: The input document contains an ECS task definition resource
#      And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#      And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' have 'Memory' property 
 set to an integer
#           value less than four (< 4)
#     Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: All containers defined in 'ContainerDefinitions' have 'Memory' property set to 
 an integer value
#            greater than or equal to four (>= 4)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_memory_hard_limit_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                 %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.7]: Require an Amazon ECS task definition to have a specific memory 
 usage limit 
            [FIX]: Set the 'Memory' property in 'ContainerDefinitions' for Amazon ECS task 
 definitions. 

550



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

        >>
}

rule ecs_task_definition_memory_hard_limit_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.7]: Require an Amazon ECS task definition to have a specific memory 
 usage limit 
            [FIX]: Set the 'Memory' property in 'ContainerDefinitions' for Amazon ECS task 
 definitions. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [filter_container_definitions_is_present(this)]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            Memory exists 

            # Scenario 4 and 5 
            Memory >= 4 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.7modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 

551



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Memory: 256 
      - Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 
        Memory: 512 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: "512" 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Memory: 256 
      - Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 
        Memory: 3 

     

[CT.ECS.PR.8] Exigir que as definições de tarefas do Amazon ECS tenham 
modos de rede e definições de usuário seguros
Esse controle verifica se as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) que usam 
o modo dehost rede têm uma definição de contêiner privilegiado e se elas especificam uma definição de 
usuário não raiz.

• Objetivo de controle: gerenciar vulnerabilidades
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECS.PR.8especificação da regra (p. 555)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.8especificação da regra (p. 555)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.8modelos de exemplo (p. 557)

Explicação

Se uma definição de tarefa tiver privilégios elevados, isso implica que um cliente escolheu especificamente 
essa configuração. Esse controle verifica a escalação inesperada de privilégios, que ocorre quando a 
definição de uma tarefa ativa a rede hospedeira, mas o cliente não optou por privilégios elevados.
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Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às definições de tarefas do Amazon ECS que incluem o 
modohost de rede e uma ou mais definições de contêiner.

• Esse controle é incompatível com as definições de tarefas do Amazon ECS que usam 
contêineres do Windows.

Correção em caso de falha de regra

Para definições de tarefas do Amazon ECS que usam o modohost de rede, suas definições de contêiner 
devem definir aUser propriedade para um usuário não raiz. Além disso, para optar por privilégios 
elevados, configure os contêineres para serem executados no modo privilegiado definindo aPrivileged
propriedade comotrue.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Definição de tarefa do Amazon ECS — exemplo do Amazon ECS

Definição de tarefas do Amazon ECS com o modo de rede do host configurado para definições de 
contêineres privilegiados. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "NetworkMode": "host", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Essential": true 
                }, 
                { 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "alpine:latest" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    NetworkMode: host 
    ContainerDefinitions: 
      - Name: SampleContainerA 
        User: root 
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        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: SampleContainerB 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: alpine:latest 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Definição de tarefa do Amazon ECS - exemplo de tarefa do Amazon ECS

Definição de tarefas do Amazon ECS com modo de rede host configurado para definições de contêineres 
de usuários não raiz e modo privilegiadoAWS CloudFormation desativado, por meio de padrões. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "NetworkMode": "host", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Essential": true 
                }, 
                { 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "alpine:latest" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    NetworkMode: host 
    ContainerDefinitions: 
      - Name: SampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: SampleContainerB 
        User: root 
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        Privileged: true 
        Image: alpine:latest 

                 

CT.ECS.PR.8especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_user_for_host_mode_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions 
 that use 'host' networking mode have a privileged container definition, and whether they 
 specify a non-root user definition.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: 'NetworkMode' property is either not present or set to a value other than 
 'host'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: 'NetworkMode' property is present and set to 'host'
#       And: A container defined in 'ContainerDefinitions' has 'Privileged' property not 
 set or is set as bool(false)
#       And: This same container either does not have the 'User' property set or has it set 
 to a value that translates
#            to root user
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: 'NetworkMode' property is present and set to 'host'
#       And: All Containers defined in 'ContainerDefinitions' either have the 'Privileged' 
 property set to bool(true)
#            or have their 'User' property set to a value that does not translate to root 
 user
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ROOT_USER_PATTERNS = [ 0 , "0" , "root" , /^0:.*$/ , /^root:.*$/ ]
let VALID_NETWORK_MODES = [ "host" ]

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_user_for_host_mode_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.8]: Require Amazon ECS task definitions to have secure networking modes 
 and user definitions 
            [FIX]: For Amazon ECS task definitions that use 'host' networking mode, your 
 container definitions must set the 'User' property to a non-root user. Also, to opt 
 into elevated privileges, configure containers to run in privileged mode by setting the  
 'Privileged' property to 'true'. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_user_for_host_mode_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.8]: Require Amazon ECS task definitions to have secure networking modes 
 and user definitions 
            [FIX]: For Amazon ECS task definitions that use 'host' networking mode, your 
 container definitions must set the 'User' property to a non-root user. Also, to opt 
 into elevated privileges, configure containers to run in privileged mode by setting the  
 'Privileged' property to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_nw_mode_container_definitions(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 4 and 5 
            check_elevated_privilege_containers(this) or 
            check_nonroot_user_containers(this) 
        } 
    }
}
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rule check_elevated_privilege_containers(container_definition) { 
    %container_definition { 
        Privileged exists 
        Privileged == true 
    }
}

rule check_nonroot_user_containers(container_definition) { 
    %container_definition { 
        User exists 
        User not in %ROOT_USER_PATTERNS 
    }
}

rule filter_nw_mode_container_definitions(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 

        # Scenario 3 
        NetworkMode exists 
        NetworkMode is_string 
        NetworkMode in %VALID_NETWORK_MODES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.8modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      NetworkMode: host 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ExampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
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      - Name: ExampleContainerB 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: alpine:latest 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      NetworkMode: host 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ExampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: ExampleContainerB 
        Image: alpine:latest 
        User: root 

     

[CT.ECS.PR.9] Exigir que os serviços do Amazon ECS não atribuam endereços 
IP públicos automaticamente
Esse controle verifica se os recursos do serviço Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) estão 
configurados para atribuir endereços IP públicos automaticamente.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede, impor o menor privilégio
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::Service
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECS.PR.9especificação da regra (p. 560)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.9especificação da regra (p. 560)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.9modelos de exemplo (p. 563)

Explicação

Um endereço IP público é um endereço IP que é acessível pela Internet. Se você iniciar suas instâncias 
do Amazon ECS com um endereço IP público, suas instâncias do Amazon ECS poderão ser acessadas 
pela Internet. Os serviços do Amazon ECS não devem ser acessíveis publicamente, pois podem permitir 
acesso não intencional aos seus servidores de aplicativos de contêiner.

Correção em caso de falha de regra

AssignPublicIpDefinidoNetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration emDISABLED.
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Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Serviço do Amazon ECS — exemplo do Amazon ECS Service

Serviço Amazon ECS configurado para proibir a atribuição automática de endereços IP públicos, por meio 
deAWS CloudFormation padrões. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 0, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE", 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 0 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    LaunchType: FARGATE 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa correção.

Serviço do Amazon ECS — exemplo do Amazon ECS Service

Serviço Amazon ECS configurado para proibir a atribuição automática de endereços IP públicos, por meio 
daAssignPublicIp propriedade. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.
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Exemplo de JSON

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 0, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE", 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "AssignPublicIp": "DISABLED", 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 0 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    LaunchType: FARGATE 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        AssignPublicIp: DISABLED 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 

                 

CT.ECS.PR.9especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_service_assign_public_ip_disabled_check
#  
# Description:
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#   This control checks whether your Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) service 
 resources are configured to assign public IP addresses automatically.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::Service
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an Amazon ECS service resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration' property is not present
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is not present
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is present
#       And: 'AssignPublicIp' property is present and set to 'ENABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is present
#       And: 'AssignPublicIp' property is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is present
#       And: 'AssignPublicIp' property is present and set to 'DISABLED'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_SERVICE_TYPE = "AWS::ECS::Service"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_services = Resources.*[ Type == %ECS_SERVICE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
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rule ecs_service_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %ecs_services not empty { 
    check(%ecs_services.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.9]: Require Amazon ECS services not to assign public IP addresses 
 automatically 
        [FIX]: Set 'AssignPublicIp' in 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' to 
 'DISABLED'. 
        >>
}

rule ecs_service_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_SERVICE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_SERVICE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.9]: Require Amazon ECS services not to assign public IP addresses 
 automatically 
        [FIX]: Set 'AssignPublicIp' in 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' to 
 'DISABLED'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_service) { 
    %ecs_service [filter_ecs_service_with_vpc_configuration(this)] { 
        NetworkConfiguration { 
            AwsvpcConfiguration { 
                # Scenario 5 
                AssignPublicIp not exists or 

                # Scenario 6 
                check_assign_public_ip_property(AssignPublicIp) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_assign_public_ip_property(public_ip) { 
    %public_ip { 
        this is_string 
        this == "DISABLED" 
    }
}

rule filter_ecs_service_with_vpc_configuration(ecs_service) { 
    %ecs_service { 
        # Scenario 2 
        NetworkConfiguration exists 
        NetworkConfiguration is_struct 

        # Scenarion 3 and 4 
        NetworkConfiguration { 
            AwsvpcConfiguration exists 
            AwsvpcConfiguration is_struct 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
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        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.9modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
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    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
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    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: ENABLED 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 

     

[CT.ECS.PR.10] Exigir que as definições de tarefas do Amazon ECS não 
compartilhem o namespace do processo do host

Esse controle verifica se as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) estão 
configuradas para compartilhar o namespace do processo de um host com seus contêineres.

• Objetivo de controle: proteja as configurações, imponha o mínimo de privilégios
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECS.PR.10especificação da regra (p. 567)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.10especificação da regra (p. 567)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.10modelos de exemplo (p. 569)

Explicação

Um namespace de ID de processo (PID) fornece separação entre processos. Ele evita que os processos 
do sistema sejam visíveis para outros processos e permite que os PIDs sejam reutilizados, incluindo o 
PID 1. Se os processoss PID namespace is shared with containers, those containers 
can see all of the processes on the host system. Process visibility reduces the 
benefit of process-level isolation between the host and the containers. Reduced 
isolation can allow unauthorized access to processes on the host itself, 
including the ability to manipulate and terminate the host do host. Como melhores 
práticas, não compartilhe o namespace do processo do host com os contêineres em execução no host.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às definições de tarefas do Amazon ECS que são 
configuradas com definições de contêiner.

• Esse controle não é compatível com as definições de tarefas do Amazon ECS que estão 
configuradas para execução ou com as definições que usam contêineres do Windows.AWS 
Fargate
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Correção em caso de falha de regra

Omita aPidMode propriedade ouPidMode defina comotask.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Definição de tarefa do Amazon ECS — exemplo do Amazon ECS

Definição de tarefas do Amazon ECS configurada com um namespace de processo em nível de tarefa, por 
meio deAWS CloudFormation padrões. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "TaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

TaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Definição de tarefa do Amazon ECS - exemplo de tarefa do Amazon ECS

Definição de tarefa do Amazon ECS configurada com um namespace de processo em nível de tarefa, por 
meio daPidMode propriedade. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "TaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
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                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer" 
                } 
            ], 
            "PidMode": "task" 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

TaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
    PidMode: task 

                 

CT.ECS.PR.10especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_pid_mode_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions are 
 configured to share a host's process namespace with its containers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is provided as an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
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#       And: 'PidMode' is set to 'host'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is provided as a non-empty string that is not 'host'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_pid_mode_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.10]: Require that Amazon ECS task definitions do not share the host's 
 process namespace 
            [FIX]: Omit the 'PidMode' property, or set 'PidMode' to 'task'. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_pid_mode_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.10]: Require that Amazon ECS task definitions do not share the host's 
 process namespace 
            [FIX]: Omit the 'PidMode' property, or set 'PidMode' to 'task'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        PidMode not exists or 

        # Scenario 3 and 4 
        check_pidmode_value(PidMode) 
    }
}

rule check_pidmode_value(pid_mode) { 
    %pid_mode { 
        check_is_string_and_not_empty(this) 
        this != "host" 
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    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.ECS.PR.10modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      PidMode: task 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      PidMode: host 
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[CT.ECS.PR.11] Exigir que um contêiner Amazon ECS seja executado sem 
privilégios
Esse controle verifica se as definições de contêiner nas definições de tarefas do Amazon Elastic Container 
Service (ECS) estão configuradas com privilégios elevados.

• Objetivo de controle: impor o menor privilégio
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECS.PR.11especificação da regra (p. 571)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.11especificação da regra (p. 571)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.11modelos de exemplo (p. 573)

Explicação

Recomendamos que você remova privilégios elevados de suas definições de tarefa do Amazon ECS. 
Quando o parâmetro de privilégio étrue, o contêiner pode operar com privilégios elevados na instância de 
contêiner host. Esses privilégios são semelhantes aos privilégios do usuário raiz.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às definições de tarefas do Amazon ECS que são 
configuradas com definições de contêiner.

• Esse controle é incompatível com as definições de tarefas do Amazon ECS que usam 
contêineres do Windows.

Correção em caso de falha de regra

Certifique-se de que todos os contêineres definidos emContainerDefinitions omitam aPrivileged
propriedade ou estejam definidos comoPrivilegedfalse.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Definição de tarefa do Amazon ECS - exemplo

Definição de tarefa do Amazon ECS configurada com o modo privilegiado desativado para definições de 
contêiner. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "alpine:latest", 
                    "Name": "SampleContainerA" 
                }, 
                { 
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                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "Privileged": false 
                } 
            ], 
            "Memory": "512" 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerA 
      - Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerB 
        Privileged: false 
    Memory: '512' 

                 

CT.ECS.PR.11especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_containers_nonprivileged_check
#  
# Description:
#   This control checks whether container definitions in Amazon Elastic Container Service 
 (ECS) task definitions are configured with elevated privileges.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'Privileged' 
 set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: All containers defined in 'ContainerDefinitions' either do not have the 
 'Privileged' property present or
#            'Privileged' is present and set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_containers_nonprivileged_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.11]: Require an Amazon ECS container to run as non-privileged 
            [FIX]: Be sure that all containers defined in 'ContainerDefinitions' either 
 omit the 'Privileged' property, or that they set 'Privileged' to 'false'. 
        >>
}

rule ecs_containers_nonprivileged_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.11]: Require an Amazon ECS container to run as non-privileged 
            [FIX]: Be sure that all containers defined in 'ContainerDefinitions' either 
 omit the 'Privileged' property, or that they set 'Privileged' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            Privileged not exists or 

            # Scenario 4 
            Privileged == false 
        } 
    }
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}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.11modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerA 
      - Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerB 
        Privileged: false 
      Memory: '512' 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Privileged: false 
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      - Essential: true 
        Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 
      - Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerC 
        Privileged: true 
      Memory: '512' 

     

[CT.ECS.PR.12] Exigir que as definições de tarefas do Amazon ECS não 
transmitam segredos como variáveis de ambiente de contêiner
Esse controle verifica se as definições de contêiner de definição de tarefas 
do Amazon Elastic Container Service (ECS) incluem variáveis de ambiente 
denominadasAWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY, ouECS_ENGINE_AUTH_DATA.

• Objetivo de controle: use uma autenticação forte
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ECS.PR.12especificação da regra (p. 575)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.12especificação da regra (p. 575)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ECS.PR.12modelos de exemplo (p. 578)

Explicação

O AWS Systems Manager Parameter Store pode ajudar você a melhorar a postura de segurança da sua 
organização. Recomendamos o Parameter Store como uma forma de armazenar segredos e credenciais, 
em vez de passá-los para suas instâncias de contêiner ou inseri-los em seu código-fonte.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às definições de tarefas do Amazon ECS que são 
configuradas com definições de contêiner.

• Esse controle avalia variáveis de ambiente de texto simples configuradas diretamente nas 
definições do contêiner.

Correção em caso de falha de regra

Omita variáveis de ambiente com definiçõesName definidas 
paraAWS_ACCESS_KEY_IDAWS_SECRET_ACCESS_KEY ouECS_ENGINE_AUTH_DATA a partir de 
contêiner.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Definição de tarefa do Amazon ECS - exemplo

Definição de tarefa do Amazon ECS configurada para injetar dados confidenciais em um contêiner como 
uma variável de ambiente. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON
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{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ExecutionRoleArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "ECSTaskExecutionRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer", 
                    "Environment": [ 
                        { 
                            "Name": "SAMPLE_ENV_VAR", 
                            "Value": "sampleValue" 
                        } 
                    ], 
                    "Secrets": [ 
                        { 
                            "Name": "SAMPLE_SENSITIVE_ENV_VAR", 
                            "ValueFrom": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/
sample_parameter" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ExecutionRoleArn: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
        Environment: 
          - Name: SAMPLE_ENV_VAR 
            Value: sampleValue 
        Secrets: 
          - Name: SAMPLE_SENSITIVE_ENV_VAR 
            ValueFrom: arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/sample_parameter 

                 

CT.ECS.PR.12especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_no_environment_secrets_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definition 
 container definitions include environment variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY', or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA'.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
# Scenario: 1
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#    Then: SKIP
# Scenario: 2
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is empty
#    Then: SKIP
# Scenario: 3
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: Containers defined in 'ContainerDefinitions' do not have 'Environment' property 
 present
#    Then: SKIP
# Scenario: 4
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'Environment' 
 present
#     And: 'Environment' property has an entry with 'Name' set to 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY', or
#           'ECS_ENGINE_AUTH_DATA'
#     Then: FAIL
# Scenario: 5
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'Environment' 
 present
#     And: 'Environment' property does not have an entry with 'Name' set to 
 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY',
#           or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA'
#    Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this
let RESTRICTED_ENVIRONMENT_VARIABLES = ["AWS_ACCESS_KEY_ID", "AWS_SECRET_ACCESS_KEY", 
 "ECS_ENGINE_AUTH_DATA"]

#
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# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_no_environment_secrets_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.12]: Require that Amazon ECS task definitions do not pass secrets as 
 container environment variables 
            [FIX]: Omit environment variables with 'Name' set to 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA' from container definitions. 
        >>
}

rule ecs_no_environment_secrets_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.12]: Require that Amazon ECS task definitions do not pass secrets as 
 container environment variables 
            [FIX]: Omit environment variables with 'Name' set to 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA' from container definitions. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[ 
            filter_environment_is_present(this) 
        ] { 
            # Scenario 4 and 5 
            Environment[*] { 
                Name not in %RESTRICTED_ENVIRONMENT_VARIABLES 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

rule filter_environment_is_present(container_definition) { 
    %container_definition { 
        # Scenario 3 
        Environment exists 
        Environment is_list 
        Environment not empty 
    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.12modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  ECSTaskExecutionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - ecs-tasks.amazonaws.com 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
      - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 
      Policies: 
      - PolicyName: ECSTaskPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - ssm:GetParameters 
            Resource: arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/example_parameter 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ExecutionRoleArn: 
        Fn::GetAtt: [ ECSTaskExecutionRole, Arn ] 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
        Environment: 
        - Name: EXAMPLE_ENV_VAR 
          Value: exampleValue 
        Secrets: 
        - Name: EXAMPLE_SENSITIVE_ENV_VAR 
          ValueFrom: arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/example_parameter 
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Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Environment: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Value: exampleKey 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Value: exampleSecretKey 
      - Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 

     

Controles do Amazon Elastic File System
Tópicos

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1] Exigir um sistema de arquivos Amazon EFS para criptografar dados 
de arquivos em repouso usandoAWS KMS (p. 579)

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2] Exigir que um volume do Amazon EFS tenha um plano de backup 
automatizado (p. 583)

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3] Exigir que os pontos de acesso do Amazon EFS tenham um 
diretório raiz (p. 586)

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4] Exigir pontos de acesso do Amazon EFS para impor uma identidade 
de usuário (p. 590)

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1] Exigir um sistema de arquivos Amazon EFS 
para criptografar dados de arquivos em repouso usandoAWS KMS

Esse controle verifica se um sistema de arquivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS) está 
configurado para criptografar dados de arquivos usandoAWS KMS.

• Objetivo de controle: criptografar dados em repouso
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EFS::FileSystem
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1especificação da regra (p. 581)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1especificação da regra (p. 581)
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• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1modelos de exemplo (p. 583)

Explicação

Para obter uma camada adicional de segurança para seus dados confidenciais no Amazon EFS, você 
deve criar sistemas de arquivos criptografados. O Amazon EFS oferece suporte à criptografia para 
sistemas de arquivos em repouso. Você pode habilitar a criptografia de dados em repouso ao criar um 
sistema de arquivos do Amazon EFS.

Considerações sobre performance

• Esse controle exige que somente aEncrypted propriedade seja definida e não exige que 
aKmsKeyId propriedade seja fornecida.true

• Se aKmsKeyId propriedade não for fornecida, o padrãoAWS KMS key para o Amazon EFS,/
aws/elasticfilesystem, será usado para proteger o sistema de arquivos criptografado.

Correção em caso de falha de regra

EncryptedDefinido comotrue e, opcionalmente, definido comoKmsKeyId umAWS KMS key identificador 
válido.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Sistema de arquivos Amazon EFS — Exemplo 1

Sistema de arquivos Amazon EFS configurado com criptografia ativada, por meio do padrãoAWS KMS key 
para o Amazon EFS. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "EFSFileSystem": { 
        "Type": "AWS::EFS::FileSystem", 
        "Properties": { 
            "Encrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EFSFileSystem: 
  Type: AWS::EFS::FileSystem 
  Properties: 
    Encrypted: true 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Sistema de arquivos Amazon EFS - exemplo dois

Sistema de arquivos Amazon EFS configurado com criptografia habilitada, por meio de um sistema 
gerenciado pelo clienteAWS KMS key. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON
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{ 
    "EFSFileSystem": { 
        "Type": "AWS::EFS::FileSystem", 
        "Properties": { 
            "Encrypted": true, 
            "KmsKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EFSFileSystem: 
  Type: AWS::EFS::FileSystem 
  Properties: 
    Encrypted: true 
    KmsKeyId: !Ref 'KMSKey' 

                 

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   efs_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system is 
 configured to encrypt file data using AWS KMS.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::FileSystem
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS file system resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'Encrypted' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
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#       And: 'Encrypted' is present and set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'Encrypted' is present and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RESOURCE_TYPE = "AWS::EFS::FileSystem"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_file_systems = Resources.*[ Type == %RESOURCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                              %efs_file_systems not empty { 
    check(%efs_file_systems.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.1]: Require an Amazon EFS file system to encrypt file 
 data at rest using AWS KMS 
        [FIX]: Set 'Encrypted' to 'true' and optionally set 'KmsKeyId' to a valid AWS KMS 
 key identifier. 
        >>
}

rule efs_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RESOURCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.1]: Require an Amazon EFS file system to encrypt file 
 data at rest using AWS KMS 
        [FIX]: Set 'Encrypted' to 'true' and optionally set 'KmsKeyId' to a valid AWS KMS 
 key identifier. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_file_systems) { 
    %efs_file_systems { 
        # Scenario 2 
        Encrypted exists 
        # Scenario 3 and 4 
        Encrypted == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}
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rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      Encrypted: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      Encrypted: false 

     

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2] Exigir que um volume do Amazon EFS tenha 
um plano de backup automatizado
Esse controle verifica se o seu sistema de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) foi 
configurado com backups automáticos por meio doAWS Backup.

• Objetivo de controle: melhorar a resiliência
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EFS::FileSystem
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2especificação da regra (p. 584)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2especificação da regra (p. 584)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2modelos de exemplo (p. 586)

Explicação

A inclusão dos sistemas de arquivos do Amazon EFS nos planos de backup ajuda você a proteger seus 
dados contra exclusão e perda de dados.
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Correção em caso de falha de regra

Ative os backups automáticosBackupPolicy.Status configurando comoENABLED.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Sistema de arquivos Amazon EFS - exemplo

Sistema de arquivos Amazon EFS configurado com backups automáticos habilitados. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "EFSFileSystem": { 
        "Type": "AWS::EFS::FileSystem", 
        "Properties": { 
            "BackupPolicy": { 
                "Status": "ENABLED" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EFSFileSystem: 
  Type: AWS::EFS::FileSystem 
  Properties: 
    BackupPolicy: 
      Status: ENABLED 

                 

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   efs_automatic_backups_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system 
 has been configured with automatic backups through AWS Backup.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::FileSystem
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1

584



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS file system resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'BackupPolicy' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'BackupPolicy' is present and 'Status' is set to 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'BackupPolicy' is present and 'Status' is set to 'ENABLED'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RESOURCE_TYPE = "AWS::EFS::FileSystem"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_file_systems = Resources.*[ Type == %RESOURCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_automatic_backups_enabled_check when is_cfn_template(this) 
                                              %efs_file_systems not empty { 
    check(%efs_file_systems.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.2]: Require an Amazon EFS volume to have an automated 
 backup plan 
        [FIX]: Enable automatic backups by setting 'BackupPolicy.Status' to 'ENABLED'. 
        >>

}

rule efs_automatic_backups_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RESOURCE_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.2]: Require an Amazon EFS volume to have an automated 
 backup plan 
        [FIX]: Enable automatic backups by setting 'BackupPolicy.Status' to 'ENABLED'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_file_systems) { 
    %efs_file_systems { 
        # Scenario 2 
        BackupPolicy exists 
        BackupPolicy is_struct 
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        BackupPolicy { 
            # Scenario 3 and 4 
            Status exists 
            Status == "ENABLED" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      BackupPolicy: 
        Status: ENABLED 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      BackupPolicy: 
        Status: DISABLED 

     

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3] Exigir que os pontos de acesso do Amazon 
EFS tenham um diretório raiz
Esse controle verifica se seus pontos de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) estão 
configurados para impor um diretório raiz.

• Objetivo de controle: impor o menor privilégio
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• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EFS::AccessPoint
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3especificação da regra (p. 588)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3especificação da regra (p. 588)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3modelos de exemplo (p. 590)

Explicação

Quando você impõe um diretório raiz, o cliente NFS no ponto de acesso usa o diretório raiz configurado 
no ponto de acesso, em vez do diretório raiz do sistema de arquivos. A imposição de um diretório raiz para 
um ponto de acesso ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso 
possam acessar somente os arquivos do subdiretório especificado.

Correção em caso de falha de regra

Forneça umaRootDirectory.Path configuração com um valorPath que não seja igual/.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Ponto de acesso Amazon EFS - exemplo

Ponto de acesso Amazon EFS configurado com um diretório raiz definido para um subdiretório específico. 
O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "EFSAccessPoint": { 
        "Type": "AWS::EFS::AccessPoint", 
        "Properties": { 
            "FileSystemId": { 
                "Ref": "EFSFileSystem" 
            }, 
            "RootDirectory": { 
                "Path": "/dir1/child1" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EFSAccessPoint: 
  Type: AWS::EFS::AccessPoint 
  Properties: 
    FileSystemId: !Ref 'EFSFileSystem' 
    RootDirectory: 
      Path: /dir1/child1 

                 

587



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   efs_access_point_enforce_root_directory_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic File System (Amazon EFS) access points 
 are configured to enforce a root directory.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::AccessPoint
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS access point resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has been provided
#       And: 'Path' within 'RootDirectory' has not been provided or has been provided with 
 an empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has been provided
#       And: 'Path' within 'RootDirectory' been provided with a value of '/'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has been provided
#       And: 'Path' within 'RootDirectory' been provided with a non-empty string value not 
 equal to '/'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EFS_ACCESS_POINT_TYPE = "AWS::EFS::AccessPoint"
let INPUT_DOCUMENT = this
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#
# Assignments
#
let efs_access_points = Resources.*[ Type == %EFS_ACCESS_POINT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_access_point_enforce_root_directory_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %efs_access_points not empty { 
    check(%efs_access_points.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.3]: Require Amazon EFS access points to have a root 
 directory 
        [FIX]: Provide a 'RootDirectory.Path' configuration with a value for 'Path' that 
 does not equal '/'. 
        >>
}

rule efs_access_point_enforce_root_directory_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EFS_ACCESS_POINT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EFS_ACCESS_POINT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.3]: Require Amazon EFS access points to have a root 
 directory 
        [FIX]: Provide a 'RootDirectory.Path' configuration with a value for 'Path' that 
 does not equal '/'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_access_points) { 
    %efs_access_points { 
        # Scenario 2 
        RootDirectory exists 
        RootDirectory { 
            # Scenario 3,4 and 5 
            Path exists 
            check_is_string_and_not_empty(Path) 
            Path != "/" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 
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CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
      RootDirectory: 
        Path: /dir1/child1 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
      RootDirectory: 
        Path: / 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4] Exigir pontos de acesso do Amazon EFS para 
impor uma identidade de usuário
Esse controle verifica se seus pontos de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) estão 
configurados para impor uma identidade de usuário.

• Objetivo de controle: impor o menor privilégio
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::EFS::AccessPoint
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4especificação da regra (p. 591)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4especificação da regra (p. 591)
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• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4modelos de exemplo (p. 593)

Explicação

Os pontos de acesso do Amazon EFS são pontos de entrada específicos da aplicação para um sistema 
de arquivos do Amazon EFS que facilitam o gerenciamento do acesso de aplicações a conjuntos de dados 
compartilhados. Os pontos de acesso podem impor uma identidade de usuário, incluindo os grupos POSIX 
do usuário, para todas as solicitações do sistema de arquivos feitas por meio do ponto de acesso. Os 
pontos de acesso também podem impor um diretório raiz diferente para o sistema de arquivos, para que os 
clientes tenham acesso somente aos dados no diretório especificado ou em seus subdiretórios.

Correção em caso de falha de regra

Forneça umaPosixUser configuração com um ID de usuário POSIX (Uid) e um ID de grupo POSIX 
(Gid).

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Ponto de acesso Amazon EFS - exemplo

Ponto de acesso do Amazon EFS configurado para impor uma identidade de usuário para todas as 
solicitações do sistema de arquivos feitas por meio do ponto de acesso. O exemplo é mostrado em JSON 
e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "EFSAccessPoint": { 
        "Type": "AWS::EFS::AccessPoint", 
        "Properties": { 
            "FileSystemId": { 
                "Ref": "EFSFileSystem" 
            }, 
            "PosixUser": { 
                "Uid": "111", 
                "Gid": "222" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

EFSAccessPoint: 
  Type: AWS::EFS::AccessPoint 
  Properties: 
    FileSystemId: !Ref 'EFSFileSystem' 
    PosixUser: 
      Uid: '111' 
      Gid: '222' 

                 

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4especificação da regra

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   efs_access_point_enforce_user_identity_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic File System (Amazon EFS) access points 
 are configured to enforce a user identity.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::AccessPoint
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS access point resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'PosixUser' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'PosixUser' has been provided
#       And: 'Uid' within 'PosixUser' has not been provided or has been provided with an 
 empty string value
#       And: 'Gid' within 'PosixUser' has not been provided or has been provided with an 
 empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'PosixUser' has been provided
#       And: 'Uid' within 'PosixUser' has been provided with a non-empty string value
#       And: 'Gid' within 'PosixUser' has been provided with a non-empty string value
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EFS_ACCESS_POINT_TYPE = "AWS::EFS::AccessPoint"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_access_points = Resources.*[ Type == %EFS_ACCESS_POINT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_access_point_enforce_user_identity_check when is_cfn_template(this) 
                                                       %efs_access_points not empty { 
    check(%efs_access_points.Properties) 
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        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.4]: Require Amazon EFS access points to enforce a user 
 identity 
        [FIX]: Provide a 'PosixUser' configuration with a POSIX user ID ('Uid') and POSIX 
 group ID ('Gid'). 
        >>
}

rule efs_access_point_enforce_user_identity_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EFS_ACCESS_POINT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EFS_ACCESS_POINT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.4]: Require Amazon EFS access points to enforce a user 
 identity 
        [FIX]: Provide a 'PosixUser' configuration with a POSIX user ID ('Uid') and POSIX 
 group ID ('Gid'). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_access_points) { 
    %efs_access_points { 
        # Scenario 2 
        PosixUser exists 
        PosixUser { 
            # Scenario 3 and 4 
            Uid exists 
            check_is_string_and_not_empty(Uid) 
            Gid exists 
            check_is_string_and_not_empty(Gid) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.
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Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
      PosixUser: 
        Uid: '111' 
        Gid: '222' 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

Controles do Elastic Load Balancing
Tópicos

• [CCT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1] Exigir que qualquer ação padrão do ouvinte do balanceador 
de carga do aplicativo redirecione todas as solicitações HTTP para HTTPS (p. 595)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2] Exigir que qualquer aplicativo Amazon ELB ou balanceador de 
carga de rede tenha umAWS Certificate Manager certificado (p. 601)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3] Exija que qualquer balanceador de carga de aplicativo tenha o 
modo de mitigação de dessincronização defensivo ou mais estrito ativado (p. 608)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4] Exigir que qualquer balanceador de carga de aplicativo seja 
configurado para eliminar cabeçalhos HTTP (p. 615)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5] Exigir que a proteção contra exclusão do balanceador de carga 
do aplicativo seja ativada (p. 620)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6] Exigir que o registro de acesso do aplicativo e do balanceador 
de carga de rede esteja ativado (p. 625)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7] Exigir que qualquer balanceador de carga clássico tenha várias 
zonas de disponibilidade configuradas (p. 634)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8] Exija que qualquer ouvinte SSL/HTTPS do balanceador de 
carga clássico tenha um certificado fornecido pelaAWS Certificate Manager (p. 641)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9] Exigir que um listener do aplicativoAWS ELB ou do Classic 
Load Balancer esteja configurado com terminação HTTPS ou TLS (p. 648)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10] Exigir que um aplicativo ELB ou um balanceador de carga 
clássico tenham o registro ativado (p. 653)
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• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11] Exija que qualquer balanceador de carga clássico do ELB 
tenha a drenagem de conexão ativada (p. 660)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12] Exija que qualquer ouvinte SSL/HTTPS do balanceador 
de carga clássico do ELB tenha uma política de segurança predefinida com uma configuração 
forte (p. 666)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13] Exija que qualquer balanceador de carga clássico do ELB 
tenha o balanceamento de carga entre zonas ativado (p. 673)

[CCT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1] Exigir que qualquer ação padrão do 
ouvinte do balanceador de carga do aplicativo redirecione todas as solicitações 
HTTP para HTTPS
Esse controle verifica se o redirecionamento de HTTP para HTTPS está configurado como uma ação 
padrão nos ouvintes HTTP dos Application Load Balancers.

• Objetivo de controle: Criptografar dados em trânsito
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1especificação da 

regra (p. 596)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1especificação da regra (p. 596)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1modelos de exemplo (p. 599)

Explicação

Antes de começar a usar o Application Load Balancer, você deve adicionar um ou mais ouvintes. Um 
listener é um processo que usa o protocolo e a porta configurados para verificar solicitações de conexão. 
Os ouvintes são compatíveis com os protocolos HTTP e HTTPS. Você pode usar um ouvinte HTTPS para 
transferir o trabalho de criptografia e descriptografia para o seu Application Load Balancer. Você deve 
utilizar ações de redirecionamento com o Application Load Balancer para redirecionar qualquer solicitação 
HTTP do cliente para uma solicitação HTTPS na porta 443, para impor a criptografia em trânsito.

Considerações sobre performance

• Esse controle avalia somente as ações padrão nos ouvintes do Application Load Balancer.

Correção em caso de falha de regra

Configure uma ação de redirecionamento HTTPS padrão nos ouvintes HTTP do Application Load 
Balancer.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Application Load Balancer: exemplo

O listener do balanceador de carga do aplicativo é configurado com uma ação padrão que redireciona 
solicitações HTTP na porta 80 para solicitações HTTPS na porta 443, mantendo o nome do host original, o 
caminho e a string de consulta. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.
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Exemplo de JSON

{ 
    "Listener": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener", 
        "Properties": { 
            "LoadBalancerArn": { 
                "Ref": "ApplicationLoadBalancer" 
            }, 
            "Port": 80, 
            "Protocol": "HTTP", 
            "DefaultActions": [ 
                { 
                    "Type": "redirect", 
                    "RedirectConfig": { 
                        "Protocol": "HTTPS", 
                        "Port": 443, 
                        "Host": "#{host}", 
                        "Path": "/#{path}", 
                        "Query": "#{query}", 
                        "StatusCode": "HTTP_301" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

Listener: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
  Properties: 
    LoadBalancerArn: !Ref 'ApplicationLoadBalancer' 
    Port: 80 
    Protocol: HTTP 
    DefaultActions: 
      - Type: redirect 
        RedirectConfig: 
          Protocol: HTTPS 
          Port: 443 
          Host: '#{host}' 
          Path: /#{path} 
          Query: '#{query}' 
          StatusCode: HTTP_301 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   alb_http_to_https_redirection_check
#  
# Description:
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#   This control checks whether HTTP to HTTPS redirection is configured as a default action 
 on HTTP listeners of Application Load Balancers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticLoadBalancingV2 listener 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to a value other than 'HTTP'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: 'DefaultActions' is missing or is provided and an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: 'DefaultActions' contains an action with 'Type' set to a value other than 
 'redirect'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: 'DefaultActions' contains an action with 'Type' set to a value of 'redirect'
#       And: 'RedirectConfig.Protocol' is missing or set to a value other than 'HTTPS'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: All 'DefaultActions' have an action with 'Type' set to a value of 'redirect' 
 and
#            'Protocol.RedirectConfig' set to the value 'HTTPS'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
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#
let elb_v2_listeners = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule alb_http_to_https_redirection_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %elb_v2_listeners not empty { 
    check(%elb_v2_listeners.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1]: Require any application load balancer listener 
 default actions to redirect all HTTP requests to HTTPS 
        [FIX]: Configure a default HTTPS redirect action on application load balancer HTTP 
 listeners. 
        >>
}

rule alb_http_to_https_redirection_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1]: Require any application load balancer listener 
 default actions to redirect all HTTP requests to HTTPS 
        [FIX]: Configure a default HTTPS redirect action on application load balancer HTTP 
 listeners. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elbv2_listener) { 
    %elbv2_listener [ 
        # Scenario 2 
        Protocol in [ "HTTP" ] 
    ] { 
        # Scenarios 3 
        DefaultActions exists 
        DefaultActions is_list 
        DefaultActions not empty 

        # Scenario 4 and 5 
        DefaultActions[*] { 
            Type == "redirect" 

            RedirectConfig exists 
            RedirectConfig is_struct 
            RedirectConfig { 
                Protocol exists 
                Protocol == "HTTPS" 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
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    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Port: 80 
      Protocol: HTTP 
      DefaultActions: 
      - Type: redirect 
        RedirectConfig: 
          Protocol: HTTPS 
          Port: 443 
          Host: "#{host}" 
          Path: "/#{path}" 
          Query: "#{query}" 
          StatusCode: "HTTP_301" 
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Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Port: 80 
      Protocol: HTTP 
      DefaultActions: 
      - Type: redirect 
        RedirectConfig: 
          Protocol: HTTP 
          Port: 8080 
          Host: "#{host}" 
          Path: "/#{path}" 
          Query: "#{query}" 
          StatusCode: "HTTP_301" 
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[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2] Exigir que qualquer aplicativo Amazon 
ELB ou balanceador de carga de rede tenha umAWS Certificate Manager 
certificado
Esse controle verifica se o aplicativo Elastic Load Balancing (ELB) e os balanceadores de carga de rede 
usam certificados fornecidos peloAWS Certificate Manager (ACM).

• Objetivo de controle: Criptografar dados em trânsito
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de 

recursos:AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener,AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2especificação da 

regra (p. 603)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2especificação da regra (p. 603)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2modelos de exemplo (p. 606)

Explicação

Para criar um certificado, useAWS Certificate Manager (ACM) ou outra ferramenta que suporte os 
protocolos SSL e TLS, como o OpenSSL. A AWS Control Tower recomenda que você useAWS Certificate 
Manager para criar ou importar certificados para o balanceador de carga.

AWS Certificate Managerintegra-se aos balanceadores de carga de aplicação e balanceadores de carga 
de rede do Amazon ELB, para que você possa implantar o certificado no seu balanceador de carga. 
Também recomendamos que renove esses certificados automaticamente.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aosHTTPS ouvintes doTLS Amazon ELB e aos recursos do 
certificado de ouvinte do ELB que tenham um ou mais certificados configurados.

Correção em caso de falha de regra

Configure aCertificates propriedade para usar os certificados fornecidos peloAWS Certificate 
Manager.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Amazon ELB Listener - Exemplo

Listener HTTPS do Amazon ELB configurado com um certificadoAWS Certificate Manager SSL. O exemplo 
é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ELBListener": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener", 
        "Properties": { 
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            "DefaultActions": [ 
                { 
                    "Type": "forward", 
                    "TargetGroupArn": { 
                        "Ref": "TargetGroup" 
                    } 
                } 
            ], 
            "LoadBalancerArn": { 
                "Ref": "ApplicationLoadBalancer" 
            }, 
            "Protocol": "HTTPS", 
            "Certificates": [ 
                { 
                    "CertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Port": 443 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ELBListener: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
  Properties: 
    DefaultActions: 
      - Type: forward 
        TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup' 
    LoadBalancerArn: !Ref 'ApplicationLoadBalancer' 
    Protocol: HTTPS 
    Certificates: 
      - CertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
    Port: 443 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Certificado Amazon ELB Listener - exemplo

Certificado de ouvinte Amazon ELB configurado com um certificadoAWS Certificate Manager SSL. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ELBListenerCertificate": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate", 
        "Properties": { 
            "ListenerArn": { 
                "Ref": "Listener" 
            }, 
            "Certificates": [ 
                { 
                    "CertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
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                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ELBListenerCertificate: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate 
  Properties: 
    ListenerArn: !Ref 'Listener' 
    Certificates: 
      - CertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elbv2_acm_certificate_required_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Elastic Load Balancing (ELB) application and network 
 load balancers use certificates provided by AWS Certificate Manager (ACM).
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener, AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticLoadBalancingV2 listener or 
 listener certificate resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to a value other than 'HTTPS' or 'TLS'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener certificate 
 resource
#       And: 'Certificates' has not been provided or has been provided as an empty list
#      Then: SKIP
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'TLS'
#       And: 'Certificates' has not been provided or has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'TLS'
#       And: One or more items in 'Certificates' do not match an ACM certificate ARN
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener certificate 
 resource
#       And: One or more items in 'Certificates' do not match an ACM certificate ARN
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'TLS'
#       And: All items in 'Certificates' match an ACM certificate ARN
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener certificate 
 resource
#       And: All items in 'Certificates' match an ACM certificate ARN
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener"
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE = 
 "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate"
let ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN = /arn:aws[a-z0-9\-]*:acm:[a-z0-9\-]+:\d{12}:certificate\/
[\w\-]{1,64}/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elb_v2_listeners = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE ]
let elb_v2_certificates = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %elb_v2_listeners not empty { 
    check_listener(%elb_v2_listeners.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}
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rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE) { 
    check_listener(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}

rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %elb_v2_certificates not empty { 
    check_elbv2_listener_certificate(%elb_v2_certificates.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}

rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE) { 
    check_elbv2_listener_certificate(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_listener(elbv2_listener) { 
    %elbv2_listener[ 
        # Scenario 2 
        Protocol in ["HTTPS", "TLS"] 
    ] { 
        # Scenarios 3 and 5 
        Certificates exists 
        Certificates is_list 
        Certificates not empty 
        Certificates[*] { 
            CertificateArn exists 
            check_is_acm_certificate(CertificateArn) 
        } 
    }
}

rule check_elbv2_listener_certificate(listener_certificate) { 
    %listener_certificate[ 
        Certificates exists 
        Certificates is_list 
        Certificates not empty 
    ] { 
        # Scenarios 4 and 6 
        Certificates[*] { 
            CertificateArn exists 
            check_is_acm_certificate(CertificateArn) 
        } 
    }
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}

rule check_is_acm_certificate(certificate) { 
    %certificate { 
        this == %ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
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      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  TargetGroup: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 
    Properties: 
      Protocol: HTTP 
      Port: 80 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      DefaultActions: 
      - Type: forward 
        TargetGroupArn: 
          Ref: TargetGroup 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Protocol: HTTPS 
      Certificates: 
      - CertificateArn: 
          Ref: ACMCertificate 
      Port: 443 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 

607



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  TargetGroup: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 
    Properties: 
      Protocol: HTTP 
      Port: 80 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      DefaultActions: 
      - Type: forward 
        TargetGroupArn: 
          Ref: TargetGroup 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Protocol: HTTPS 
      Certificates: 
      - CertificateArn: arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/example-certificate 
      Port: 443 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3] Exija que qualquer balanceador de carga 
de aplicativo tenha o modo de mitigação de dessincronização defensivo ou mais 
estrito ativado

Esse controle verifica se um Application Load Balancer está configurado com o modo de mitigação 
destrictest dessincronizaçãodefensive ou dessincronização.

• Objetivo de controle: proteger a integridade dos dados
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• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3especificação da 

regra (p. 611)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3especificação da regra (p. 611)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3modelos de exemplo (p. 613)

Explicação

Problemas de dessincronização (dessincronização) de HTTP podem levar ao contrabando de solicitações 
e tornar os aplicativos vulneráveis ao envenenamento da fila de solicitações ou do cache. Por sua vez, 
essas vulnerabilidades podem levar ao preenchimento de credenciais ou à execução de comandos 
não autorizados. Quando configurados com o modo defensivo ou mais estrito de mitigação de 
dessincronização, os Application Load Balancers podem proteger seu aplicativo contra problemas de 
segurança que podem ser causados pela dessincronização HTTP.

Correção em caso de falha de regra

Omita o atributo do balanceador de cargarouting.http.desync_mitigation_mode ou defina o 
atributo como um dosdefensive oustrictest.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Application Load Balancer - exemplo

Application Load Balancer configurado com o modo de mitigação dedefensive dessincronização, por 
meio dos CloudFormation padrões da AWS. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "application" 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML
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ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: application 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Application Load Balancer - exemplo

Application Load Balancer configurado com o modo de mitigação destrictest dessincronização, por 
meio do atributo balanceador derouting.http.desync_mitigation_mode carga. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "application", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "routing.http.desync_mitigation_mode", 
                    "Value": "strictest" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: application 
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    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.desync_mitigation_mode 
        Value: strictest 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   alb_desync_mode_check
#  
# Description:
#   This control checks to ensure that an Application Load Balancer is configured with 
 'defensive' or 'strictest' desync mitigation mode.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ELBv2 load balancer resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to a value other than 'application'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.desync_mitigation_mode' has been 
 provided
#            and is not one of 'defensive' or 'strictest'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have not been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource or specified
#            as an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: 'routing.http.desync_mitigation_mode' has not been provided as a 
 'LoadBalancerAttribute'
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.desync_mitigation_mode' has been 
 provided
#            and is one of 'defensive' or 'strictest'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let ALLOWED_DESYNC_MODES = [ "defensive", "strictest" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule alb_desync_mode_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                %elastic_load_balancers not empty { 

    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3]: Require any application load balancer to have 
 defensive or strictest desync mitigation mode activated 
        [FIX]: Omit the load balancer attribute 'routing.http.desync_mitigation_mode' or 
 set the attribute to one of 'defensive' or 'strictest'. 
        >>

}

rule alb_desync_mode_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3]: Require any application load balancer to have 
 defensive or strictest desync mitigation mode activated 
        [FIX]: Omit the load balancer attribute 'routing.http.desync_mitigation_mode' or 
 set the attribute to one of 'defensive' or 'strictest'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer[ 
        # Scenario 2 
        Type == "application" 
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    ] { 
        # Scenario 4 
        LoadBalancerAttributes not exists or 
        check_application_load_balancer_attributes(this) 
    }
}

rule check_application_load_balancer_attributes(application_load_balancer) { 
    %application_load_balancer { 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes[ 
            # Scenario 5 
            Key exists 
            Key == "routing.http.desync_mitigation_mode" 
        ] { 
            # Scenarios 3 and 6 
            Value exists 
            Value in %ALLOWED_DESYNC_MODES 
        } 

    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
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  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.desync_mitigation_mode 
        Value: strictest 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
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      Type: application 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.desync_mitigation_mode 
        Value: monitor 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4] Exigir que qualquer balanceador de carga 
de aplicativo seja configurado para eliminar cabeçalhos HTTP

Esse controle verifica se os Application Load Balancers estão configurados para eliminar cabeçalhos HTTP 
inválidos.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4especificação da 

regra (p. 616)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4especificação da regra (p. 616)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4modelos de exemplo (p. 618)

Explicação

Por padrão, os Application Load Balancers não são configurados para eliminar valores de cabeçalho HTTP 
inválidos. A remoção desses valores de cabeçalho evita ataques de dessincronização HTTP.

Correção em caso de falha de regra

Defina o atributo do balanceadorrouting.http.drop_invalid_header_fields.enabled de carga 
comotrue.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Application Load Balancer - exemplo

Application Load Balancer configurado para eliminar cabeçalhos HTTP inválidos. O exemplo é mostrado 
em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Type": "application", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
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                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled", 
                    "Value": "true" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Type: application 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled 
        Value: 'true' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   alb_http_drop_invalid_header_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Application Load Balancers are configured to drop non-valid 
 HTTP headers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ELBv2 load balancer resources
#      Then: SKIP
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#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to a value other than 'application'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have not been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' has not been provided as a 
 'LoadBalancerAttribute'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' 
 has been provided
#            and is set to bool(false) or string(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' 
 has been provided and
#            is set to bool(true) or string(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule alb_http_drop_invalid_header_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %elastic_load_balancers not empty { 

    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
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        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4]: Require that any application load balancer must be 
 configured to drop HTTP headers 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 
 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' to 'true'. 
        >>
}

rule alb_http_drop_invalid_header_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4]: Require that any application load balancer must be 
 configured to drop HTTP headers 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 
 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer[ Type == "application" ] { 
        # Scenario 2 
        LoadBalancerAttributes exists 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes not empty 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled" 
            Value in [ true, "true" ] 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.
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Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled 
        Value: "true" 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
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    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled 
        Value: "false" 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5] Exigir que a proteção contra exclusão do 
balanceador de carga do aplicativo seja ativada
Verifica se o Elastic Load Balancing (ELB) tem a proteção de exclusão ativada.

• Objetivo de controle: melhorar a disponibilidade
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5especificação da 

regra (p. 621)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5especificação da regra (p. 621)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5modelos de exemplo (p. 623)

Explicação

Ative a proteção contra exclusão para proteger seu Application Load Balancer da exclusão.

Correção em caso de falha de regra

Defina o atributo do balanceadordeletion_protection.enabled de carga comotrue.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Application Load Balancer - exemplo

Application Load Balancer configurado com a proteção de exclusão ativa. O exemplo é mostrado em JSON 
e em YAML.

Exemplo de JSON
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{ 
    "Elb": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Type": "application", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "deletion_protection.enabled", 
                    "Value": "true" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

Elb: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Type: application 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: deletion_protection.enabled 
        Value: 'true' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elbv2_deletion_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   Checks whether Elastic Load Balancing (ELB) has deletion protection activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
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#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ELBv2 LoadBalancer resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have not been specified or is an empty list on the 
 ELBv2 resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 LoadBalancer 
 resource
#       And: 'deletion_protection.enabled' has not been provided as a 
 'LoadBalancerAttribute'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 LoadBalancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'deletion_protection.enabled' has been provided 
 and is set to bool(false) or
#            string(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer Resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 LoadBalancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'deletion_protection.enabled' has been provided 
 and is set to bool(true) or
#            string(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elbv2_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %elastic_load_balancers not empty { 
    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
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        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5]: Require that application load balancer deletion 
 protection is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'deletion_protection.enabled' to 'true'. 
        >>
}

rule elbv2_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5]: Require that application load balancer deletion 
 protection is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'deletion_protection.enabled' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        LoadBalancerAttributes exists 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes not empty 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "deletion_protection.enabled" 
            Value in [ true, "true" ] 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
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    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: deletion_protection.enabled 
        Value: "true" 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
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        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: deletion_protection.enabled 
        Value: "false" 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6] Exigir que o registro de acesso do 
aplicativo e do balanceador de carga de rede esteja ativado
Esse controle verifica se o aplicativo Elastic Load Balancing (ELB) e os balanceadores de carga de rede 
têm o registro ativado.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6especificação da 

regra (p. 627)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6especificação da regra (p. 627)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6modelos de exemplo (p. 630)

Explicação

O Elastic Load Balancing fornece logs de acesso que capturam informações detalhadas sobre as 
solicitações enviadas ao seu balanceador de carga. Cada log contém informações como a hora em que 
a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do 
servidor. Você pode usar esses logs de acesso para analisar padrões de tráfego e solucionar problemas.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de balanceadores de carga ELB 
deapplicationnetwork e.

Correção em caso de falha de regra

Defina oaccess_logs.s3.enabled atributotrue do balanceador de carga como 
eaccess_logs.s3.bucket defina-o para alcançar um bucket S3 configurado para receber registros de 
acesso do balanceador de carga do aplicativo ou do balanceador de carga de rede.
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Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Application Load Balancer - exemplo

Application Load Balancer configurado com o registro de acesso ativado. O exemplo é mostrado em JSON 
e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "application", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.enabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.bucket", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "LoggingBucket" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: application 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: access_logs.s3.enabled 
        Value: true 
      - Key: access_logs.s3.bucket 
        Value: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.
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Network Load Balancer

Network Load Balancer configurado com o registro de acesso ativado. O exemplo é mostrado em JSON e 
em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "NetworkLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "network", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.enabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.bucket", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "LoggingBucket" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

NetworkLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: network 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: access_logs.s3.enabled 
        Value: true 
      - Key: access_logs.s3.bucket 
        Value: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6especificação da regra
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elbv2_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Elastic Load Balancing (ELB) application and network 
 load balancers have logging activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: 'Type' is set to a value other than 'application' or 'network'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: 'LoadBalancerAttributes' has not been provided or is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' and 
 'access_logs.s3.bucket'
#            has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' and 
 'access_logs.s3.bucket' has been provided
#       And: 'access_logs.s3.enabled' is set to bool(false) or string(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' and 
 'access_logs.s3.bucket' has been provided
#       And: 'access_logs.s3.enabled' is set to bool(true) or string(true)
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#       And: 'access_logs.s3.bucket' is missing or an empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' has been provided
#       And: 'access_logs.s3.enabled' is set to bool(true) or string(true)
#       And: 'access_logs.s3.bucket' is provided and a non-empty string value or valid 
 local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elbv2_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                      %elastic_load_balancers not empty { 

    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6]: Require that application and network load balancer 
 access logging is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'access_logs.s3.enabled' to 'true', and 
 set 'access_logs.s3.bucket' to reach an Amazon S3 bucket that's configured to receive 
 application load balancer or network load balancer access logs. 
        >>
}

rule elbv2_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6]: Require that application and network load balancer 
 access logging is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'access_logs.s3.enabled' to 'true', and 
 set 'access_logs.s3.bucket' to reach an Amazon S3 bucket that's configured to receive 
 application load balancer or network load balancer access logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer[ Type in ["application", "network"] ] { 
        # Scenario 3 
        LoadBalancerAttributes exists 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes not empty 

        # Scenario 4, 5, 6 and 7 
        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
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            Value exists 

            Key == "access_logs.s3.enabled" 
            Value in [ true, "true" ] 
        } 

        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "access_logs.s3.bucket" 
            check_is_string_and_not_empty(Value) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, Value, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.
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Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Mappings: 
  RegionToELBAccountId: 
    us-east-1: 
      AccountId: '127311923021' 
    us-west-1: 
      AccountId: '027434742980' 
    us-west-2: 
      AccountId: '797873946194' 
    ca-central-1: 
      AccountId: '985666609251' 
    eu-west-1: 
      AccountId: '156460612806' 
    ap-northeast-1: 
      AccountId: '582318560864' 
    ap-northeast-2: 
      AccountId: '600734575887' 
    ap-southeast-1: 
      AccountId: '114774131450' 
    ap-southeast-2: 
      AccountId: '783225319266' 
    ap-south-1: 
      AccountId: '718504428378' 
    us-east-2: 
      AccountId: '033677994240' 
    sa-east-1: 
      AccountId: '507241528517' 
    eu-central-1: 
      AccountId: '054676820928' 
    af-south-1: 
      AccountId: '098369216593' 
    ap-east-1: 
      AccountId: '754344448648' 
    ap-southeast-3: 
      AccountId: '589379963580' 
    ap-northeast-3: 
      AccountId: '383597477331' 
    eu-west-2: 
      AccountId: '652711504416' 
    eu-south-1: 
      AccountId: '635631232127' 
    eu-west-3: 
      AccountId: '009996457667' 
    eu-north-1: 
      AccountId: '897822967062' 
    me-south-1: 
      AccountId: '076674570225' 
    us-gov-west-1: 
      AccountId: '048591011584' 
    us-gov-east-1: 
      AccountId: '190560391635' 
  RegionToARNPrefix: 
    us-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ca-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-1: 
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      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-east-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    sa-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    af-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-north-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    me-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-gov-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:' 
    us-gov-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:'
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
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  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - Fn::FindInMap: [RegionToARNPrefix, !Ref 'AWS::Region', ARNPrefix] 
                  - 's3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              AWS:  
                Fn::FindInMap: [RegionToELBAccountId, !Ref 'AWS::Region', AccountId] 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: access_logs.s3.enabled 
        Value: true 
      - Key: access_logs.s3.bucket 
        Value: 
          Ref: LoggingBucket 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
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    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7] Exigir que qualquer balanceador de carga 
clássico tenha várias zonas de disponibilidade configuradas
Esse controle verifica se um balanceador de carga clássico do Elastic Load Balancing (ELB) foi 
configurado com várias zonas de disponibilidade.

• Objetivo de controle: melhorar a disponibilidade
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7especificação da 

regra (p. 637)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7especificação da regra (p. 637)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7modelos de exemplo (p. 640)

Explicação

Um Classic Load Balancer pode ser configurado para distribuir solicitações recebidas entre as instâncias 
do Amazon EC2 em uma única zona de disponibilidade ou em várias zonas de disponibilidade. Um Classic 
Load Balancer que não abrange várias zonas de disponibilidade não consegue redirecionar o tráfego 
para destinos em outra zona de disponibilidade, caso a única zona de disponibilidade configurada fique 
indisponível.

Correção em caso de falha de regra

Configure os balanceadores de carga clássicos com duas ou mais sub-redes ou zonas de disponibilidade.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Classic Load Balancer - exemplo

Classic Load Balancer configurado com duas zonas de disponibilidade. O exemplo é mostrado em JSON e 
em YAML.
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Exemplo de JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internet-facing", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Sample-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Sample-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "AvailabilityZones": [ 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        0, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        1, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internet-facing 
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    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Sample-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Sample-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    AvailabilityZones: 
      - !Select 
        - 0 
        - !GetAZs '' 
      - !Select 
        - 1 
        - !GetAZs '' 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Classic Load Balancer - exemplo 2

Classic Load Balancer configurado com duas sub-redes. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internet-facing", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Sample-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Sample-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
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            "AvailabilityZones": [ 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        0, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        1, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internet-facing 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Sample-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Sample-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    AvailabilityZones: 
      - !Select 
        - 0 
        - !GetAZs '' 
      - !Select 
        - 1 
        - !GetAZs '' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_multiple_az_check
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#  
# Description:
#   This control checks whether an Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer has 
 been configured with multiple Availability Zones.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: Neither 'AvailabilityZones' or 'Subnets' have been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AvailabilityZones' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer 
 resource
#       And: The number of entries in 'AvailabilityZones' is < 2 or the number of
#            unique 'AvailabilityZones' provided is less than 2 (< 2)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'Subnets' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: The number of entries in 'Subnets' is < 2
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AvailabilityZones' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer 
 resource
#       And: The number of entries in 'AvailabilityZones' is >= 2
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'Subnets' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: The number of entries in 'Subnets' is >= 2
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
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# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_multiple_az_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7]: Require any classic load balancer to have multiple 
 Availability Zones configured 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers with two or more subnets or Availability 
 Zones. 
        >>
}

rule elb_multiple_az_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7]: Require any classic load balancer to have multiple 
 Availability Zones configured 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers with two or more subnets or Availability 
 Zones. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        AvailabilityZones exists or 
        Subnets exists 

        when AvailabilityZones exists { 
            # Scenarios 3 and 5 
            two_or_more_entries(AvailabilityZones) 
            AvailabilityZones[0] not in AvailabilityZones[1] 
        } 

        when Subnets exists { 
            # Scenarios 4 and 6 
            two_or_more_entries(Subnets) 
        } 
    }
}

rule two_or_more_entries(list_property) { 
    %list_property { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[0] exists 
        this[1] exists 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
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        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internet-facing 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      AvailabilityZones: 
      - Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
      - Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
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    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: Subnet 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8] Exija que qualquer ouvinte SSL/HTTPS do 
balanceador de carga clássico tenha um certificado fornecido pelaAWS Certificate 
Manager

Esse controle verifica se os balanceadores de carga clássicos usam certificados HTTPS/SSL fornecidos 
peloAWS Certificate Manager.

• Objetivo de controle: Criptografar dados em trânsito
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8especificação da 

regra (p. 643)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8especificação da regra (p. 643)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8modelos de exemplo (p. 646)

Explicação

Para criar um certificado, você pode usar o ACM ou uma ferramenta que suporte os protocolos SSL e TLS, 
como o OpenSSL. O Security Hub recomenda que você use o ACM para criar ou importar certificados para 
o balanceador de carga.

O ACM se integra aos Classic Load Balancers, para que você possa implantar o certificado no balanceador 
de carga. Você também deve renovar esses certificados automaticamente.
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Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos balanceadores de carga clássicos configurados com 
listeners HTTPS ou SSL.

Correção em caso de falha de regra

Configure os Classic Load Balancers para usar certificados fornecidos peloAWS Certificate Manager 
(ACM).

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configurado com um ouvinte HTTPS e certificadoAWS Certificate Manager SSL. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Example-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Example-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
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Exemplo de YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_acm_certificate_required_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Classic Load Balancers use HTTPS/SSL certificates provided 
 by AWS Certificate Manager.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: There are no HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the load balancer resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: There are one or more HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the load balancer 
 resource
#       And: 'SSLCertificateId' on load balancer HTTPS or SSL 'Listeners' is missing or not 
 a valid ACM certificate ARN
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: There are one or more HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the load balancer 
 resource
#       And: 'SSLCertificateId' matches an ACM certificate ARN for all 'HTTPS' and 'SSL' 
 'Listeners'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN = /arn:aws[a-z0-9\-]*:acm:[a-z0-9\-]+:\d{12}:certificate\/
[\w\-]{1,64}/
let SECURE_LISTENER_PROTOCOLS = ["HTTPS", "SSL"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_acm_certificate_required_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8]: Require any classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a certificate provided by AWS Certificate Manager 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers to use certificates provided by AWS 
 Certificate Manager (ACM). 
        >>
}

rule elb_acm_certificate_required_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8]: Require any classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a certificate provided by AWS Certificate Manager 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers to use certificates provided by AWS 
 Certificate Manager (ACM). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer [ 
        filter_load_balancer_with_listeners(this) 
    ] { 
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        Listeners [ 
            filter_secure_listeners(this) 
        ] { 
            # Scenarios 3 and 4 
            SSLCertificateId exists 
            SSLCertificateId == %ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, SSLCertificateId, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") 
        } 
    }
}

rule filter_load_balancer_with_listeners(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        Listeners exists 
        Listeners is_list 
        Listeners not empty 
    }
}

rule filter_secure_listeners(listener) { 
    %listener { 
        Protocol exists 
        Protocol in %SECURE_LISTENER_PROTOCOLS 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 
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CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
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Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/example-certificate 
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[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9] Exigir que um listener do aplicativoAWS 
ELB ou do Classic Load Balancer esteja configurado com terminação HTTPS ou 
TLS

Esse controle verifica se os ouvintes front-end do Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer 
estão configurados com protocolos HTTPS ou SSL.

• Objetivo de controle: Criptografar dados em trânsito
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9especificação da 

regra (p. 650)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9especificação da regra (p. 650)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9modelos de exemplo (p. 652)

Explicação

Antes de começar a usar um balanceador de carga, você deve adicionar um ou mais listeners. Um listener 
é um processo que usa o protocolo e a porta configurados para verificar solicitações de conexão. Os 
ouvintes podem oferecer suporte aos protocolos HTTP e HTTPS/TLS. Você deve sempre usar um ouvinte 
HTTPS ou TLS, para que o balanceador de carga faça o trabalho de criptografia e decodificação em 
trânsito.

Correção em caso de falha de regra

Configure os ouvintes front-end do Classic Load Balancer com protocolos HTTPS ou SSL.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Classic Load Balancer - exemplo

Classic Load Balancer configurado com um ouvinte HTTPS. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "LoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "Subnet" 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
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                    }, 
                    "InstancePort": 80, 
                    "LoadBalancerPort": 443 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

LoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'Subnet' 
    Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Classic Load Balancer - exemplo 2

Classic Load Balancer configurado com um SSL Listener. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "LoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "Subnet" 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "Protocol": "SSL", 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "InstancePort": 80, 
                    "LoadBalancerPort": 443 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML
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LoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'Subnet' 
    Listeners: 
      - Protocol: SSL 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_tls_https_listeners_only_check
#  
# Description:
#   Checks whether Classic Load Balancer front-end listeners are configured with HTTPS or 
 SSL protocols.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancing LoadBalancer resource
#       And: 'Listeners' has not been provided or is provided with a value of an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancing LoadBalancer resource
#       And: 'Protocol' on LoadBalancer 'Listeners' is not set to 'HTTPS' or 'SSL'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancing LoadBalancer resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'SSL' for all 'Listeners'
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_tls_https_listeners_only_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9]: Require that an AWS ELB Application or Classic Load 
 Balancer listener is configured with HTTPS or TLS termination 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancer front-end listeners with HTTPS or SSL 
 protocols. 
        >>
}

rule elb_tls_https_listeners_only_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9]: Require that an AWS ELB Application or Classic Load 
 Balancer listener is configured with HTTPS or TLS termination 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancer front-end listeners with HTTPS or SSL 
 protocols. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        Listeners exists 
        Listeners is_list 
        Listeners not empty 

        # Scenarios 3 and 4 
        Listeners[*] { 
           Protocol exists 
           Protocol in ["HTTPS", "SSL"] 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

651



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-12ab-34cd-56ef-12345678 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
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    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10] Exigir que um aplicativo ELB ou um 
balanceador de carga clássico tenham o registro ativado

Esse controle verifica se os Classic Load Balancers têm o registro ativado.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10especificação da 

regra (p. 655)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10especificação da regra (p. 655)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10modelos de exemplo (p. 657)

Explicação
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O Elastic Load Balancing fornece logs de acesso que capturam informações detalhadas sobre as 
solicitações enviadas ao seu balanceador de carga. Cada log contém informações como a hora em que 
a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do 
servidor. Você pode usar esses logs de acesso para analisar padrões de tráfego e solucionar problemas.

Correção em caso de falha de regra

Defina umAccessLoggingPolicy e forneça umS3BucketName bucket Amazon S3 configurado para 
receber registros de acesso clássicos do balanceador de carga.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configurado com um listener HTTPS e registro de acesso. O exemplo é mostrado 
em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "InstancePort": 80, 
                    "LoadBalancerPort": 443 
                } 
            ], 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "Subnet" 
                } 
            ], 
            "AccessLoggingPolicy": { 
                "Enabled": true, 
                "S3BucketName": { 
                    "Ref": "LoggingBucket" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 
    Subnets: 
      - !Ref 'Subnet' 
    AccessLoggingPolicy: 
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      Enabled: true 
      S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Classic Load Balancers have logging enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AccessLoggingPolicy' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AccessLoggingPolicy' has been provided
#       And: 'Enabled' in 'AccessLoggingPolicy' is missing or has been set to bool(false) 
 or 'S3BucketName' is missing
#             or empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AccessLoggingPolicy' has been provided
#       And: 'Enabled' has been provided in 'AccessLoggingPolicy' and has been set to 
 bool(true)
#       And: 'S3BucketName' has been provided in 'AccessLoggingPolicy' as a non-empty 
 string value or
#            valid local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
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let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %classic_load_balancers not empty { 
    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10]: Require an ELB application or classic load 
 balancer to have logging activated 
        [FIX]: Set an 'AccessLoggingPolicy' and provide an 'S3BucketName' with an Amazon S3 
 bucket configured to receive classic load balancer access logs. 
        >>

}

rule elb_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10]: Require an ELB application or classic load 
 balancer to have logging activated 
        [FIX]: Set an 'AccessLoggingPolicy' and provide an 'S3BucketName' with an Amazon S3 
 bucket configured to receive classic load balancer access logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        AccessLoggingPolicy exists 
        AccessLoggingPolicy is_struct 

        AccessLoggingPolicy { 
            # Scenario 3 and 4 
            Enabled exists 
            Enabled == true 

            S3BucketName exists 
            check_is_string_and_not_empty(S3BucketName) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, S3BucketName, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
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    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Mappings: 
  RegionToELBAccountId: 
    us-east-1: 
      AccountId: '127311923021' 
    us-west-1: 
      AccountId: '027434742980' 
    us-west-2: 
      AccountId: '797873946194' 
    ca-central-1: 
      AccountId: '985666609251' 
    eu-west-1: 
      AccountId: '156460612806' 
    ap-northeast-1: 
      AccountId: '582318560864' 
    ap-northeast-2: 
      AccountId: '600734575887' 
    ap-southeast-1: 
      AccountId: '114774131450' 
    ap-southeast-2: 
      AccountId: '783225319266' 
    ap-south-1: 
      AccountId: '718504428378' 
    us-east-2: 
      AccountId: '033677994240' 
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    sa-east-1: 
      AccountId: '507241528517' 
    eu-central-1: 
      AccountId: '054676820928' 
    af-south-1: 
      AccountId: '098369216593' 
    ap-east-1: 
      AccountId: '754344448648' 
    ap-southeast-3: 
      AccountId: '589379963580' 
    ap-northeast-3: 
      AccountId: '383597477331' 
    eu-west-2: 
      AccountId: '652711504416' 
    eu-south-1: 
      AccountId: '635631232127' 
    eu-west-3: 
      AccountId: '009996457667' 
    eu-north-1: 
      AccountId: '897822967062' 
    me-south-1: 
      AccountId: '076674570225' 
    us-gov-west-1: 
      AccountId: '048591011584' 
    us-gov-east-1: 
      AccountId: '190560391635' 
  RegionToARNPrefix: 
    us-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ca-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-east-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    sa-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    af-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-3: 
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      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-north-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    me-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-gov-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:' 
    us-gov-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:'
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - Fn::FindInMap: [RegionToARNPrefix, !Ref 'AWS::Region', ARNPrefix] 
                  - 's3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              AWS:  
                Fn::FindInMap: [RegionToELBAccountId, !Ref 'AWS::Region', AccountId] 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
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      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      AccessLoggingPolicy: 
        Enabled: true 
        S3BucketName: 
          Ref: LoggingBucket 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11] Exija que qualquer balanceador de carga 
clássico do ELB tenha a drenagem de conexão ativada
Esse controle verifica se os balanceadores de carga clássicos do Elastic Load Balancing (ELB) têm a 
drenagem de conexão configurada.
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• Objetivo de controle: melhorar a resiliência
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11especificação da 

regra (p. 662)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11especificação da regra (p. 662)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11modelos de exemplo (p. 664)

Explicação

Ativar a descarga de conexão nos balanceadores de carga clássicos garante que o balanceador de carga 
interromperá o envio de solicitações para instâncias cujo registro está sendo cancelado ou que não sejam 
íntegras. Ele mantém as conexões existentes abertas. Essa configuração é particularmente útil para 
instâncias em grupos de Auto Scaling, para garantir que as conexões não sejam cortadas abruptamente.

Correção em caso de falha de regra

Configure umConnectionDrainingPolicy balanceador de carga clássico no Elastic Load Balancing.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configurado com drenagem de conexão ativa. O exemplo é mostrado em JSON e 
em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Example-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Example-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
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                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "ConnectionDrainingPolicy": { 
                "Enabled": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    ConnectionDrainingPolicy: 
      Enabled: true 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_connection_draining_enabled_check
#  
# Description:
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#   This control checks whether Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancers have 
 connection draining configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'ConnectionDrainingPolicy' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'ConnectionDrainingPolicy' has been specified
#       And: 'Enabled' in 'ConnectionDrainingPolicy' is missing or has been set to 
 bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'ConnectionDrainingPolicy' has been specified
#       And: 'Enabled' in 'ConnectionDrainingPolicy' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_connection_draining_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11]: Require any ELB classic load balancer to have 
 connection draining activated 
        [FIX]: Configure a 'ConnectionDrainingPolicy' on Elastic Load Balancing Classic 
 Load Balancers. 
        >>
}
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rule elb_connection_draining_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11]: Require any ELB classic load balancer to have 
 connection draining activated 
        [FIX]: Configure a 'ConnectionDrainingPolicy' on Elastic Load Balancing Classic 
 Load Balancers. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        ConnectionDrainingPolicy exists 
        ConnectionDrainingPolicy is_struct 

        ConnectionDrainingPolicy { 
            # Scenario 3 and 4 
            Enabled exists 
            Enabled == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
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        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      ConnectionDrainingPolicy: 
        Enabled: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
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    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12] Exija que qualquer ouvinte SSL/HTTPS 
do balanceador de carga clássico do ELB tenha uma política de segurança 
predefinida com uma configuração forte

Esse controle verifica se os ouvintes HTTPS/SSL do Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer 
usam a política de segurança predefinidaELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12especificação da 

regra (p. 668)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12especificação da regra (p. 668)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo de CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12 (p. 671)

Explicação

Uma política de segurança é uma combinação de protocolos SSL, cifras e a opção de preferência de 
pedido do servidor. As políticas predefinidas controlam as cifras, os protocolos e as ordens de preferência 
que fornecem suporte durante as negociações de SSL entre um cliente e o balanceador de carga.
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O usoELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 pode ajudá-lo a atender aos padrões de conformidade 
e segurança que exigem que você desative versões específicas de SSL e TLS.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos balanceadores de carga clássicos do Elastic Load 
Balancing configurados com ouvintes HTTPS ou SSL.

Correção em caso de falha de regra

Configure os ouvintes HTTPS/SSL do Classic Load Balancer para usar a política de segurança predefinida 
chamadaELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configurado com um ouvinte HTTPS e uma política de negociação SSL que 
faz referência à política de segurançaELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 predefinida para 
balanceadores de carga clássicos. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Example-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": 80, 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": 443, 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Example-SSLNegotiation-Policy" 
                    ] 
                } 
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            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Listeners: 
      - InstancePort: 80 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: 443 
        Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
        PolicyNames: 
          - Example-SSLNegotiation-Policy 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_predefined_security_policy_ssl_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer HTTPS/
SSL listeners use the predefined security policy 'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
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#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: There are no HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the Elastic Load Balancing 
 LoadBalancer resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' does not contain a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' contains a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#       And: 'Policies' is missing a 'Reference-Security-Policy' with a value of
#            'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' contains a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#       And: 'Policies' contains a 'Reference-Security-Policy' with a value of
#            'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'
#       And: A 'HTTPS' or 'SSL' Listener on the LoadBalancer resource does not reference 
 the secure policy
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' contains a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#       And: 'Policies' contains a 'Reference-Security-Policy' with a value of
#            'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'
#       And: All 'HTTPS' and 'SSL' Listeners on the LoadBalancer resource reference the 
 secure policy
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let VALID_REFERENCE_SECURITY_POLICIES = [ "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_predefined_security_policy_ssl_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
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        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12]: Require any ELB classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a predefined security policy with a strong configuration 
        [FIX]: Configure classic load balancer HTTPS/SSL listeners to use the predefined 
 security policy called ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01. 
        >>
}

rule elb_predefined_security_policy_ssl_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12]: Require any ELB classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a predefined security policy with a strong configuration 
        [FIX]: Configure classic load balancer HTTPS/SSL listeners to use the predefined 
 security policy called ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        let elb = this 

        # Scenario 2 
        Listeners[ Protocol in ["HTTPS", "SSL"] ] { 
            %elb.Policies exists 
            %elb.Policies is_list 
            %elb.Policies not empty 

            let secure_policies = %elb.Policies[ 
                PolicyType == "SSLNegotiationPolicyType" 
                some Attributes[*] { 
                    Name == "Reference-Security-Policy" 
                    Value in %VALID_REFERENCE_SECURITY_POLICIES 
                } 
            ].PolicyName 

            # Scenarios 3 and 4 
            %secure_policies not empty 

            # Scenarios 5 and 6 
            PolicyNames exists 
            PolicyNames is_list 
            PolicyNames not empty 
            some PolicyNames.* in %secure_policies 
        } 

    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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Modelos de exemplo de CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Listeners: 
      - InstancePort: 80 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: 443 
        Protocol: HTTPS 
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        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-2016-08 
      Listeners: 
      - InstancePort: 80 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: 443 
        Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/example-certificate 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
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[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13] Exija que qualquer balanceador de carga 
clássico do ELB tenha o balanceamento de carga entre zonas ativado
Esse controle verifica se o balanceamento de carga entre zonas está configurado para o Classic Load 
Balancer.

• Objetivo de controle: melhorar a disponibilidade
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13especificação da 

regra (p. 674)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13especificação da regra (p. 674)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13modelos de exemplo (p. 676)

Explicação

Um nó balanceador de carga distribui o tráfego entre os destinos registrados em sua zona de 
disponibilidade. Quando o balanceamento de carga entre zonas é desabilitado, cada nó do load balancer 
distribui o tráfego somente entre os destinos registrados em sua própria zona de disponibilidade. 
Se o número de alvos registrados não for o mesmo nas zonas de disponibilidade, o tráfego não é 
distribuído uniformemente, portanto, as instâncias em uma zona podem se tornar superutilizadas, quando 
comparadas às instâncias em outra zona. Com o balanceamento de carga entre zonas ativado, cada nó do 
balanceador de carga do seu balanceador de carga clássico distribui solicitações uniformemente a todas 
as instâncias registradas em todas as zonas de disponibilidade habilitadas.

Correção em caso de falha de regra

CrossZoneDefinido comotrue em Classic Load Balancers.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Classic Load Balancer

Classic Load Balancer configurado com balanceamento de carga entre zonas ativo. O exemplo é mostrado 
em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Sample-SSLNegotiation-Policy" 
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                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Sample-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "CrossZone": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Sample-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Sample-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    CrossZone: true 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13especificação da regra

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_cross_zone_load_balancing_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether cross-zone load balancing is configured for your Classic 
 Load Balancer.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'CrossZone' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'CrossZone' has been specified and set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'CrossZone' has been specified and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_cross_zone_load_balancing_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %classic_load_balancers not empty { 
    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13]: Require any ELB classic load balancer to have 
 cross-zone load balancing activated 
        [FIX]: Set 'CrossZone' to 'true' on Classic Load Balancers. 
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        >>
}

rule elb_cross_zone_load_balancing_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13]: Require any ELB classic load balancer to have 
 cross-zone load balancing activated 
        [FIX]: Set 'CrossZone' to 'true' on Classic Load Balancers. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        CrossZone exists 

        # Scenario 3 and 4 
        CrossZone == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
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        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      CrossZone: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
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      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      CrossZone: false 

     

GuardDuty Controles da Amazon
Tópicos

• [CT.GUARDDUTY.PR.1] Exigir que um GuardDuty detector da Amazon tenha a proteção do Amazon 
S3 ativada (p. 678)

[CT.GUARDDUTY.PR.1] Exigir que um GuardDuty detector da Amazon tenha a 
proteção do Amazon S3 ativada
Esse controle verifica se a proteção do Amazon S3 está ativada em um GuardDuty detector da Amazon.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::GuardDuty::Detector
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.GUARDDUTY.PR.1especificação da regra (p. 679)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.GUARDDUTY.PR.1especificação da regra (p. 679)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.GUARDDUTY.PR.1modelos de exemplo (p. 681)

Explicação

A Amazon GuardDuty monitora ameaças contra seus recursos do Amazon S3 analisando eventosAWS 
CloudTrail de gerenciamento e eventos de dados do CloudTrail S3. Essas fontes de dados 
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monitoram diferentes tipos de atividade. Por exemplo, os eventos CloudTrail de gerenciamento do 
S3 incluem operações que listam ou configuram buckets do S3ListBucketsDeleteBuckets, 
como,PutBucketReplication e. Exemplos de eventos de dados para o S3 incluem operações de API 
em nível de objetoGetObjectListObjects, comoDeleteObject,,PutObject e.

O GuardDuty monitoramento de eventos deAWS CloudTrail gerenciamento da Amazon está ativado por 
padrão para todas as contas habilitadas GuardDuty e não é configurável. Os logs de eventos de dados do 
Amazon S3 são uma fonte de dados configurável no GuardDuty.

A AWS Control Tower recomenda que você habilite a proteção do Amazon S3 em GuardDuty. Se o 
recurso não estiver habilitado, GuardDuty não poderá monitorar ou gerar totalmente descobertas de 
acesso suspeito aos dados armazenados em seus buckets do Amazon S3.

Correção em caso de falha de regra

Defina DataSources.S3Logs como verdadeiro.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

GuardDuty Detector - Exemplo

GuardDuty Detector Amazon com proteção Amazon S3 ativada. O exemplo é mostrado em JSON e em 
YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "GuardDutyDetector": { 
        "Type": "AWS::GuardDuty::Detector", 
        "Properties": { 
            "Enable": true, 
            "DataSources": { 
                "S3Logs": { 
                    "Enable": true 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

GuardDutyDetector: 
  Type: AWS::GuardDuty::Detector 
  Properties: 
    Enable: true 
    DataSources: 
      S3Logs: 
        Enable: true 

                 

CT.GUARDDUTY.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   guardduty_s3_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   Checks if Amazon S3 protection is enabled on an Amazon GuardDuty detector.
#  
# Reports on:
#   AWS::GuardDuty::Detector
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document does not contain any Amazon GuardDuty detector resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' has not been specified or specified with value is bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' is specified with a value of bool(true)
#        And: 'DataSources.S3Logs' has not been specified
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' is specified and value is bool(true)
#        And: 'DataSources.S3Logs' has been specified
#        And: 'Enable' has not been specified within 'S3Logs' or has been specified with a 
 value of bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' is specified and value is bool(true)
#        And: 'DataSources.S3Logs' has been specified
#        And: 'Enable' has been specified within 'S3Logs' with a value of bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE = "AWS::GuardDuty::Detector"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let guardduty_detectors = Resources.*[ Type == %GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule guardduty_s3_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                %guardduty_detectors not empty { 
    check(%guardduty_detectors.Properties) 
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        << 
        [CT.GUARDDUTY.PR.1]: Require an Amazon GuardDuty detector to have Amazon S3 
 protection activated 
        [FIX]: Set 'DataSources.S3Logs' to true. 
        >>
}

rule guardduty_s3_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.GUARDDUTY.PR.1]: Require an Amazon GuardDuty detector to have Amazon S3 
 protection activated 
        [FIX]: Set 'DataSources.S3Logs' to true. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(guardduty_detector) { 
    %guardduty_detector { 
        # Scenario: 2 
        Enable exists 
        Enable == true 
        # Scenario: 3 
        DataSources exists 
        DataSources is_struct 
        DataSources { 
            # Scenario: 4 and 5 
            S3Logs exists 
            S3Logs is_struct 
            S3Logs { 
                Enable exists 
                Enable == true 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.GUARDDUTY.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.
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Resources: 
  GuardDutyDetector: 
    Type: AWS::GuardDuty::Detector 
    Properties: 
      Enable: true 
      DataSources: 
        S3Logs: 
          Enable: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  GuardDutyDetector: 
    Type: AWS::GuardDuty::Detector 
    Properties: 
      Enable: true 
      DataSources: 
        S3Logs: 
          Enable: false 

     

AWS Identity and Access Managementcontroles (IAM)
Tópicos

• [CT.IAM.PR.1] Exigir que uma política embutidaAWS Identity and Access Management (IAM) não 
tenha uma declaração que inclua “*” nos elementos Ação e Recurso (p. 682)

• [CT.IAM.PR.2] Exigir que as políticas gerenciadas pelo clienteAWS Identity and Access Management 
(IAM) não contenham uma declaração que inclua “*” nos elementos Ação e Recurso (p. 691)

• [CT.IAM.PR.3] Exigir que as políticas gerenciadas pelo clienteAWS Identity and Access Management 
(IAM) não tenham ações de serviço curinga (p. 696)

• [CT.IAM.PR.4] Exigir que um usuárioAWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma 
política embutida ou gerenciada anexada (p. 702)

• [CT.IAM.PR.5] Exigir que as políticas embutidasAWS Identity and Access Management (IAM) não 
tenham ações de serviço curinga (p. 708)

[CT.IAM.PR.1] Exigir que uma política embutidaAWS Identity and Access 
Management (IAM) não tenha uma declaração que inclua “*” nos elementos Ação 
e Recurso

Esse controle verifica se as políticas embutidasAWS Identity and Access Management (IAM) não 
incluemEffect:Allow withAction:* overResource:*.

• Objetivo de controle: impor o menor privilégio
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::IAM::Policy,AWS::IAM::Role,AWS::IAM::User,AWS::IAM::Group
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.IAM.PR.1especificação da regra (p. 685)

Detalhes e exemplos
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• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.IAM.PR.1especificação da regra (p. 685)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo de CT.IAM.PR.1 (p. 690)

Explicação

As políticas do IAM definem um conjunto de privilégios concedidos a usuários, grupos ou funções. 
Em alinhamento com os conselhos de segurança padrão do setor,AWS recomenda que suas políticas 
concedam o mínimo de privilégios, o que significa conceder somente as permissões necessárias para 
realizar uma tarefa. Quando você fornece privilégios administrativos completos em vez do conjunto mínimo 
de permissões exigido pelo usuário, você pode expor os recursos a ações indesejadas.

Em vez de permitir privilégios administrativos totais, determine as ações específicas que seus usuários 
devem realizar e, em seguida, elabore políticas que permitam que os usuários executem somente 
essas tarefas. É mais seguro começar com um conjunto mínimo de permissões e conceder permissões 
adicionais quando necessário. Não comece com permissões brandas e tente restringi-las mais tarde.

Remova as políticas do IAM que têm uma declaração comEffect:Allow that allowAction:*
overResource:*.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às políticas embutidas do IAM com declarações que contêm 
umEffect deAllow e que contêm oResource elementoAction e o.

Correção em caso de falha de regra

Remova as declarações de política em linha do IAM comEffect:Allow that allowAction:*
overResource:*.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Política do IAM - Exemplo 1

Política em linha do IAM configurada para permitir a recuperação de objetos de um bucket do Amazon S3. 
O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "IAMPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::Policy", 
        "Properties": { 
            "PolicyName": "sample-inline-policy", 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:GetObject" 
                        ], 
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                        "Resource": [ 
                            "arn:aws:s3:::samplebucket/*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

IAMPolicy: 
  Type: AWS::IAM::Policy 
  Properties: 
    PolicyName: sample-inline-policy 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:GetObject 
          Resource: 
            - arn:aws:s3:::samplebucket/* 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Função do IAM - Exemplo dois

Função do IAM configurada com uma política em linha que permite a recuperação de objetos de um bucket 
do Amazon S3. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "IAMRole": { 
        "Type": "AWS::IAM::Role", 
        "Properties": { 
            "AssumeRolePolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "AWS": { 
                                "Ref": "AWS::AccountId" 
                            } 
                        }, 
                        "Action": [ 
                            "sts:AssumeRole" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Policies": [ 
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                { 
                    "PolicyName": "sample-inline-policy", 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:GetObject" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "arn:aws:s3:::samplebucket/*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

IAMRole: 
  Type: AWS::IAM::Role 
  Properties: 
    AssumeRolePolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: !Ref 'AWS::AccountId' 
          Action: 
            - sts:AssumeRole 
    Policies: 
      - PolicyName: sample-inline-policy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:GetObject 
              Resource: 
                - arn:aws:s3:::samplebucket/* 

                 

CT.IAM.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check
#  
# Description:
#   This control checks that AWS Identity and Access Management (IAM) inline policies do 
 not include "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*".
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#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::Role, AWS::IAM::User, AWS::IAM::Group
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM policy, IAM role, IAM user or IAM 
 group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy does not have both Action and resource statements
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is not provided or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: All IAM policy documents in 'Policies' have no statements with 'Effect' set to 
 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy statement has one or more Action statements and one or more 
 Resource statements
#       And: At least one Action statement allows all actions (Action value of '*')
#       And: At least one Resource statement is a wildcard representing all resources 
 (Resource value of '*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: At least one Action statement allows all actions (Action value of '*')
#       And: At least one Resource statement is a wildcard representing all resources 
 (Resource value of '*')
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more Action statements and one or more Resource 
 statements
#       And: No Action statements allow administrator access (Action value of '*')
#       And: No Resources are wildcards representing all resources (Resource value of '*')
#      Then: PASS
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No Action statements allow administrator access (Action value of '*')
#       And: No Resources are wildcards representing all resources (Resource value of '*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::Policy"
let AWS_IAM_ROLE_TYPE = "AWS::IAM::Role"
let AWS_IAM_USER_TYPE = "AWS::IAM::User"
let AWS_IAM_GROUP_TYPE = "AWS::IAM::Group"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_POLICY_TYPE ]
let iam_principals = Resources.*[ 
    Type == %AWS_IAM_ROLE_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_USER_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_GROUP_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                  %iam_policies not empty { 
    check_policy(%iam_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_POLICY_TYPE) { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}
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rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                  %iam_principals not empty 
 { 
    check_principal(%iam_principals.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_ROLE_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_ROLE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_USER_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_USER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_GROUP_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_policy(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
           check_statement(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_principal(iam_principal) { 
    %iam_principal [ 
        filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(this) 
    ] { 
        Policies[*] { 
            check_policy(this) 
       } 
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    }
}

rule check_statement(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action_and_resource(this) 
    ] { 
        Action exists 
        Resource exists 
        check_admin_access(Action, Resource) 
    }
}

rule filter_allow_on_action_and_resource(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
        Resource exists 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}

rule filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(iam_principal) { 
    %iam_principal { 
        Policies exists 
        Policies is_list 
        Policies not empty 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_admin_access(actions, resources) { 
    when some %actions[*] == "*" { 
        %resources[*] != "*" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists

689



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

} 

     

Modelos de exemplo de CT.IAM.PR.1

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-inline-policy 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:GetObject 
          Resource: 
          - arn:aws:s3:::examplebucket/* 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
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      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-inline-policy 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: '*' 
          Resource: '*' 

     

[CT.IAM.PR.2] Exigir que as políticas gerenciadas pelo clienteAWS Identity and 
Access Management (IAM) não contenham uma declaração que inclua “*” nos 
elementos Ação e Recurso

Esse controle verifica se as políticas gerenciadas pelo clienteAWS Identity and Access Management (IAM) 
não incluemEffect:Allow withAction:* overResource:*.

• Objetivo de controle: impor o menor privilégio
• Implementação: regra deAWS CloudFormation guarda
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::IAM::ManagedPolicy
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.IAM.PR.2especificação da regra (p. 693)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.IAM.PR.2especificação da regra (p. 693)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.IAM.PR.2modelos de exemplo (p. 695)

Explicação

As políticas do IAM definem um conjunto de privilégios concedidos a usuários, grupos ou funções. 
Em alinhamento com os conselhos de segurança padrão do setor,AWS recomenda que suas políticas 
concedam o mínimo de privilégios, o que significa conceder somente as permissões necessárias para 
realizar uma tarefa. Quando você fornece privilégios completos em vez do conjunto mínimo de permissões 
exigido pelo usuário, você pode expor os recursos a ações indesejadas.

Em vez de permitir privilégios totais, determine as ações específicas que seus usuários devem realizar 
e, em seguida, elabore políticas que permitam que os usuários executem somente essas tarefas. É mais 
seguro começar com um conjunto mínimo de permissões e conceder permissões adicionais quando 
necessário. Não comece com permissões brandas e tente restringi-las mais tarde.

Remova as políticas do IAM que têm uma declaração comEffect:Allow that allowAction:*
overResource:*.

Considerações sobre performance

• Esse controle verifica somente as políticas gerenciadas pelo cliente do IAM. Ele não verifica 
políticas embutidas eAWS gerenciadas.

• Esse controle se aplica somente às políticas embutidas do IAM com declarações que contêm 
umEffect deAllow e que contêm oResource elementoAction e o.
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Correção em caso de falha de regra

Remova as declarações de política em linha do IAM comEffect:Allow that allowAction:*
overResource:*.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Política gerenciada do IAM - exemplo

Política gerenciada pelo IAM configurada para permitir a recuperação de objetos de um bucket do Amazon 
S3. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "IAMManagedPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
        "Properties": { 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:GetObject" 
                        ], 
                        "Resource": [ 
                            "arn:aws:s3:::samplebucket/*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

IAMManagedPolicy: 
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
  Properties: 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:GetObject 
          Resource: 
            - arn:aws:s3:::samplebucket/* 
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CT.IAM.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_managed_policy_no_statements_with_admin_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS Identity and Access Management (IAM) customer managed 
 policies do not include "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::ManagedPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM managed policy resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy does not have both Action and Resource statements
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy statement has one or more Action statements and one or more 
 Resource statements
#       And: Within a single policy statement at least one Action statement allows all 
 actions (Action value of '*')
#       And: Within the same policy statement at least one Resource statement is a wildcard 
 representing all
#            resources (Resource value of '*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more Action statements and one or more Resource 
 statements
#       And: Within a single policy statement no Action statements allow all actions 
 (Action value of '*')
#       And: Within the same policy statement no Resources are wildcards representing all
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#            resources (Resource value of '*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::ManagedPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_managed_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule iam_managed_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                   %iam_managed_policies 
 not empty { 
    check(%iam_managed_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.2]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not contain a statement that includes "*" in the Action and Resource 
 elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_managed_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.2]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not contain a statement that includes "*" in the Action and Resource 
 elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
           check_statement(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_statement(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action_and_resource(this) 
    ] { 
        Action exists 
        Resource exists 
        check_admin_access(Action, Resource) 
    }
}
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rule filter_allow_on_action_and_resource(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
        Resource exists 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_admin_access(actions, resources) { 
    when some %actions[*] == "*" { 
        %resources[*] != "*" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
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        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:GetObject 
          Resource: 
          - arn:aws:s3:::examplebucket/* 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: '*' 
          Resource: '*' 

     

[CT.IAM.PR.3] Exigir que as políticas gerenciadas pelo clienteAWS Identity and 
Access Management (IAM) não tenham ações de serviço curinga
Esse controle verifica se as políticas gerenciadas pelo clienteAWS Identity and Access Management 
(IAM) não contêm declarações deEffectAction:Allow com:Service:* (por exemplo, s3: *) paraAWS 
serviços individuais e se as políticas não usam a combinação deNotAction com umEffect deAllow.

• Objetivo de controle: impor o menor privilégio
• Implementação: regra deAWS CloudFormation guarda
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• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::IAM::ManagedPolicy
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.IAM.PR.3especificação da regra (p. 698)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.IAM.PR.3especificação da regra (p. 698)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.IAM.PR.3modelos de exemplo (p. 701)

Explicação

Ao atribuir permissões aServiços da AWS, é importante definir o escopo das ações permitidas do IAM em 
suas políticas do IAM. Recomendamos que você provisione as permissões de menor privilégio restringindo 
as políticas do IAM somente às ações necessárias. Políticas excessivamente permissivas podem levar à 
escalação de privilégios, se as políticas estiverem vinculadas a um diretor do IAM que talvez não exija a 
permissão.

Considerações sobre performance

• Esse controle verifica somente as políticas gerenciadas pelo cliente do IAM. Ele não verifica 
políticas embutidas eAWS gerenciadas.

• Esse controle se aplica somente às políticas gerenciadas pelo cliente do IAM com declarações 
que contêm umEffect deAllow com umNotAction elementoAction ou presente.

Correção em caso de falha de regra

Remova declarações das políticas gerenciadas pelo cliente do IAM comEffectAction:AllowAllow
eEffect:service:* ou:NotAction e.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Política gerenciada do IAM - exemplo

Política gerenciada do IAM configurada para permitir aListBucket ação do Amazon S3. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "IAMManagedPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
        "Properties": { 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:ListBucket" 
                        ], 
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                        "Resource": [ 
                            "*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

IAMManagedPolicy: 
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
  Properties: 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:ListBucket 
          Resource: 
            - '*' 

                 

CT.IAM.PR.3especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_managed_policy_no_statements_with_full_access_check
#  
# Description:
#   This control checks that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-managed 
 policies do not contain statements of "Effect": "Allow" with "Action": "Service:*" (for 
 example, s3:*) for individual Serviços da AWS, and that the policies do not use the 
 combination of "NotAction" with an "Effect" of "Allow".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::ManagedPolicy
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM Managed Policy resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: At least one 'Action' statement allows full access to a service ('Action' has 
 a value 'service:*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'NotAction' statements
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No 'Action' statements allow full access to a service ('Action' does not have 
 a value 'service:*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::ManagedPolicy"
let WILDCARD_ACTION_PATTERN = /^[\w]*[:]*\*$/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_managed_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule iam_managed_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                  %iam_managed_policies not 
 empty { 
    check(%iam_managed_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.3]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM customer-managed policies with "Effect": 
 "Allow" and "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_managed_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.3]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM customer-managed policies with "Effect": 
 "Allow" and "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
            check_statement_no_wildcard_actions(Statement) 
            check_statement_no_not_action(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_statement_no_wildcard_actions(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action(this) 
    ] { 
        Action exists 
        check_no_wildcard_action(Action) 
    }
}

rule check_statement_no_not_action(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow(this) 
    ] { 
        NotAction not exists 
    }
}

rule filter_allow_on_action(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
    }
}

rule filter_allow(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_no_wildcard_action(actions) { 
    %actions[*] { 
        this != %WILDCARD_ACTION_PATTERN 

700



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.3modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:ListBucket 
          Resource: 
          - '*' 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
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    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: s3:* 
          Resource: '*' 

     

[CT.IAM.PR.4] Exigir que um usuárioAWS Identity and Access Management (IAM) 
não tenha uma política embutida ou gerenciada anexada
Esse controle verifica se seu usuárioAWS Identity and Access Management (IAM) tem políticas embutidas 
ou gerenciadas (AWSe de clientes) diretamente vinculadas. Em vez disso, os usuários do IAM devem 
herdar permissões de grupos ou funções do IAM.

• Objetivo de controle: impor o menor privilégio
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::IAM::User,AWS::IAM::Policy,AWS::IAM::ManagedPolicy
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.IAM.PR.4especificação da regra (p. 705)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.IAM.PR.4especificação da regra (p. 705)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.IAM.PR.4modelos de exemplo (p. 707)

Explicação

Por padrão, usuários, grupos e funções do IAM não têm acesso aosAWS recursos da. As políticas do IAM 
concedem privilégios a usuários, grupos ou funções. Recomendamos que você aplique as políticas do IAM 
diretamente a grupos e funções, mas não aos usuários. À medida que o número de usuários aumenta, 
a atribuição de privilégios no nível do grupo ou da função reduz a complexidade do gerenciamento de 
acesso. Reduzir a complexidade do gerenciamento de acesso pode, por sua vez, reduzir a oportunidade 
de um diretor receber ou reter privilégios excessivos inadvertidamente.

Correção em caso de falha de regra

Configure os usuários do IAM para herdar permissões de grupos do IAM.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.
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Usuário do IAM - Exemplo

Usuário do IAM configurado sem anexos de política ou políticas gerenciadas do IAM. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "IAMUser": { 
        "Type": "AWS::IAM::User" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

IAMUser: 
  Type: AWS::IAM::User 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Política do IAM - Exemplo

Política do IAM configurada sem associações de usuários do IAM. O exemplo é mostrado em JSON e em 
YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "IAMPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::Policy", 
        "Properties": { 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "cloudformation:DescribeStacks" 
                        ], 
                        "Resource": "*" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "PolicyName": "sample-policy", 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML
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IAMPolicy: 
  Type: AWS::IAM::Policy 
  Properties: 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - cloudformation:DescribeStacks 
          Resource: '*' 
    PolicyName: sample-policy 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Política gerenciada do IAM - exemplo

Política gerenciada do IAM configurada sem associações de usuários do IAM. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "IAMManagedPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
        "Properties": { 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "cloudformation:DescribeStacks" 
                        ], 
                        "Resource": "*" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

IAMManagedPolicy: 
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
  Properties: 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - cloudformation:DescribeStacks 
          Resource: '*' 
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CT.IAM.PR.4especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   iam_user_no_policies_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your AWS Identity and Access Management (IAM) user has 
 inline or managed (AWS and customer) policies directly attached. Instead, IAM users should 
 inherit permissions from IAM groups or roles.
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::User, AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::ManagedPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM user, policy or managed policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM user resource
#       And: 'Policies' or 'ManagedPolicyArns' have been specified as a non-empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy or managed policy resource
#       And: 'Users' has been specified and is a non-empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM user resource
#       And: 'Policies' has not been been specified or is an empty list
#       And: 'ManagedPolicyArns' has not been been specified or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy or managed policy resource
#       And: 'Users' has not been specified or is an empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let IAM_USER_TYPE = "AWS::IAM::User"
let IAM_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::Policy"
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let IAM_MANAGED_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::ManagedPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_users = Resources.*[ Type == %IAM_USER_TYPE ]
let iam_policies = Resources.*[ Type == %IAM_POLICY_TYPE ]
let iam_managed_policies = Resources.*[ Type == %IAM_MANAGED_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                     %iam_users not empty { 
    check_user(%iam_users.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                     %iam_policies not empty { 
    check_policy(%iam_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                     %iam_managed_policies not empty { 
    check_policy(%iam_managed_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %IAM_USER_TYPE) { 
    check_user(%INPUT_DOCUMENT.%IAM_USER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %IAM_POLICY_TYPE) { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%IAM_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %IAM_MANAGED_POLICY_TYPE) 
 { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%IAM_MANAGED_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_user(iam_user) { 
    %iam_user { 
        # Scenario 2 and 4 
        Policies not exists or 
        exists_and_is_empty_list(Policies) 

        ManagedPolicyArns not exists or 
        exists_and_is_empty_list(ManagedPolicyArns) 
    }
}

rule check_policy(policy) { 
    %policy { 
        # Scenario 3 and 4 
        Users not exists or 
        exists_and_is_empty_list(Users) 
    }
}

rule exists_and_is_empty_list(list_property) { 
    %list_property { 
        this is_list 
        this empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.4modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  IAMUser: 
    Type: AWS::IAM::User 
    Properties: {} 
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Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  IAMUser: 
    Type: AWS::IAM::User 
    Properties: 
      ManagedPolicyArns: 
      - arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess 

     

[CT.IAM.PR.5] Exigir que as políticas embutidasAWS Identity and Access 
Management (IAM) não tenham ações de serviço curinga

Esse controle verifica se as políticas embutidasAWS Identity and Access Management (IAM) não 
incluemEffect:Allow withAction:Service:* (por exemplo, s3: *) para indivíduosServiços da AWS ou 
se usam a combinação deNotAction com umEffect deAllow.

• Objetivo de controle: impor o menor privilégio
• Implementação: regra deAWS CloudFormation guarda
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::IAM::Policy,AWS::IAM::Role,AWS::IAM::User,AWS::IAM::Group
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.IAM.PR.5especificação da regra (p. 713)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.IAM.PR.5especificação da regra (p. 713)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.IAM.PR.5modelos de exemplo (p. 717)

Explicação

Ao atribuir permissões aServiços da AWS, é importante definir o escopo das ações permitidas do IAM em 
suas políticas do IAM. Você deve restringir as ações do IAM somente às ações necessárias. Isso ajuda 
você a provisionar permissões com menos privilégios. Políticas excessivamente permissivas podem levar 
à escalação de privilégios se as políticas estiverem vinculadas a um diretor do IAM que talvez não exija a 
permissão.

Considerações sobre performance

• Esse controle só se aplica às políticas embutidas do IAM com declarações que contêm 
umEffect deAllow com umNotAction elementoAction ou presente.

• Esse controle só se aplica a recursos de função, usuário ou grupo do IAM com uma ou mais 
políticas embutidas e recursos de política do IAM com uma ou mais declarações configuradas.

Correção em caso de falha de regra

Remova declarações das políticas embutidas do IAM comEffectAction:Allow eEffect:service:*
ou:AllowNotAction e.
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Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Política em linha do IAM - Exemplo 1

Função do IAM configurada com uma política embutida que permite aListBucket ação do S3. O exemplo 
é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "IAMRole": { 
        "Type": "AWS::IAM::Role", 
        "Properties": { 
            "AssumeRolePolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "AWS": { 
                                "Ref": "AWS::AccountId" 
                            } 
                        }, 
                        "Action": [ 
                            "sts:AssumeRole" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:ListBucket" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "PolicyName": "sample-policy" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

IAMRole: 
  Type: AWS::IAM::Role 
  Properties: 
    AssumeRolePolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
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          Principal: 
            AWS: !Ref 'AWS::AccountId' 
          Action: 
            - sts:AssumeRole 
    Policies: 
      - PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:ListBucket 
              Resource: 
                - '*' 
        PolicyName: sample-policy 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Política em linha do IAM - exemplo dois

Usuário do IAM configurado com uma política embutida que permite aListBucket ação do S3. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "IAMUser": { 
        "Type": "AWS::IAM::User", 
        "Properties": { 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:ListBucket" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "PolicyName": "sample-policy" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

IAMUser: 
  Type: AWS::IAM::User 
  Properties: 
    Policies: 
      - PolicyDocument: 
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          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:ListBucket 
              Resource: 
                - '*' 
        PolicyName: sample-policy 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Política em linha do IAM - exemplo três

Grupo IAM configurado com uma política embutida que permite aListBucket ação do S3. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "IAMGroup": { 
        "Type": "AWS::IAM::Group", 
        "Properties": { 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:ListBucket" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "PolicyName": "sample-policy" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

IAMGroup: 
  Type: AWS::IAM::Group 
  Properties: 
    Policies: 
      - PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:ListBucket 
              Resource: 
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                - '*' 
        PolicyName: sample-policy 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Política em linha do IAM - exemplo quatro

Política do IAM associada a uma função do IAM como política embutida e configurada para permitir 
aListBucket ação do S3. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "IAMPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::Policy", 
        "Properties": { 
            "PolicyName": "sample-policy", 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:ListBucket" 
                        ], 
                        "Resource": [ 
                            "*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

IAMPolicy: 
  Type: AWS::IAM::Policy 
  Properties: 
    PolicyName: sample-policy 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:ListBucket 
          Resource: 
            - '*' 
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CT.IAM.PR.5especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS Identity and Access Management (IAM) inline policies 
 do not include "Effect": "Allow" with "Action": "Service:*" (e.g. s3:*) for individual 
 Serviços da AWS or use the combination of "NotAction" with an "Effect" of "Allow".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::Role, AWS::IAM::User, AWS::IAM::Group
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM policy, IAM role, IAM user or IAM 
 group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resource
#       And: 'Policies' is not provided or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: All IAM policy documents in 'Policies' have no statements with 'Effect' set to 
 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: 'Action' statement allows full access to a service ('Action' has a value 
 'service:*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'NotAction' statements
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: 'Action' statement allows full access to a service ('Action' has a value 
 'service:*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM user resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: At least one IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' 
 set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'NotAction' statements
#      Then: FAIL
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No 'Action' statements allow full access to a service ('Action' does not have 
 a value 'service:*')
#      Then: PASS
#   Scenario: 10
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM user resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: At least one IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' 
 set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No 'Action' statements allow full access to a service ('Action' does not have 
 a value 'service:*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::Policy"
let AWS_IAM_ROLE_TYPE = "AWS::IAM::Role"
let AWS_IAM_USER_TYPE = "AWS::IAM::User"
let AWS_IAM_GROUP_TYPE = "AWS::IAM::Group"
let WILDCARD_ACTION_PATTERN = /^[\w]*[:]*\*$/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_POLICY_TYPE ]
let iam_principals = Resources.*[ 
    Type == %AWS_IAM_ROLE_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_USER_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_GROUP_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                 %iam_policies not empty { 
    check_policy(%iam_policies.Properties) 
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        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_POLICY_TYPE) { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                 %iam_principals not empty 
 { 
    check_principal(%iam_principals.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_ROLE_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_ROLE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_USER_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_USER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_GROUP_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check_policy(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
            check_statement_no_wildcard_actions(Statement) 
            check_statement_no_not_action(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_principal(iam_principal) { 
    %iam_principal [ 
        filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(this) 
    ] { 
        Policies[*] { 
            check_policy(this) 
       } 
    }
}

rule check_statement_no_wildcard_actions(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action(this) 
    ] { 
        Action exists 
        check_no_wildcard_action(Action) 
    }
}

rule check_statement_no_not_action(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow(this) 
    ] { 
        NotAction not exists 
    }
}

rule filter_allow_on_action(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
    }
}

rule filter_allow(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}
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rule filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(iam_principal) { 
    %iam_principal { 
        Policies exists 
        Policies is_list 
        Policies not empty 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_no_wildcard_action(actions) { 
    %actions[*] { 
        this != %WILDCARD_ACTION_PATTERN 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.5modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Roles: 
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      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:ListBucket 
          Resource: 
          - '*' 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: s3:* 
          Resource: '*' 

     

AWS Key Management Service(AWS KMS) controles
Tópicos

• [CT.KMS.PR.1] Exigir que qualquerAWS KMS key um tenha a rotação configurada (p. 718)

[CT.KMS.PR.1] Exigir que qualquerAWS KMS key um tenha a rotação 
configurada

Esse controle verifica se a rotação de chaves está ativada para chaves gerenciadas peloAWS KMS cliente.

• Objetivo de controle: criptografar dados em repouso
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::KMS::Key
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• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.KMS.PR.1especificação da regra (p. 720)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.KMS.PR.1especificação da regra (p. 720)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.KMS.PR.1modelos de exemplo (p. 722)

Explicação

A rotação de chaves minimiza a possibilidade de exposição de chaves a usuários mal-intencionados. As 
melhores práticas criptográficas desencorajam a reutilização extensiva de chaves de criptografia. A rotação 
regular de chaves ajuda você a atender aos requisitos de segurança e conformidade organizacional.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às chaves gerenciadasAWS KMS pelo cliente com criptografia 
simétrica.

Correção em caso de falha de regra

EnableKeyRotationDefina comotrue para chavesAWS KMS de criptografia simétrica.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS KMS key- Exemplo

AWS KMSchave gerenciada pelo cliente configurada com a rotação de chaves ativada. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "KMSKey": { 
        "Type": "AWS::KMS::Key", 
        "Properties": { 
            "PendingWindowInDays": 7, 
            "KeyPolicy": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Id": "sample-policy", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Sid": "Enable IAM User Permissions", 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "AWS": { 
                                "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::
${AWS::AccountId}:root" 
                            } 
                        }, 
                        "Action": "kms:*", 
                        "Resource": "*" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "EnableKeyRotation": true 
        } 
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    }
} 
                 

Exemplo de YAML

KMSKey: 
  Type: AWS::KMS::Key 
  Properties: 
    PendingWindowInDays: 7 
    KeyPolicy: 
      Version: 2012-10-17 
      Id: sample-policy 
      Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root' 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
    EnableKeyRotation: true 

                 

CT.KMS.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   kms_key_rotation_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether key rotation is enabled for AWS KMS customer managed keys.
#  
# Reports on:
#   AWS::KMS::Key
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any KMS key resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is provided and is a value other than 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
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#       And: 'KeySpec' is not provided or is provided and is set to 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#       And: 'EnableKeyRotation' is not provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is not provided or is provided and is set to 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#       And: 'EnableKeyRotation' is provided and is set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is not provided or is provided and is set to 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#       And: 'EnableKeyRotation' is provided and is set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let KMS_KEY_TYPE = "AWS::KMS::Key"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let kms_keys = Resources.*[ Type == %KMS_KEY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule kms_key_rotation_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %kms_keys not empty { 
    check(%kms_keys.Properties) 
        << 
        [CT.KMS.PR.1]: Require any AWS KMS key to have rotation configured 
        [FIX]: Set 'EnableKeyRotation' to 'true' for AWS KMS symmetric-encryption keys. 
        >>
}

rule kms_key_rotation_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %KMS_KEY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%KMS_KEY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.KMS.PR.1]: Require any AWS KMS key to have rotation configured 
        [FIX]: Set 'EnableKeyRotation' to 'true' for AWS KMS symmetric-encryption keys. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(kms_keys) { 
    %kms_keys[ 
        # Scenario 2 
        filter_is_kms_cmk_symmetric_key(this) 
    ] { 
        # Scenario 3, 4 and 5 
        EnableKeyRotation exists 
        EnableKeyRotation == true 
    }
}

rule filter_is_kms_cmk_symmetric_key(kms_key) { 
    %kms_key { 
        KeySpec not exists or 
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        KeySpec == "SYMMETRIC_DEFAULT" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.KMS.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  Key: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      PendingWindowInDays: 7 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
      EnableKeyRotation: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  Key: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      PendingWindowInDays: 7 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
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          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
      EnableKeyRotation: false 

     

Controles do Amazon Kinesis
Tópicos

• [CT.KINESIS.PR.1] Exigir que qualquer stream de dados do Amazon Kinesis tenha a criptografia em 
repouso configurada (p. 723)

[CT.KINESIS.PR.1] Exigir que qualquer stream de dados do Amazon Kinesis 
tenha a criptografia em repouso configurada

Esse controle verifica se os fluxos de dados do Amazon Kinesis são criptografados em repouso com 
criptografia no lado do servidor.

• Objetivo de controle: criptografar dados em repouso
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::Kinesis::Stream
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.KINESIS.PR.1especificação da regra (p. 724)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.KINESIS.PR.1especificação da regra (p. 724)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.KINESIS.PR.1modelos de exemplo (p. 727)

Explicação

A criptografia do lado do servidor é um recurso nos fluxos de dados do Amazon Kinesis que criptografa 
os dados automaticamente, antes que os dados estejam em repouso, usando umAWS KMS key. Os 
dados são criptografados antes de serem gravados na camada de armazenamento de stream do Kinesis 
e descriptografados depois de serem recuperados do armazenamento. Como resultado, seus dados são 
criptografados em repouso no serviço de stream de dados Amazon Kinesis.

Correção em caso de falha de regra

Especifique umaStreamEncryption configuração, comEncryptionType definido comoKMS eKeyId
definido como umAWS KMS key identificador.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Amazon Kinesis Data Streams — exemplo

Stream de dados do Amazon Kinesis configurado para criptografar dados em repouso com criptografia no 
lado do servidor, usando umAWS KMS key. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

723



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

Exemplo de JSON

{ 
    "KinesisStream": { 
        "Type": "AWS::Kinesis::Stream", 
        "Properties": { 
            "RetentionPeriodHours": 168, 
            "ShardCount": 3, 
            "StreamEncryption": { 
                "EncryptionType": "KMS", 
                "KeyId": { 
                    "Ref": "KMSKey" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

KinesisStream: 
  Type: AWS::Kinesis::Stream 
  Properties: 
    RetentionPeriodHours: 168 
    ShardCount: 3 
    StreamEncryption: 
      EncryptionType: KMS 
      KeyId: !Ref 'KMSKey' 

                 

CT.KINESIS.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   kinesis_stream_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Kinesis data streams are encrypted at rest with 
 server-side encryption.
#  
# Reports on:
#   AWS::Kinesis::Stream
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Kinesis stream resources
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has not been provided or provided as an 
 empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has not been provided or provided as an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has been provided as a non-empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has not been provided or provided as an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has not been provided or provided as an 
 empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has been provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has been provided as a non-empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has been provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let KINESIS_STREAM_TYPE = "AWS::Kinesis::Stream"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let kinesis_streams = Resources.*[ Type == %KINESIS_STREAM_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule kinesis_stream_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %kinesis_streams not empty { 
    check(%kinesis_streams.Properties) 
        << 
        [CT.KINESIS.PR.1]: Require any Amazon Kinesis data stream to have encryption at 
 rest configured 
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            [FIX]: Specify a 'StreamEncryption' configuration, with 'EncryptionType' set to 
 'KMS' and 'KeyId' set to an AWS KMS key identifier. 
        >>
}

rule kinesis_stream_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %KINESIS_STREAM_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%KINESIS_STREAM_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.KINESIS.PR.1]: Require any Amazon Kinesis data stream to have encryption at 
 rest configured 
            [FIX]: Specify a 'StreamEncryption' configuration, with 'EncryptionType' set to 
 'KMS' and 'KeyId' set to an AWS KMS key identifier. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(kinesis_stream) { 
    %kinesis_stream { 
        # Scenario 2 
        StreamEncryption exists 
        StreamEncryption is_struct 

        StreamEncryption { 
            # Scenario 3 
            EncryptionType exists 
            KeyId exists 

            # Scenario 4, 5 and 6 
            check_is_string_and_not_empty(EncryptionType) 
            check_is_string_and_not_empty(KeyId) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KeyId, "AWS::KMS::Key") or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KeyId, "AWS::KMS::Alias") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
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            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.KINESIS.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      PendingWindowInDays: 7 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-key-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
      KeySpec: SYMMETRIC_DEFAULT 
  KinesisStream: 
    Type: AWS::Kinesis::Stream 
    Properties: 
      RetentionPeriodHours: 168 
      ShardCount: 3 
      StreamEncryption: 
        EncryptionType: KMS 
        KeyId: 
          Ref: KMSKey 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  KinesisStream: 
    Type: AWS::Kinesis::Stream 
    Properties: 
      RetentionPeriodHours: 168 
      ShardCount: 3 
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AWS Lambdacontroles
Tópicos

• [CT.LAMBDA.PR.2] Exigir políticas deAWS Lambda função para proibir o acesso público (p. 728)

[CT.LAMBDA.PR.2] Exigir políticas deAWS Lambda função para proibir o acesso 
público

Esse controle verifica se uma política baseada em recursos deAWS Lambda função proíbe o acesso 
público.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::Lambda::Permission
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.LAMBDA.PR.2especificação da regra (p. 730)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.LAMBDA.PR.2especificação da regra (p. 730)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.LAMBDA.PR.2modelos de exemplo (p. 733)

Explicação

A função Lambda não deve ser acessível ao público, pois pode permitir o acesso não intencional ao código 
armazenado na função.

Correção em caso de falha de regra

AoPrincipal definir como*, forneça um dosSourceAccountSourceArn, ouPrincipalOrgID. 
AoPrincipal definir como principal de serviço (por exemplo, s3.amazonaws.com), forneça um 
dosSourceAccount ouSourceArn.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS LambdaPolítica de funções - exemplo um

AWS Lambdapolítica de função configurada com umConta da AWS ID principal. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "LambdaPermission": { 
        "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
        "Properties": { 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
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            "FunctionName": { 
                "Ref": "LambdaFunction" 
            }, 
            "Principal": { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

LambdaPermission: 
  Type: AWS::Lambda::Permission 
  Properties: 
    Action: lambda:InvokeFunction 
    FunctionName: !Ref 'LambdaFunction' 
    Principal: !Ref 'AWS::AccountId' 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS LambdaPolítica de funções - exemplo dois

AWS Lambdapolítica de função configurada com uma condição curinga de conta principal e de origem. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "LambdaPermission": { 
        "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
        "Properties": { 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "FunctionName": { 
                "Ref": "LambdaFunction" 
            }, 
            "Principal": "*", 
            "SourceAccount": { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

LambdaPermission: 
  Type: AWS::Lambda::Permission 
  Properties: 
    Action: lambda:InvokeFunction 
    FunctionName: !Ref 'LambdaFunction' 
    Principal: '*' 
    SourceAccount: !Ref 'AWS::AccountId' 
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Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS LambdaPolítica de funções - exemplo três

AWS Lambdapolítica de função configurada com um principal de serviço e uma condição de ARN de 
origem. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "LambdaPermission": { 
        "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
        "Properties": { 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "FunctionName": { 
                "Ref": "LambdaFunction" 
            }, 
            "Principal": "s3.amazonaws.com", 
            "SourceArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "S3Bucket", 
                    "Arn" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

LambdaPermission: 
  Type: AWS::Lambda::Permission 
  Properties: 
    Action: lambda:InvokeFunction 
    FunctionName: !Ref 'LambdaFunction' 
    Principal: s3.amazonaws.com 
    SourceArn: !GetAtt 'S3Bucket.Arn' 

                 

CT.LAMBDA.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   lambda_function_public_access_prohibited_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Lambda function resource-based policy prohibits 
 public access.
#  
# Reports on:
#   AWS::Lambda::Permission

730



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Lambda permission resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'FunctionUrlAuthType' has been provided with a value of 'NONE'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with a wildcard value ('*')
#       And: 'SourceAccount' has not been provided or provided with an empty string value
#       And: 'SourceArn' has not been provided or provided with an empty string value or 
 non-valid local reference
#       And: 'PrincipalOrgID' has not been provided or provided with an empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with value that does not match an AWS Account 
 ID, AWS IAM ARN or
#            wildcard value ('*')
#       And: 'SourceAccount' has not been provided or provided with an empty string value
#       And: 'SourceArn' has not been provided or provided with an empty string value or 
 non-valid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with an AWS Account ID or AWS IAM ARN value
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with a wildcard value ('*')
#       And: At least one of 'SourceAccount', 'SourceArn' or 'PrincipalOrgID' have been 
 provided with non-empty string
#            values (or a valid local reference for 'SourceArn')
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with value that does not match an AWS Account ID 
 or AWS IAM ARN
#       And: At least one of 'SourceAccount', 'SourceArn' have been provided with non-empty 
 string values (or a valid
#            local reference for 'SourceArn')
#      Then: PASS

731



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

#
# Constants
#
let LAMBDA_PERMISSION_TYPE = "AWS::Lambda::Permission"
let AWS_ACCOUNT_ID_PATTERN = /\d{12}/
let AWS_IAM_PRINCIPAL_PATTERN = /^arn:aws[a-z0-9\-]*:iam::\d{12}:.+/

let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let lambda_permissions = Resources.*[ Type == %LAMBDA_PERMISSION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule lambda_function_public_access_prohibited_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %lambda_permissions not empty { 
    check(%lambda_permissions.Properties) 
        << 
        [CT.LAMBDA.PR.2]: Require AWS Lambda function policies to prohibit public access 
        [FIX]: When setting 'Principal' to '*', provide one of 'SourceAccount', 
 'SourceArn', or 'PrincipalOrgID'. When setting 'Principal' to a service principal (for 
 example, s3.amazonaws.com), provide one of 'SourceAccount' or 'SourceArn'. 
        >>
}

rule lambda_function_public_access_prohibited_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %LAMBDA_PERMISSION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%LAMBDA_PERMISSION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.LAMBDA.PR.2]: Require AWS Lambda function policies to prohibit public access 
        [FIX]: When setting 'Principal' to '*', provide one of 'SourceAccount', 
 'SourceArn', or 'PrincipalOrgID'. When setting 'Principal' to a service principal (for 
 example, s3.amazonaws.com), provide one of 'SourceAccount' or 'SourceArn'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(lambda_permission) { 
    %lambda_permission { 
        # Scenario 2 and 5 
        FunctionUrlAuthType not exists or 
        FunctionUrlAuthType != "NONE" 
    } 

    %lambda_permission [ 
        Principal exists 
        Principal == "*" 
    ] { 
        # Scenario 3 and 6 
        SourceAccount exists or 
        SourceArn exists or 
        PrincipalOrgID exists 

        check_is_string_and_not_empty(SourceAccount) or 
        check_is_string_or_local_reference(SourceArn) or 
        check_is_string_and_not_empty(PrincipalOrgID) 
    } 

    %lambda_permission [ 
        Principal exists 
        Principal != "*" 
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        Principal != %AWS_ACCOUNT_ID_PATTERN 
        Principal != %AWS_IAM_PRINCIPAL_PATTERN 
    ] { 
        # Scenario 4 and 7 
        SourceAccount exists or 
        SourceArn exists 

        check_is_string_and_not_empty(SourceAccount) or 
        check_is_string_or_local_reference(SourceArn) 
    }
}

rule check_is_string_or_local_reference(value) { 
    %value { 
        check_is_string_and_not_empty(this) or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this) 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0]) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.LAMBDA.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.
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Resources: 
  LambdaFunctionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - lambda.amazonaws.com 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: LambdaFunctionPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
  LambdaFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      Role: 
        Fn::GetAtt: LambdaFunctionRole.Arn 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.9 
      Code: 
        ZipFile: "def handler(event, context):\n  print(\"hello\")\n" 
      Description: TestS3EventFunction 
  LambdaPermission: 
    Type: AWS::Lambda::Permission 
    Properties: 
      Action: lambda:InvokeFunction 
      FunctionName: 
        Ref: LambdaFunction 
      Principal: 
        Ref: AWS::AccountId 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  LambdaFunctionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - lambda.amazonaws.com 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
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      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: LambdaFunctionPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
  LambdaFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      Role: 
        Fn::GetAtt: LambdaFunctionRole.Arn 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.9 
      Code: 
        ZipFile: "def handler(event, context):\n  print(\"hello\")\n" 
      Description: TestS3EventFunction 
  LambdaPermission: 
    Type: AWS::Lambda::Permission 
    Properties: 
      Action: lambda:InvokeFunction 
      FunctionName: 
        Ref: LambdaFunction 
      Principal: '*' 

     

AWS Network Firewallcontroles
Tópicos

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1] Exigir que qualquer política deAWS Network Firewall firewall tenha 
um grupo de regras associado (p. 735)

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2] Exigir que qualquer política deAWS Network Firewall firewall 
descarte ou encaminhe pacotes completos sem estado por padrão quando eles não corresponderem a 
uma regra (p. 740)

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3] Exija que qualquer política deAWS Network Firewall firewall 
descarte ou encaminhe pacotes fragmentados por padrão quando eles não corresponderem a uma 
regra sem estado (p. 745)

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4] Exigir que qualquer grupo deAWS Network Firewall regras contenha 
pelo menos uma regra (p. 750)

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1] Exigir que qualquer política deAWS Network 
Firewall firewall tenha um grupo de regras associado

Esse controle verifica se há pelo menos um grupo de regras com estado ou sem estado associado a uma 
política deAWS Network Firewall firewall.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1especificação da regra (p. 737)
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Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1especificação da regra (p. 737)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1modelos de exemplo (p. 739)

Explicação

Uma política de firewall define como seu firewall monitora e manipular o tráfego na Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC). A configuração de grupos de regras sem estado e com estado ajuda a filtrar pacotes 
e fluxos de tráfego e a definir as configurações padrão de tratamento de tráfego.

Correção em caso de falha de regra

NaFirewallPolicy definição, consulte um ou mais grupos de regras 
emStatefulRuleGroupReferences ouStatelessRuleGroupReferences.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS Network FirewallPolítica de firewall - exemplo

AWS Network Firewallpolítica de firewall configurada com associações de grupos de regras com e sem 
estado. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": "sample-firewall-policy", 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:drop" 
                ], 
                "StatefulRuleGroupReferences": [ 
                    { 
                        "ResourceArn": { 
                            "Ref": "StatefulRuleGroup" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "StatelessRuleGroupReferences": [ 
                    { 
                        "ResourceArn": { 
                            "Ref": "StatelessRuleGroup" 
                        }, 
                        "Priority": 100 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
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Exemplo de YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: sample-firewall-policy 
    FirewallPolicy: 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 
      StatefulRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: !Ref 'StatefulRuleGroup' 
      StatelessRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: !Ref 'StatelessRuleGroup' 
          Priority: 100 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_policy_rule_group_associated_check
#  
# Description:
#   This control checks whether there is at least one stateful or stateless rule group 
 associated with an AWS Network Firewall firewall policy.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any NetworkFirewall firewall policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: One or both of 'StatelessRuleGroupReferences' and 
 'StatefulRuleGroupReferences' have been provided as a
#            non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let netfw_firewall_policies = Resources.*[ Type == %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_policy_rule_group_associated_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %netfw_firewall_policies not empty { 
    check(%netfw_firewall_policies.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 have an associated rule group 
            [FIX]: Within the 'FirewallPolicy' definition, refer to one or more rule groups 
 in 'StatefulRuleGroupReferences' or 'StatelessRuleGroupReferences'. 
        >>
}

rule netfw_policy_rule_group_associated_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 have an associated rule group 
            [FIX]: Within the 'FirewallPolicy' definition, refer to one or more rule groups 
 in 'StatefulRuleGroupReferences' or 'StatelessRuleGroupReferences'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_firewall_policy) { 
    %netfw_firewall_policy { 
        # Scenario 2 
        FirewallPolicy exists 
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        FirewallPolicy is_struct 

        FirewallPolicy { 
            # Scenario 3, 4, 5 and 6 
            StatefulRuleGroupReferences exists or 
            StatelessRuleGroupReferences exists 

            check_property_is_list_and_not_empty(StatefulRuleGroupReferences) or 
            check_property_is_list_and_not_empty(StatelessRuleGroupReferences) 
        } 
    }
}

rule check_property_is_list_and_not_empty(property) { 
    %property { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  StatefulRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-stateful-example 
      Type: STATEFUL 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
          RulesString: pass tcp 10.20.20.0/24 45400:45500 < 10.10.10.0/24 5203 
 (msg:"test";sid:1;rev:1;) 
      Capacity: 100 
  StatelessRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-stateless-example 
      Type: STATELESS 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
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          StatelessRulesAndCustomActions: 
            StatelessRules: [] 
      Capacity: 100 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 
        StatefulRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: 
            Ref: StatefulRuleGroup 
        StatelessRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: 
            Ref: StatelessRuleGroup 
          Priority: 100 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 

     

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2] Exigir que qualquer política deAWS Network 
Firewall firewall descarte ou encaminhe pacotes completos sem estado por 
padrão quando eles não corresponderem a uma regra

Esse controle verifica se uma política deAWS Network Firewall firewall está configurada com uma ação 
padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes completos.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2especificação da regra (p. 742)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2especificação da regra (p. 742)
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• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2modelos de exemplo (p. 744)

Explicação

Uma política de firewall define como seu firewall monitora e gerencia o tráfego no Amazon VPC. Você 
configura grupos de regras sem estado e com estado para filtrar pacotes e fluxos de tráfego. O padrão 
paraPass pode permitir tráfego não intencional.

Correção em caso de falha de regra

DentroFirewallPolicy, inclua um deaws:drop ouaws:forward_to_sfe
emStatelessDefaultActions.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS Network FirewallPolítica de firewall - exemplo um

AWS Network Firewallpolítica de firewall configurada com uma ação padrão sem estado para descartar 
pacotes cheios. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:drop" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:drop 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.
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AWS Network FirewallPolítica de firewall - exemplo dois

AWS Network Firewallpolítica de firewall configurada com uma ação padrão sem estado para encaminhar 
pacotes completos para o mecanismo de regras com estado para inspeção adicional. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_policy_default_action_full_packets_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Network Firewall firewall policy is configured with 
 a user-defined stateless default action for full packets.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
#  
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# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Network Firewall firewall policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as an empty 
 list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a list that 
 does not contain
#             one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a list that 
 contains either
#            'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ALLOWED_STATELESS_ACTIONS_LIST = [ "aws:drop", "aws:forward_to_sfe" ]

#
# Assignments
#
let netfw_firewall_policies = Resources.*[ Type == %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_policy_default_action_full_packets_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                             %netfw_firewall_policies not 
 empty { 
    check(%netfw_firewall_policies.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward stateless full packets by default when they do not match a rule 
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        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessDefaultActions'. 
        >>
}

rule netfw_policy_default_action_full_packets_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward stateless full packets by default when they do not match a rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessDefaultActions'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_firewall_policy) { 
    %netfw_firewall_policy { 
        # Scenario 2 
        FirewallPolicy exists 
        FirewallPolicy is_struct 

        FirewallPolicy { 
            StatelessDefaultActions exists 
            # Scenario 3 
            StatelessDefaultActions is_list 
            StatelessDefaultActions not empty 

            # Scenario 4 and 5 
            some StatelessDefaultActions[*] { 
                this in %ALLOWED_STATELESS_ACTIONS_LIST 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
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  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:drop 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:pass 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:pass 

     

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3] Exija que qualquer política deAWS Network 
Firewall firewall descarte ou encaminhe pacotes fragmentados por padrão quando 
eles não corresponderem a uma regra sem estado
Esse controle verifica se uma política deAWS Network Firewall firewall está configurada com uma ação 
padrão para descartar ou encaminhar pacotes fragmentados, quando os pacotes não correspondem a uma 
regra sem estado.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3especificação da regra (p. 747)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3especificação da regra (p. 747)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3modelos de exemplo (p. 749)

Explicação

Uma política de firewall define como seu firewall monitora e gerencia o tráfego no Amazon VPC. Você 
configura grupos de regras sem estado e com estado para filtrar pacotes e fluxos de tráfego. O padrão 
paraPass pode permitir tráfego não intencional.
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Correção em caso de falha de regra

DentroFirewallPolicy, inclua um deaws:drop ouaws:forward_to_sfe
emStatelessFragmentDefaultActions.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS Network FirewallPolítica de firewall - exemplo um

AWS Network Firewallpolítica de firewall configurada com uma ação padrão sem estado para eliminar 
pacotes fragmentados. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:drop" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS Network FirewallPolítica de firewall - exemplo dois

AWS Network Firewallpolítica de firewall configurada com uma ação padrão sem estado para encaminhar 
pacotes fragmentados ao mecanismo de regras com estado para inspeção adicional. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON
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{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_policy_default_action_fragment_packets_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Network Firewall firewall policy is configured with 
 a default action to drop or forward fragmented packets, when the packets do not match a 
 stateless rule.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any Network Firewall firewall policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as an 
 empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a 
 list that does not contain
#             one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a 
 list that contains either
#            'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy"
let ALLOWED_STATELESS_FRAGMENT_ACTIONS_LIST = [ "aws:drop", "aws:forward_to_sfe" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let netfw_firewall_policies = Resources.*[ Type == %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_policy_default_action_fragment_packets_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                             %netfw_firewall_policies not 
 empty { 
    check(%netfw_firewall_policies.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward fragmented packets by default when they do not match a stateless rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessFragmentDefaultActions'. 
        >>
}

rule netfw_policy_default_action_fragment_packets_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward fragmented packets by default when they do not match a stateless rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessFragmentDefaultActions'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_firewall_policy) { 
    %netfw_firewall_policy { 
        # Scenario 2 
        FirewallPolicy exists 
        FirewallPolicy is_struct 

        FirewallPolicy { 
            # Scenario 2 and 3 
            StatelessFragmentDefaultActions exists 
            StatelessFragmentDefaultActions is_list 
            StatelessFragmentDefaultActions not empty 

            # Scenario 4 and 5 
            some StatelessFragmentDefaultActions[*] { 
                this in %ALLOWED_STATELESS_FRAGMENT_ACTIONS_LIST 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
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        - aws:drop 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:pass 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:pass 

     

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4] Exigir que qualquer grupo deAWS Network 
Firewall regras contenha pelo menos uma regra

Esse controle verifica se um grupo de regrasAWS Network Firewall sem estado contém regras.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4especificação da regra (p. 752)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4especificação da regra (p. 752)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4modelos de exemplo (p. 754)

Explicação

Um grupo de regras contém regras que definem como seu firewall processa o tráfego em sua VPC. Um 
grupo de regras vazio e sem estado, quando presente em uma política de firewall, pode dar a impressão 
de que o grupo de regras processará o tráfego. No entanto, quando o grupo de regras sem estado está 
vazio, ele não processa o tráfego.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente a grupos de regrasAWS Network Firewall apátridas.

Correção em caso de falha de regra

Forneça uma ou mais regras deAWS Network Firewall apátrida dentro 
daRuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions.StatelessRules propriedade.
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Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS Network FirewallGrupo de regras - exemplo

AWS Network Firewallgrupo de regras configurado com uma regra sem estado. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "NetworkFirewallRuleGroup": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup", 
        "Properties": { 
            "RuleGroupName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "Capacity": 100, 
            "Description": "Sample rule group", 
            "Type": "STATELESS", 
            "RuleGroup": { 
                "RulesSource": { 
                    "StatelessRulesAndCustomActions": { 
                        "StatelessRules": [ 
                            { 
                                "RuleDefinition": { 
                                    "MatchAttributes": { 
                                        "Sources": [ 
                                            { 
                                                "AddressDefinition": "0.0.0.0/0" 
                                            } 
                                        ], 
                                        "Destinations": [ 
                                            { 
                                                "AddressDefinition": "10.0.0.0/8" 
                                            } 
                                        ], 
                                        "SourcePorts": [ 
                                            { 
                                                "FromPort": 15000, 
                                                "ToPort": 30000 
                                            } 
                                        ], 
                                        "DestinationPorts": [ 
                                            { 
                                                "FromPort": 443, 
                                                "ToPort": 443 
                                            } 
                                        ], 
                                        "Protocols": [ 
                                            6 
                                        ] 
                                    }, 
                                    "Actions": [ 
                                        "aws:forward_to_sfe" 
                                    ] 
                                }, 
                                "Priority": 1 
                            } 
                        ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
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} 
                 

Exemplo de YAML

NetworkFirewallRuleGroup: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
  Properties: 
    RuleGroupName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    Capacity: 100 
    Description: Sample rule group 
    Type: STATELESS 
    RuleGroup: 
      RulesSource: 
        StatelessRulesAndCustomActions: 
          StatelessRules: 
            - RuleDefinition: 
                MatchAttributes: 
                  Sources: 
                    - AddressDefinition: '0.0.0.0/0' 
                  Destinations: 
                    - AddressDefinition: 10.0.0.0/8 
                  SourcePorts: 
                    - FromPort: 15000 
                      ToPort: 30000 
                  DestinationPorts: 
                    - FromPort: 443 
                      ToPort: 443 
                  Protocols: 
                    - 6 
                Actions: 
                  - aws:forward_to_sfe 
              Priority: 1 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_stateless_rule_group_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Network Firewall stateless rule group contains 
 rules.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any Network Firewall rule group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is not equal to 'STATELESS'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is 'STATELESS'
#       And: 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is 'STATELESS'
#       And: 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions' has been provided
#       And: 'StatelessRules' has not been provided within 'StatelessRulesAndCustomActions' 
 or has been provided with
#            an empty list value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is 'STATELESS'
#       And: 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions' has been provided
#       And: 'StatelessRules' has been provided within 'StatelessRulesAndCustomActions' as 
 a non-empty list value
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_RULE_GROUP_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let netfw_rule_group = Resources.*[ Type == %NETFW_RULE_GROUP_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_stateless_rule_group_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %netfw_rule_group not empty { 
    check(%netfw_rule_group.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4]: Require any AWS Network Firewall rule group to contain 
 at least one rule 
        [FIX]: Provide one or more AWS Network Firewall stateless rules within the 
 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions.StatelessRules' property. 
        >>
}

rule netfw_stateless_rule_group_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_RULE_GROUP_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_RULE_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4]: Require any AWS Network Firewall rule group to contain 
 at least one rule 
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        [FIX]: Provide one or more AWS Network Firewall stateless rules within the 
 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions.StatelessRules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_rule_group) { 
    %netfw_rule_group[ 
        # Scenario 2 
        Type exists 
        Type == "STATELESS" 
    ] { 
        # Scenario 3 
        RuleGroup exists 
        RuleGroup is_struct 
        RuleGroup { 
            RulesSource exists 
            RulesSource is_struct 
            RulesSource { 
                StatelessRulesAndCustomActions exists 
                StatelessRulesAndCustomActions is_struct 
                StatelessRulesAndCustomActions { 
                    # Scenarios 4 and 5 
                    StatelessRules exists 
                    StatelessRules is_list 
                    StatelessRules not empty 
                } 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  NetworkFirewallRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
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      Capacity: 100 
      Description: Example rule group 
      Type: STATELESS 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
          StatelessRulesAndCustomActions: 
            StatelessRules: 
            - RuleDefinition: 
                MatchAttributes: 
                  Sources: 
                  - AddressDefinition: 0.0.0.0/0 
                  Destinations: 
                  - AddressDefinition: 10.0.0.0/8 
                  SourcePorts: 
                  - FromPort: 15000 
                    ToPort: 30000 
                  DestinationPorts: 
                  - FromPort: 443 
                    ToPort: 443 
                  Protocols: 
                  - 6 
                Actions: 
                - aws:forward_to_sfe 
              Priority: 1 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  NetworkFirewallRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Capacity: 100 
      Description: Example rule group 
      Type: STATELESS 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
          StatelessRulesAndCustomActions: 
            StatelessRules: [] 

     

Controles do Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS)
Tópicos

• [CT.RDS.PR.1] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS esteja configurada com 
várias zonas de disponibilidade (p. 756)

• [CT.RDS.PR.2] Exigir que uma instância ou cluster de banco de dados Amazon RDS tenha um 
monitoramento aprimorado configurado (p. 761)

• [CT.RDS.PR.3] Exigir que um cluster do Amazon RDS tenha a proteção contra exclusão 
configurada (p. 768)

• [CT.RDS.PR.4] Exigir que um cluster de banco de dados Amazon RDS tenha a autenticaçãoAWS do 
banco de dados IAM configurada (p. 772)
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• [CT.RDS.PR.5] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS tenha pequenas 
atualizações de versão configuradas (p. 778)

• [CT.RDS.PR.6] Exigir que um cluster de banco de dados Amazon RDS tenha o retrocesso 
configurado (p. 783)

• [CT.RDS.PR.7] Exigir que as instâncias de banco de dados do Amazon RDS tenham a autenticação do 
IAM configurada (p. 789)

• [CT.RDS.PR.8] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS tenha backups automáticos 
configurados (p. 794)

• [CT.RDS.PR.9] Exigir que um cluster de banco de dados Amazon RDS copie tags em 
snapshots (p. 799)

• [CT.RDS.PR.10] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS copie tags em 
snapshots (p. 804)

• [CT.RDS.PR.11] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS tenha uma configuração 
de VPC (p. 809)

• [CT.RDS.PR.12] Exigir uma assinatura de eventos do Amazon RDS para ter eventos críticos de cluster 
configurados (p. 814)

• [CT.RDS.PR.13] Exigir que qualquer instância do Amazon RDS tenha a proteção de exclusão 
configurada (p. 819)

• [CT.RDS.PR.14] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS tenha o registro 
configurado (p. 824)

• [CT.RDS.PR.15] Exigir que uma instância do Amazon RDS não crie grupos de segurança de banco de 
dados (p. 831)

• [CT.RDS.PR.16] Exigir que um cluster de banco de dados Amazon RDS tenha a criptografia em 
repouso configurada (p. 837)

• [CT.RDS.PR.17] Exigir uma assinatura de notificação de eventos do Amazon RDS para configurar 
eventos críticos de instâncias de banco de dados (p. 842)

• [CT.RDS.PR.18] Exigir uma assinatura de notificação de eventos do Amazon RDS para configurar 
eventos críticos de grupos de parâmetros do banco de dados (p. 847)

• [CT.RDS.PR.19] Exigir uma assinatura de notificações de eventos do Amazon RDS para configurar 
eventos críticos de grupos de segurança de banco de dados (p. 852)

• [CT.RDS.PR.20] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS não use uma porta padrão 
do mecanismo de banco de dados (p. 857)

• [CT.RDS.PR.21] Exigir que um cluster de banco de dados Amazon RDS tenha um nome de usuário de 
administrador exclusivo (p. 863)

• [CT.RDS.PR.22] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS tenha um nome de usuário 
de administrador exclusivo (p. 868)

• [CT.RDS.PR.23] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS não seja acessível 
publicamente (p. 873)

• [CT.RDS.PR.24] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS tenha a criptografia em 
repouso configurada (p. 877)

[CT.RDS.PR.1] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS esteja 
configurada com várias zonas de disponibilidade

Esse controle verifica se a alta disponibilidade está configurada para suas instâncias de banco de dados 
Amazon Relational Database Service (RDS).

• Objetivo de controle: melhorar a disponibilidade
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
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• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.1especificação da regra (p. 758)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.1especificação da regra (p. 758)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.1modelos de exemplo (p. 760)

Explicação

As instâncias de banco de dados (DB) do Amazon RDS devem ser configuradas para várias zonas 
de disponibilidade (AZs). Essa configuração aumenta a disponibilidade dos dados armazenados. A 
implantação em várias zonas de disponibilidade permite o failover automatizado, no caso de uma zona de 
disponibilidade ter uma interrupção e durante a manutenção regular do RDS.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de banco de dados do 
Amazon RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,,sqlserver-exsqlserver-web e.

Correção em caso de falha de regra

Defina MultiAZ para true.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada com várias zonas de disponibilidade. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "MultiAZ": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
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Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    MultiAZ: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_multi_az_support_check
#  
# Description:
#   This control checks whether high availability is configured for your Amazon Relational 
 Database Service (RDS) database instances.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
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#       And: 'MultiAZ' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MultiAZ' has been specified
#       And: 'MultiAZ' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MultiAZ' has been specified
#       And: 'MultiAZ' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_multi_az_support_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.1]: Require that an Amazon RDS database instance is configured with 
 multiple Availability Zones 
        [FIX]: Set 'MultiAZ' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_multi_az_support_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.1]: Require that an Amazon RDS database instance is configured with 
 multiple Availability Zones 
        [FIX]: Set 'MultiAZ' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
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#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       # Scenario 3 
       MultiAZ exists 
       # Scenario 4 and 5 
       MultiAZ == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
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        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MultiAZ: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MultiAZ: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.2] Exigir que uma instância ou cluster de banco de dados Amazon 
RDS tenha um monitoramento aprimorado configurado

Esse controle verifica se o monitoramento aprimorado está ativado para instâncias do Amazon Relational 
Database Service (RDS).

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.2especificação da regra (p. 763)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.2especificação da regra (p. 763)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.2modelos de exemplo (p. 766)

Explicação
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No Amazon RDS, o monitoramento aprimorado facilita uma resposta mais rápida às mudanças de 
desempenho na infraestrutura subjacente. Essas mudanças de desempenho podem resultar na falta 
de disponibilidade dos dados. O monitoramento aprimorado fornece métricas em tempo real do sistema 
operacional no qual sua instância de banco de dados RDS é executada. Um agente, instalado na 
instância, pode obter métricas com mais precisão do que é possível a partir da camada do hipervisor.

As métricas de monitoramento aprimoradas são úteis quando você deseja ver como os diferentes 
processos ou threads em uma instância de banco de dados (DB) usam a CPU.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de banco de dados do Amazon 
RDSauroraaurora-mysqlaurora-postgresqlmariadbmysqloracle-ee,oracle-
ee-cdb,,oracle-se2,oracle-se2-cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-
se,sqlserver-ex esqlserver-web

Correção em caso de falha de regra

MonitoringIntervalDefina como um valor suportado (1, 5, 10, 15, 30, 60) eMonitoringRoleArn
defina como o ARN de uma função do AWS IAM.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Instância de banco de dados do Amazon RDS configurada com monitoramento aprimorado. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "MonitoringInterval": 30, 
            "MonitoringRoleArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "MonitoringIAMRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML
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DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    MonitoringInterval: 30 
    MonitoringRoleArn: !GetAtt 'MonitoringIAMRole.Arn' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_enhanced_monitoring_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether enhanced monitoring is activated for Amazon Relational 
 Database Service (RDS) instances.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 
 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
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#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has been set to '0'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has not been set to a value from the list 1, 5, 10, 15, 
 30, 60
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has been set to a value from the list 1, 5, 10, 15, 30, 
 60
#       And: 'MonitoringRoleArn' has not been specified or specified as an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has been set to a value from the list 1, 5, 10, 15, 30, 
 60
#       And: 'MonitoringRoleArn' has been specified with a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "aurora", "aurora-mysql", "aurora-postgresql", "mariadb", "mysql", 
    "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", "oracle-se2-cdb", 
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    "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]
let ALLOWED_EM_VALUES = [1, 5, 10, 15, 30, 60]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_enhanced_monitoring_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.2]: Require an Amazon RDS database instance or cluster to have enhanced 
 monitoring configured 
        [FIX]: Set 'MonitoringInterval' to a supported value (1, 5, 10, 15, 30, 60), and 
 set 'MonitoringRoleArn' to the ARN of an AWS IAM role. 
        >>
}

rule rds_instance_enhanced_monitoring_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.2]: Require an Amazon RDS database instance or cluster to have enhanced 
 monitoring configured 
        [FIX]: Set 'MonitoringInterval' to a supported value (1, 5, 10, 15, 30, 60), and 
 set 'MonitoringRoleArn' to the ARN of an AWS IAM role. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
        # Scenario: 3, 4, 5, 6 and 7 
        MonitoringInterval exists 
        MonitoringInterval in %ALLOWED_EM_VALUES 
        # Scenario: 6 and 7 
        MonitoringRoleArn exists 
        check_for_valid_monitor_role_arn(MonitoringRoleArn) 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

rule check_for_valid_monitor_role_arn(iam_role_arn) { 
   %iam_role_arn { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::IAM::Role") 
    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.RDS.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  MonitoringIAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: "Allow" 
          Principal: 
            Service: 
            - "monitoring.rds.amazonaws.com" 
          Action: 
          - "sts:AssumeRole" 
      Path: "/" 
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      ManagedPolicyArns: 
      - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSEnhancedMonitoringRole 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MonitoringInterval: 30 
      MonitoringRoleArn: 
        Fn::GetAtt: ["MonitoringIAMRole", "Arn"] 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MonitoringInterval: 0 
    DeletionPolicy: Delete 
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[CT.RDS.PR.3] Exigir que um cluster do Amazon RDS tenha a proteção contra 
exclusão configurada

Esse controle verifica se o cluster do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) tem proteção 
contra exclusão ativada.

• Objetivo de controle: melhorar a disponibilidade
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.3especificação da regra (p. 769)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.3especificação da regra (p. 769)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.3modelos de exemplo (p. 770)

Explicação

Ativar a proteção contra exclusão de clusters é uma camada adicional de proteção contra exclusão ou 
exclusão acidental do banco de dados por uma entidade não autorizada.

Quando a proteção contra exclusão está ativada, um cluster do Amazon RDS não pode ser excluído. Antes 
que uma solicitação de exclusão seja bem-sucedida, a proteção contra exclusão deve ser desativada.

Correção em caso de falha de regra

Defina valor doDeletionProtection parâmetro como verdadeiro.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Cluster de banco de dados do Amazon RDS

Cluster de banco de dados Amazon RDS com proteção de exclusão ativada. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RDSDBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "TestDBSubnetGroup" 
            }, 
            "DeletionProtection": true 
        } 
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    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RDSDBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'TestDBSubnetGroup' 
    DeletionProtection: true 

                 

CT.RDS.PR.3especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_deletion_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   Checks if an Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) cluster has deletion 
 protection enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#  None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'DeletionProtection' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(true)
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.3]: Require an Amazon RDS cluster to have deletion protection configured 
        [FIX]: Set the value of the 'DeletionProtection' parameter to true. 
        >>
}

rule rds_cluster_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.3]: Require an Amazon RDS cluster to have deletion protection configured 
        [FIX]: Set the value of the 'DeletionProtection' parameter to true. 
        >>
}

rule check(properties) { 
    %properties { 
        # Scenario 2 
        DeletionProtection exists 
        # Scenario 3 and 4 
        DeletionProtection == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.3modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.
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Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  RDSClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  RDSCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}" 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      DeletionProtection: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
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    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  RDSClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  RDSCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}" 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      DeletionProtection: false 

     

[CT.RDS.PR.4] Exigir que um cluster de banco de dados Amazon RDS tenha a 
autenticaçãoAWS do banco de dados IAM configurada

Esse controle verifica se um cluster de banco de dados (DB) do Amazon Relational Database Service 
(RDS) tem a autenticaçãoAWS do banco de dados IAM ativada.

• Objetivo de controle: use uma autenticação forte
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
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• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.4especificação da regra (p. 774)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.4especificação da regra (p. 774)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.4modelos de exemplo (p. 776)

Explicação

A autenticação de banco de dados do IAM permite a autenticação sem senha em instâncias de banco de 
dados. A autenticação usa um token de autenticação. O tráfego de rede de e para o banco de dados é 
criptografado usando SSL.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de cluster de banco de dados 
Amazon RDSaurora,aurora-mysqlaurora-postgresql e.

Correção em caso de falha de regra

Defina EnableIAMDatabaseAuthentication para true.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Cluster de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Cluster de banco de dados Amazon RDS configurado com autenticação de banco de dadosAWS IAM. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "EnableIAMDatabaseAuthentication": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML
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DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    EnableIAMDatabaseAuthentication: true 

                 

CT.RDS.PR.4especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_iam_authentication_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 cluster has AWS IAM database authentication activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is not one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-
postgresql'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been provided
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to a value other than 
 bool(true)
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been provided
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES = ["aurora", "aurora-mysql","aurora-postgresql"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.4]: Require an Amazon RDS database cluster to have AWS IAM database 
 authentication configured 
            [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_cluster_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.4]: Require an Amazon RDS database cluster to have AWS IAM database 
 authentication configured 
            [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        # Scenario 2 
        filter_engine(this) 
    ] { 
       # Scenario 3 
       EnableIAMDatabaseAuthentication exists 
       # Scenario 4 and 5 
       EnableIAMDatabaseAuthentication == true 
    }
}

rule filter_engine(cluster_properties) { 
    %cluster_properties { 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
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rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.4modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
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  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      EnableIAMDatabaseAuthentication: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
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      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.5] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS tenha 
pequenas atualizações de versão configuradas
Esse controle verifica se as atualizações automáticas de versões secundárias estão habilitadas para uma 
instância de banco de dados do Amazon Relational Database Service (RDS).

• Objetivo de controle: gerenciar vulnerabilidades
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.5especificação da regra (p. 780)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.5especificação da regra (p. 780)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.5modelos de exemplo (p. 782)

Explicação

Ao ativar as atualizações automáticas de versões secundárias, você pode garantir que as últimas 
atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional 
(RDBMS) estejam instaladas. Essas atualizações podem incluir patches de segurança e correções 
de erros de segurança. Manter-se atualizado com a instalação de patches é uma etapa importante na 
proteção dos sistemas.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de banco de dados do Amazon 
RDSauroraaurora-mysqlaurora-postgresqlmariadbmysqloracle-eeoracle-
ee-cdb,oracle-se2,oracle-se2-cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-
se,,sqlserver-exsqlserver-web e.

Correção em caso de falha de regra

Omita aAutoMinorVersionUpgrade propriedade ou defina-a comotrue.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados Amazon RDS - exemplo um

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada com atualizações automáticas de versões 
secundárias, habilitada por meio deAWS CloudFormation padrões. O exemplo é mostrado em JSON e em 
YAML.

Exemplo de JSON
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{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados Amazon RDS - exemplo dois

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada com atualizações automáticas de versões 
secundárias, habilitada por meio daAutoMinorVersionUpgrade propriedade. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
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                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "AutoMinorVersionUpgrade": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    AutoMinorVersionUpgrade: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.5especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_automatic_minor_version_upgrade_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether automatic minor version upgrades are enabled for an Amazon 
 Relational Database Service (RDS) database instance.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 
 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
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#            'postgres'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
#            'postgres'
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been specified
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
#            'postgres'
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has not been specified
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
#            'postgres'
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been specified
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "aurora", "aurora-mysql", "aurora-postgresql", "mariadb", "mysql", 
    "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", "oracle-se2-cdb", 
    "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_automatic_minor_version_upgrade_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                               %rds_db_instances not empty 
 { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.5]: Require an Amazon RDS database instance to have minor version 
 upgrades configured 
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        [FIX]: Omit the 'AutoMinorVersionUpgrade' property or set it to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_automatic_minor_version_upgrade_enabled_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.5]: Require an Amazon RDS database instance to have minor version 
 upgrades configured 
        [FIX]: Omit the 'AutoMinorVersionUpgrade' property or set it to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [ filter_engine(this) ] { 
        # Scenario: 4 
        AutoMinorVersionUpgrade not exists or 
        # Scenario: 3 and 5 
        AutoMinorVersionUpgrade == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.5modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
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      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      AutoMinorVersionUpgrade: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.6] Exigir que um cluster de banco de dados Amazon RDS tenha o 
retrocesso configurado

Esse controle verifica se o cluster de banco de dados (DB) do Amazon Relational Database Service (RDS) 
tem o retrocesso habilitado.

• Objetivo de controle: melhorar a resiliência
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
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• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:Especificação da regra CT.RDS.PR.6 (p. 785)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:Especificação da regra CT.RDS.PR.6 (p. 785)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.6modelos de exemplo (p. 787)

Explicação

Os backups ajudam você a se recuperar mais rapidamente de um incidente de segurança. Os backups 
também fortalecem a resiliência de seus sistemas. O retrocesso do Aurora reduz o tempo necessário para 
recuperar um banco de dados em um momento específico, e a recuperação não exige uma restauração do 
banco de dados.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de cluster de banco de dados 
Amazon RDSaurora eaurora-mysql aos modos de mecanismo de cluster de banco de 
dadosprovisioned eparallelquery

• Esse controle não se aplica aos clusters de banco de dados Amazon RDS que suportam 
instâncias de banco de dados Aurora Serverless V2 (por exemplo, clusters de banco de dados 
RDS configurados com umServerlessV2ScalingConfiguration e compatível com Aurora 
Serverless V2)EngineVersion.

Correção em caso de falha de regra

BacktrackWindowDefina como um número entre1259200 e.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Cluster de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Cluster de banco de dados Amazon RDS configurado com uma janela de retrocesso de 720 segundos (12 
minutos). O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "BacktrackWindow": 720 
        } 
    }
} 
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Exemplo de YAML

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    BacktrackWindow: 720 

                 

Especificação da regra CT.RDS.PR.6

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   aurora_cluster_backtracking_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 cluster has backtracking enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#    Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#       Then: SKIP
#    Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is not one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#       Then: SKIP
#    Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' provided is not one of 'provisioned' or 'parallelquery'
#       Then: SKIP
#    Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'ServerlessV2ScalingConfiguration' is provided
#        And: 'Engine' provided is 'aurora-mysql'
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#        And: 'EngineVersion' provided is '8.0.mysql_aurora.3.02.0' or higher
#       Then: SKIP
#    Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' is not provided or 'EngineMode' provided is one of 'provisioned' 
 or 'parallelquery'
#        And: 'BacktrackWindow' has not been provided
#       Then: FAIL
#    Scenario: 6
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' is not provided or 'EngineMode' provided is one of 'provisioned' 
 or 'parallelquery'
#        And: 'BacktrackWindow' has been provided and is set to 0
#       Then: FAIL
#    Scenario: 7
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' is not provided or 'EngineMode' provided is one of 'provisioned' 
 or 'parallelquery'
#        And: 'BacktrackWindow' has been provided and is set to a value > 0
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES = ["aurora", "aurora-mysql"]
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINE_MODES = ["provisioned", "parallelquery"]
let AURORA_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_ENGINE = ["aurora-mysql"]
let AURORA_V3_SERVERLESS_V2_NOT_SUPPORTED_PATTERN = /^8\.0\.mysql_aurora\.3\.01\./
let AURORA_V3_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_PATTERN = /^8\.0\.mysql_aurora\.3/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule aurora_cluster_backtracking_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.6]: Require an Amazon RDS database cluster to have backtracking 
 configured 
            [FIX]: Set 'BacktrackWindow' to a number between '1' and '259200'. 
        >>
}

rule aurora_cluster_backtracking_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.6]: Require an Amazon RDS database cluster to have backtracking 
 configured 
            [FIX]: Set 'BacktrackWindow' to a number between '1' and '259200'. 
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        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        filter_engine_enginemode_and_serverless_v2(this) 
    ] { 
        # Scenario 5 
        BacktrackWindow exists 
        # Scenario 6 and 7 
        BacktrackWindow > 0 
    }
}

rule filter_engine_enginemode_and_serverless_v2(db_cluster) { 
    # Scenario 2 and 3 
    %db_cluster { 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES 
        EngineMode not exists or 
        EngineMode in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINE_MODES 
    } 
    #Scenario 4 
    %db_cluster [ 
        ServerlessV2ScalingConfiguration exists 
        Engine in %AURORA_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_ENGINE 
    ] { 
        EngineVersion in %AURORA_V3_SERVERLESS_V2_NOT_SUPPORTED_PATTERN or 
        EngineVersion not in %AURORA_V3_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_PATTERN 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.6modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
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    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      BacktrackWindow: 720 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
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        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      EngineMode: provisioned 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.7] Exigir que as instâncias de banco de dados do Amazon RDS 
tenham a autenticação do IAM configurada

Esse controle verifica se uma instância de banco de dados (DB) Amazon RDS tem a autenticação de 
banco de dadosAWS Identity and Access Management (IAM) ativada.

• Objetivo de controle: use uma autenticação forte
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.7especificação da regra (p. 791)

Detalhes e exemplos
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• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.7especificação da regra (p. 791)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.7modelos de exemplo (p. 793)

Explicação

A autenticação de banco de dados do IAM permite a autenticação em instâncias de banco de dados 
com um token de autenticação em vez de uma senha. O tráfego de rede de e para o banco de dados é 
criptografado com SSL.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de banco de dados Amazon 
RDSmariadb,mysqlpostgres e.

Correção em caso de falha de regra

Defina EnableIAMDatabaseAuthentication para true.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada com autenticação de banco de dados IAM. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "EnableIAMDatabaseAuthentication": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
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    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    EnableIAMDatabaseAuthentication: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.7especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_iam_authentication_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon RDS database (DB) instance has AWS Identity and 
 Access Management (IAM) database authentication activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been specified
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
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#       And: 'Engine' is in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been specified
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = ["mariadb", "mysql", "postgres"]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.7]: Require Amazon RDS database instances to have AWS IAM authentication 
 configured 
        [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.7]: Require Amazon RDS database instances to have AWS IAM authentication 
 configured 
        [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
        #Scenario: 3 
        EnableIAMDatabaseAuthentication exists 
        #Scenario: 4 and 5 
        EnableIAMDatabaseAuthentication == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        #Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
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        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.7modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      EnableIAMDatabaseAuthentication: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 

793



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      EnableIAMDatabaseAuthentication: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.8] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS tenha 
backups automáticos configurados
Esse controle verifica se as instâncias de banco de dados (DB) do Amazon RDS têm backups 
automatizados habilitados e verifica se o período de retenção do backup é maior ou igual a sete (7) dias.

• Objetivo de controle: melhorar a resiliência
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.8especificação da regra (p. 795)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.8especificação da regra (p. 795)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.8modelos de exemplo (p. 798)

Explicação

Os backups ajudam você a se recuperar mais rapidamente de um incidente de segurança e fortalecem a 
resiliência de seus sistemas. O Amazon RDS fornece uma maneira fácil de configurar instantâneos diários 
de volume de instância completa.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de banco de dados do 
Amazon RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,,sqlserver-exsqlserver-web e.

Correção em caso de falha de regra

BackupRetentionPeriodDefina como um valor inteiro entre 7 e 35 dias (inclusive).

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada com backups automatizados configurados e um 
período de retenção de backup de 14 dias. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON
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{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "BackupRetentionPeriod": 14 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    BackupRetentionPeriod: 14 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.8especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_backup_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon RDS database (DB) instances have automated backups 
 enabled, and verifies that the backup retention period is greater than or equal to seven 
 (7) days.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
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#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been set to 0 (backup disabled)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been set to < 7
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been set to an integer >= 7
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
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let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_backup_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.8]: Require an Amazon RDS database instance to have automatic backups 
 configured 
        [FIX]: Set 'BackupRetentionPeriod' to an integer value between 7 and 35 days 
 (inclusive). 
        >>
}

rule rds_instance_backup_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.8]: Require an Amazon RDS database instance to have automatic backups 
 configured 
        [FIX]: Set 'BackupRetentionPeriod' to an integer value between 7 and 35 days 
 (inclusive). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [ filter_db_identifier_and_engine(this) ] { 
        # Scenario: 3, 4, 5 and 6 
        BackupRetentionPeriod exists 
        BackupRetentionPeriod >= 7 
    }
}

rule filter_db_identifier_and_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}
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rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.8modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      BackupRetentionPeriod: 14 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
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      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      BackupRetentionPeriod: 4 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.9] Exigir que um cluster de banco de dados Amazon RDS copie tags 
em snapshots
Esse controle verifica se um cluster de banco de dados (DB) do Amazon RDS está configurado para copiar 
todas as tags para os snapshots criados.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.9especificação da regra (p. 800)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.9especificação da regra (p. 800)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.9modelos de exemplo (p. 802)

Explicação

A identificação e o inventário de seus ativos de infraestrutura são um aspecto essencial de governança 
e segurança. Com visibilidade de seus clusters de banco de dados do Amazon RDS, é possível avaliar 
sua postura de segurança e agir em possíveis áreas de fraqueza. Recomendamos que você marque 
os snapshots da mesma forma que seus clusters de banco de dados RDS principais. A ativação dessa 
configuração garante que os snapshots herdem as tags de seus clusters de banco de dados principais.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de cluster de banco de dados 
Amazon RDSauroraaurora-mysql,aurora-postgresql e.

Correção em caso de falha de regra

Defina CopyTagsToSnapshot para true.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Cluster de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Cluster de banco de dados Amazon RDS configurado para copiar tags em snapshots. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBCluster": { 
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        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "CopyTagsToSnapshot": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    CopyTagsToSnapshot: true 

                 

CT.RDS.PR.9especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_copy_tags_to_snapshots_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon RDS DB cluster is configured to copy all tags to 
 snapshots created.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is not one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-
postgresql'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been provided
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to a value other than bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been provided
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES = ["aurora", "aurora-mysql","aurora-postgresql"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                           %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.9]: Require an Amazon RDS database cluster to copy tags to snapshots 
            [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_cluster_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.9]: Require an Amazon RDS database cluster to copy tags to snapshots 
            [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        # Scenario 2 
        filter_engine(this) 
    ] { 
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       # Scenario 3 
       CopyTagsToSnapshot exists 
       # Scenario 4 and 5 
       CopyTagsToSnapshot == true 
    }
}

rule filter_engine(cluster_properties) { 
    %cluster_properties { 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.9modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
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        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      CopyTagsToSnapshot: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
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    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.10] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS copie 
tags em snapshots
Esse controle verifica se as instâncias do banco de dados (DB) do Amazon RDS estão configuradas para 
copiar todas as tags para os snapshots criados.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.10especificação da regra (p. 805)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.10especificação da regra (p. 805)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.10modelos de exemplo (p. 808)

Explicação

A identificação e o inventário de seus ativos de TI são um aspecto essencial de governança e segurança. 
Com visibilidade de todas as suas instâncias de banco de dados do RDS, é possível avaliar sua postura 
de segurança e agir em possíveis áreas de fraqueza. Os instantâneos devem ser marcados para 
corresponder às instâncias do banco de dados RDS principal. A ativação dessa configuração garante que 
os snapshots herdem as tags de suas instâncias de banco de dados principais.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de banco de dados do 
Amazon RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,,sqlserver-exsqlserver-web e.
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Correção em caso de falha de regra

Defina CopyTagsToSnapshot para true.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada para copiar todas as tags em snapshots criados. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "CopyTagsToSnapshot": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    CopyTagsToSnapshot: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.10especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_copy_tags_to_snapshots_enabled_check
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#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon RDS database (DB) instances are configured to copy 
 all tags to snapshots created.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been specified
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been specified
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
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let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.10]: Require an Amazon RDS database instance to copy tags to snapshots 
        [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.10]: Require an Amazon RDS database instance to copy tags to snapshots 
        [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       # Scenario: 3 
       CopyTagsToSnapshot exists 
       # Scenario: 4 and 5 
       CopyTagsToSnapshot == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
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    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.10modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      CopyTagsToSnapshot: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
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        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      CopyTagsToSnapshot: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.11] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS tenha 
uma configuração de VPC
Esse controle verifica se uma instância de banco de dados (DB) Amazon RDS está implantada em uma 
VPC (ou seja, com uma instância EC2-VPC).

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.11especificação da regra (p. 810)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.11especificação da regra (p. 810)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.11modelos de exemplo (p. 813)

Explicação

A Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) oferece vários controles de rede para criar acesso seguro 
aos recursos do RDS. Esses controles incluem endpoints VPC, ACLs de rede e grupos de segurança. Para 
aproveitar esses controles, crie suas instâncias do Amazon RDS como instâncias VPC do EC2.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de banco de dados do 
Amazon RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,,sqlserver-exsqlserver-web e.

Correção em caso de falha de regra

Defina umDBSubnetGroupName.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada para implantação em uma Amazon VPC com um 
grupo de sub-redes de banco de dados RDS. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
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            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.11especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_deployed_in_vpc_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon RDS database (DB) instance is deployed in a VPC 
 (that is, an EC2 VPC instance).
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DBSubnetGroupName' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DBSubnetGroupName' has been specified but is an empty string
#            or invalid local reference to a DB Subnet Group
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DBSubnetGroupName' has been specified but is a non-empty string
#            or valid local reference to a DB Subnet Group
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_deployed_in_vpc_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
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        << 
        [CT.RDS.PR.11]: Require an Amazon RDS database instance to have a VPC configuration 
        [FIX]: Set a 'DBSubnetGroupName'. 
        >>
}

rule rds_instance_deployed_in_vpc_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.11]: Require an Amazon RDS database instance to have a VPC configuration 
        [FIX]: Set a 'DBSubnetGroupName'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       # Scenario: 3 
       DBSubnetGroupName exists 

       # Scenario: 4 and 5 
       check_db_subnet_group(DBSubnetGroupName) 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

rule check_db_subnet_group(db_subnet_group) { 
   %db_subnet_group { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::RDS::DBSubnetGroup") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 

812



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.RDS.PR.11modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.96.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '0' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.128.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '1' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Test DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBInstanceSecret: 
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    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.12] Exigir uma assinatura de eventos do Amazon RDS para ter 
eventos críticos de cluster configurados
Esse controle verifica se suas assinaturas de eventos do Amazon RDS para clusters do RDS estão 
configuradas para notificar sobre categorias de eventos demaintenance efailure.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
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• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.12especificação da regra (p. 816)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.12especificação da regra (p. 816)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.12modelos de exemplo (p. 818)

Explicação

As notificações de eventos do Amazon RDS usam o Amazon SNS para alertar você sobre mudanças na 
disponibilidade ou na configuração de seus recursos do RDS. Essas notificações permitem uma resposta 
rápida.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às assinaturas de eventos do Amazon RDS para clusters RDS 
(SourceTypeofdb-cluster).

Correção em caso de falha de regra

QuandoSourceType estiver definido comodb-cluster,Enabled defina como verdadeiro e garanta 
queEventCategories contenha ambosmaintenancefailure os valores.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Assinatura de eventos do Amazon RDS - exemplo um

Assinatura de eventos do Amazon RDS para clusters RDS configurados para notificar em todas as 
categorias de eventos. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-cluster", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
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    SourceType: db-cluster 
    Enabled: true 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Assinatura de eventos do Amazon RDS - exemplo dois

Assinatura de eventos do Amazon RDS para clusters RDS configurados para notificar categorias 
defailure eventosmaintenance e eventos. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "maintenance", 
                "failure" 
            ], 
            "SourceType": "db-cluster", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - maintenance 
      - failure 
    SourceType: db-cluster 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.12especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether an Amazon RDS event subscriptions for RDS clusters is configured to 
 notify on event categories of "maintenance" and "failure".
#  
# Reports on:
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#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS event subscription 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-cluster'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain both 'maintenance' and 'failure'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains both 'maintenance' and 'failure'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["maintenance","failure"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-cluster"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_event_notifications_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                           %rds_event_subscriptions not 
 empty { 
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    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.12]: Require an Amazon RDS event subscription to have critical cluster 
 events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-cluster', set 'Enabled' to true and ensure 
 that 'EventCategories' contains both 'maintenance' and 'failure' values. 
        >>
}

rule rds_cluster_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.12]: Require an Amazon RDS event subscription to have critical cluster 
 events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-cluster', set 'Enabled' to true and ensure 
 that 'EventCategories' contains both 'maintenance' and 'failure' values. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.12modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.
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Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-cluster 
      Enabled: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      EventCategories: 
      - maintenance 
      - deletion 
      SourceType: db-cluster 
      Enabled: true 

     

[CT.RDS.PR.13] Exigir que qualquer instância do Amazon RDS tenha a proteção 
de exclusão configurada
Esse controle verifica se uma instância do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) tem 
proteção contra exclusão ativada.

• Objetivo de controle: melhorar a disponibilidade
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.13especificação da regra (p. 821)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.13especificação da regra (p. 821)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.13modelos de exemplo (p. 823)

Explicação
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Quando ativa, a proteção contra exclusão de instâncias fornece uma camada adicional de proteção contra 
exclusão acidental do banco de dados ou exclusão por uma entidade não autorizada.

Enquanto a proteção contra exclusão estiver ativa, uma instância de banco de dados do RDS não pode ser 
excluída. Para que uma solicitação de exclusão seja bem-sucedida, a proteção contra exclusão deve ser 
desativada.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de banco de dados do 
Amazon RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,,sqlserver-exsqlserver-web e.

Correção em caso de falha de regra

Defina DeletionProtection para true.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados do Amazon RDS - exemplo

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada com proteção de exclusão ativa. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "DeletionProtection": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
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    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    DeletionProtection: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.13especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_deletion_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) instance 
 has deletion protection activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DeletionProtection' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
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#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.13]: Require any Amazon RDS instance to have deletion protection 
 configured 
        [FIX]: Set 'DeletionProtection' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.13]: Require any Amazon RDS instance to have deletion protection 
 configured 
        [FIX]: Set 'DeletionProtection' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       #Scenario: 3 
       DeletionProtection exists 
       #Scenario: 4 and 5 
       DeletionProtection == true 
    }
}
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rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        #Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.13modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      DeletionProtection: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.
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Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      DeletionProtection: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.14] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS tenha 
o registro configurado

Essa regra verifica se as instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) têm todos os tipos de 
log disponíveis configurados para exportação para o Amazon CloudWatch Logs.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.14especificação da regra (p. 827)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.14especificação da regra (p. 827)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.14modelos de exemplo (p. 830)

Explicação

Recomendamos habilitar os logs relevantes para todos os bancos de dados do Amazon RDS. O registro 
do banco de dados fornece registros detalhados das solicitações feitas ao RDS. Os registros do banco de 
dados podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de 
disponibilidade.
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Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de banco de dados do Amazon 
RDSmariadbmysqlpostgressqlserver-eesqlserver-sesqlserver-ex,sqlserver-
web,oracle-ee,oracle-se2,oracle-se1,,oracle-se e.

Correção em caso de falha de regra

EspecifiqueEnableCloudwatchLogsExports com uma lista de todos os tipos de log compatíveis com o 
mecanismo de instância de banco de dados Amazon RDS.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados Amazon RDS - exemplo um

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada com um tipo de mecanismomysql e todos os tipos 
de log suportados, para o tipo demysql mecanismo. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "mysql", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "EnableCloudwatchLogsExports": [ 
                "error", 
                "general", 
                "slowquery", 
                "audit" 
            ] 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: mysql 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 

825



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

    StorageEncrypted: true 
    EnableCloudwatchLogsExports: 
      - error 
      - general 
      - slowquery 
      - audit 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados Amazon RDS - exemplo dois

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada com um tipo de mecanismopostgres e todos 
os tipos de log suportados, para o tipo depostgres mecanismo. O exemplo é mostrado em JSON e em 
YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "EnableCloudwatchLogsExports": [ 
                "postgresql", 
                "upgrade" 
            ] 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    EnableCloudwatchLogsExports: 
      - postgresql 
      - upgrade 
  DeletionPolicy: Delete 
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CT.RDS.PR.14especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This rules checks whether Amazon Relational Database Service (RDS) instances have all 
 available log types configured for export to Amazon CloudWatch Logs.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has not been specified or has been specified
#             and is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified and is a non-empty list
#       And: One or more log types in 'EnableCloudwatchLogsExports' are not supported by 
 the specified 'Engine'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified and is a non-empty list
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' does not contain all log types supported by the 
 specified 'Engine'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine'  is one of 'mariadb', 'mysql'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'audit', 'error', 'general', 'slowquery'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is 'postgres'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'postgresql', 'upgrade'
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex',
#            'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'agent', 'error'
#      Then: PASS
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-
cdb',
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'alert', 'audit', 'listener', 'oemagent', 'trace'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

let MYSQL_OR_MARIA_ENGINES_SUBTYPES = [ "mariadb", "mysql" ]
let POSTGRES_ENGINES_SUBTYPES = [ "postgres" ]
let SQLSERVER_ENGINES_SUBTYPES = [ "sqlserver-ee", "sqlserver-se", "sqlserver-ex", 
 "sqlserver-web" ]
let ORACLE_ENGINES_SUBTYPES = [ "oracle-ee", "oracle-se2", "oracle-se1", "oracle-se" ]

let MYSQL_OR_MARIA_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "audit", "error", "general", "slowquery" ]
let POSTGRES_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "postgresql", "upgrade" ]
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let SQLSERVER_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "agent", "error" ]
let ORACLE_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "alert", "audit", "listener", "oemagent", "trace" ]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.14]: Require an Amazon RDS database instance to have logging configured 
            [FIX]: Specify 'EnableCloudwatchLogsExports' with a list of all supported log 
 types for the Amazon RDS database instance engine. 
        >>
}

rule rds_instance_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.14]: Require an Amazon RDS database instance to have logging configured 
            [FIX]: Specify 'EnableCloudwatchLogsExports' with a list of all supported log 
 types for the Amazon RDS database instance engine. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
        # Scenario: 3 
        EnableCloudwatchLogsExports exists 
        check_is_list_and_not_empty(EnableCloudwatchLogsExports) 

        # Scenario: 4 and 5 
        when Engine IN %MYSQL_OR_MARIA_ENGINES_SUBTYPES { 
            %MYSQL_OR_MARIA_SUPPORTED_LOG_TYPES.* IN EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %MYSQL_OR_MARIA_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 

        # Scenario: 4 and 6 
        when Engine IN %POSTGRES_ENGINES_SUBTYPES { 
            %POSTGRES_SUPPORTED_LOG_TYPES.* IN EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %POSTGRES_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 

        # Scenario: 4 and 7 
        when Engine IN %SQLSERVER_ENGINES_SUBTYPES { 
            %SQLSERVER_SUPPORTED_LOG_TYPES.* in EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %SQLSERVER_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 

        # Scenario: 4 and 8 
        when Engine IN %ORACLE_ENGINES_SUBTYPES { 
            %ORACLE_SUPPORTED_LOG_TYPES.* in EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %ORACLE_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 
    }
}
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rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_list_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.14modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
      EnableCloudwatchLogsExports: 
      - error 
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      - general 
      - slowquery 
      - audit 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
      EnableCloudwatchLogsExports: 
      - error 
      - general 
      - slowquery 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.15] Exigir que uma instância do Amazon RDS não crie grupos de 
segurança de banco de dados

Esse controle verifica se algum grupo de segurança de banco de dados (DB) do Amazon Relational 
Database Service (RDS) foi criado ou associado a uma instância de banco de dados RDS, porque os 
grupos de segurança de banco de dados são destinados somente à plataforma EC2-Classic.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance,AWS::RDS::DBSecurityGroup
• AWS CloudFormationregra de guarda:Especificação da regra CT.RDS.PR.15 (p. 833)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:Especificação da regra CT.RDS.PR.15 (p. 833)
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• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.15modelos de exemplo (p. 835)

Explicação

Recomendamos que todos os bancos de dados do Amazon Relational Database Service (RDS) usem 
grupos de segurança do Amazon VPC para proteger seu acesso. Os grupos de segurança de banco de 
dados da Amazon são somente para a plataforma do EC2-Classic e não são recomendados para uso.

Correção em caso de falha de regra

Omita aDBSecurityGroups propriedade. Em vez disso, configure grupos de segurança do Amazon VPC 
por meio daVPCSecurityGroups propriedade.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Instância de banco de dados do Amazon RDS configurada com um grupo de segurança da Amazon VPC. 
O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "mysql", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.t3.small", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "Port": 6733, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "VPCSecurityGroups": [ 
                { 
                    "Ref": "SecurityGroup" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: mysql 
    EngineVersion: 5.7 
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    DBInstanceClass: db.t3.small 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    Port: 6733 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    VPCSecurityGroups: 
      - !Ref 'SecurityGroup' 

                 

Especificação da regra CT.RDS.PR.15

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_db_security_group_not_allowed_check
#  
# Description:
#   This control checks whether any Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 security groups are created by, or associated to, an RDS DB instance, because DB security 
 groups are intended for the EC2-Classic platform only.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBSecurityGroup, AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DB security group resources
#        And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains a DB security group resource
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DBsecurity group resources
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'DBSecurityGroups' has been specified on the RDS DB instance as a non empty 
 list
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DB security group resources
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'DBSecurityGroups' has not been specified on the RDS DB instance or specified 
 as an empty list
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#       Then: PASS

#
# Constants
#
let DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let DB_SECURITY_GROUP_TYPE = "AWS::RDS::DBSecurityGroup"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_instances = Resources.*[ Type == %DB_INSTANCE_TYPE ]
let db_security_groups = Resources.*[ Type == %DB_SECURITY_GROUP_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_template(this) 
                                                  %db_security_groups not empty { 
    check_db_security_group(%db_security_groups) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_template(this) 
                                                  %db_instances not empty { 
    check_db_instance(%db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DB_SECURITY_GROUP_TYPE) { 
    check_db_security_group(%INPUT_DOCUMENT.%DB_SECURITY_GROUP_TYPE) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check_db_instance(%INPUT_DOCUMENT.%DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_db_security_group(db_security_group) { 
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    # Scenario 2 
    %db_security_group empty
}

rule check_db_instance(db_instance) { 
    %db_instance { 
        # Scenario 3 and 4 
        DBSecurityGroups not exists or 
        check_is_empty_list(this) 
    }
}

rule check_is_empty_list(db_instance_configuration) { 
    %db_instance_configuration { 
        DBSecurityGroups is_list 
        DBSecurityGroups empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.15modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.96.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '0' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.128.0/19 
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      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '1' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: Example Security Group 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        FromPort: 6733 
        ToPort: 6733 
        CidrIp: 10.0.0.0/16 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.t3.small 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
      Port: 6733 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      VPCSecurityGroups: 
      - Ref: SecurityGroup 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBSecurityGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSecurityGroup 
    Properties: 
      DBSecurityGroupIngress: 
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      - CIDRIP: "0.0.0.0/0" 
      GroupDescription: "Ingress for Amazon EC2 security group" 

     

[CT.RDS.PR.16] Exigir que um cluster de banco de dados Amazon RDS tenha a 
criptografia em repouso configurada
Esse controle verifica se a criptografia de armazenamento está configurada em clusters de banco de dados 
(DB) do Amazon Relational Database Service (RDS) que não estão sendo restaurados a partir de um 
cluster existente.

• Objetivo de controle: criptografar dados em repouso
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.16especificação da regra (p. 838)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.16especificação da regra (p. 838)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.16modelos de exemplo (p. 841)

Explicação

Recomendamos que você configure seus clusters de banco de dados Amazon RDS para serem 
criptografados em repouso, para oferecer uma camada adicional de segurança para seus dados 
confidenciais. Para criptografar seus clusters de banco de dados RDS e snapshots em repouso, habilite 
a opção de criptografia para seus clusters de banco de dados RDS. Os dados que são criptografados 
em repouso incluem o armazenamento subjacente para clusters de banco de dados, seus backups 
automatizados, réplicas de leitura e snapshots.

Os clusters de banco de dados RDS usam o algoritmo de criptografia AES-256 padrão aberto para 
criptografar seus dados no servidor que hospeda os clusters. Após a criptografia dos seus dados, o 
Amazon RDS lida com a autenticação do acesso e a decodificação dos seus dados com um mínimo 
impacto sobre o desempenho. Você não precisa modificar seus aplicativos cliente de banco de dados para 
usar a criptografia.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos clusters de banco de dados do Amazon RDS que não 
estão sendo restaurados de um cluster existente ou criados como uma réplica de leitura. (Por 
exemplo, quandoSourceDBClusterIdentifier nossasReplicationSourceIdentifier
propriedades foram fornecidas.)

Correção em caso de falha de regra

Defina StorageEncrypted para true.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Cluster de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Cluster de banco de dados Amazon RDS configurado com criptografia de armazenamento ativada. O 
exemplo é mostrado em JSON e em YAML.
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Exemplo de JSON

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 

                 

CT.RDS.PR.16especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_storage_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the storage encryption is configured on Amazon Relational 
 Database Service (RDS) database (DB) clusters that are not being restored from an existing 
 cluster.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#       Then: SKIP
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#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has been 
 provided
#       Then: SKIP
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has not been 
 provided
#        And: 'StorageEncrypted' has not been provided
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has not been 
 provided
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has not been 
 provided
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let rds_cluster = Resources.*[ Type == %RDS_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_storage_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %rds_cluster not empty { 
    check(%rds_cluster.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.16]: Require an Amazon RDS database cluster to have encryption at rest 
 configured 
            [FIX]: Set 'StorageEncrypted' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_cluster_storage_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.16]: Require an Amazon RDS database cluster to have encryption at rest 
 configured 
            [FIX]: Set 'StorageEncrypted' to 'true'. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_cluster) { 
    %rds_cluster [ 
        # Scenario 2 
        filter_sources(this) 
    ] { 
        # Scenario 3 
        StorageEncrypted exists 

        # Scenario 4 and 5 
        StorageEncrypted == true 
    }
}

rule filter_sources(rds_cluster) { 
    %rds_cluster { 
        # Scenario 2 
        SourceDBClusterIdentifier not exists or 
        filter_property_is_empty_string(SourceDBClusterIdentifier) or 
        filter_is_not_valid_local_reference(%INPUT_DOCUMENT, SourceDBClusterIdentifier, 
 "AWS::RDS::DBCluster") 

        ReplicationSourceIdentifier not exists or 
        filter_property_is_empty_string(ReplicationSourceIdentifier) or 
        filter_replication_source_identifier(ReplicationSourceIdentifier) 
    }
}

rule filter_property_is_empty_string(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this == /\A\s*\z/ 
    }
}

rule filter_is_not_valid_local_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 

        when this.'Ref' exists { 
            'Ref' { 
                when query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Ref' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

rule filter_replication_source_identifier(reference_properties) { 
    filter_is_not_valid_local_reference_via_join(%INPUT_DOCUMENT, %reference_properties, 
 "AWS::RDS::DBCluster") 
    filter_is_not_valid_local_reference_via_join(%INPUT_DOCUMENT, %reference_properties, 
 "AWS::RDS::DBInstance")
}

rule filter_is_not_valid_local_reference_via_join(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
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    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 

        when this.'Fn::Join' exists { 
            'Fn::Join' { 
                when filter_list_contains_valid_local_reference(this[1], %doc, 
 %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Fn::Join' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

rule filter_list_contains_valid_local_reference(list, doc, referenced_resource_type) { 
     some %list.* { 
         check_local_references(%doc, this, %referenced_resource_type) 
     } 
 }

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.RDS.PR.16modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.
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Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS Cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS Cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: false 

     

[CT.RDS.PR.17] Exigir uma assinatura de notificação de eventos do Amazon 
RDS para configurar eventos críticos de instâncias de banco de dados
Esse controle verifica se suas assinaturas de eventos do Amazon RDS para instâncias do RDS estão 
configuradas para notificar sobre categorias de eventos demaintenancefailure,configuration 
change e.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
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• Tipos de recursos:AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.17especificação da regra (p. 844)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.17especificação da regra (p. 844)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.17modelos de exemplo (p. 847)

Explicação

As notificações de eventos do Amazon RDS usam o Amazon SNS para alertar você sobre mudanças na 
disponibilidade ou na configuração de seus recursos do RDS. Essas notificações permitem uma resposta 
rápida.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às assinaturas de eventos do Amazon RDS para instâncias do 
RDS (SourceTypeofdb-instance).

Correção em caso de falha de regra

QuandoSourceType definido comodb-instance,Enabled defina-o como verdadeiro e garanta que o 
parâmetroEventCategories contenhaconfiguration change valoresmaintenancefailure, e.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Assinatura de eventos do Amazon RDS - exemplo um

Assinatura de eventos do Amazon RDS para instâncias do RDS configuradas para notificar em todas as 
categorias de eventos. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-instance", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-instance 
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    Enabled: true 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Assinatura de eventos do Amazon RDS - exemplo dois

Assinatura de eventos do Amazon RDS para instâncias do RDS configuradas para notificar categorias 
sobremaintenancefailure, econfiguration change eventos. O exemplo é mostrado em JSON e 
em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "maintenance", 
                "failure", 
                "configuration change" 
            ], 
            "SourceType": "db-instance", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - maintenance 
      - failure 
      - configuration change 
    SourceType: db-instance 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.17especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
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#   Checks whether Amazon RDS event subscriptions for RDS instances are configured to 
 notify on event categories of 'maintenance', 'failure', and 'configuration change'.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS event subscription 
 Resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-instance'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain 'maintenance', 'failure', and 
 'configuration change'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains 'maintenance', 'failure', and 'configuration 
 change'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["maintenance","failure","configuration change"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-instance"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]
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#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_event_notifications_configured_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                            %rds_event_subscriptions not 
 empty  { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.17]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database instance events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-instance', set 'Enabled' to true and ensure 
 that the parameter 'EventCategories' contains 'maintenance', 'failure', and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

rule rds_instance_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
       << 
        [CT.RDS.PR.17]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database instance events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-instance', set 'Enabled' to true and ensure 
 that the parameter 'EventCategories' contains 'maintenance', 'failure', and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

846



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

    

CT.RDS.PR.17modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-instance 
      Enabled: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      EventCategories: 
      - maintenance 
      - failure 
      SourceType: db-instance 
      Enabled: true 

     

[CT.RDS.PR.18] Exigir uma assinatura de notificação de eventos do Amazon 
RDS para configurar eventos críticos de grupos de parâmetros do banco de 
dados

Esse controle verifica se suas assinaturas de eventos do Amazon RDS para grupos de parâmetros do RDS 
estão configuradas para notificar sobre categorias de eventos deconfiguration change.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.18especificação da regra (p. 849)

847



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.18especificação da regra (p. 849)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.18modelos de exemplo (p. 851)

Explicação

As notificações de eventos do Amazon RDS usam o Amazon SNS para alertar você sobre mudanças na 
disponibilidade ou na configuração de seus recursos do RDS. Essas notificações permitem uma resposta 
rápida.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às assinaturas de eventos do Amazon RDS para grupos de 
parâmetros do RDS (SourceTypeofdb-parameter-group).

Correção em caso de falha de regra

QuandoSourceType estiver definido comodb-parameter-group,Enabled definaconfiguration 
change como verdadeiro e garanta que o parâmetroEventCategories contenha um valor.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Assinatura de eventos do Amazon RDS - exemplo um

Assinatura de eventos do Amazon RDS para grupos de parâmetros do RDS configurados para notificar em 
todas as categorias de eventos. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-parameter-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-parameter-group 
    Enabled: true 
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Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Assinatura de eventos do Amazon RDS - exemplo dois

Assinatura de eventos do Amazon RDS para grupos de parâmetros do RDS configurados para notificar na 
categoria doconfiguration change evento. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "configuration change" 
            ], 
            "SourceType": "db-parameter-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - configuration change 
    SourceType: db-parameter-group 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.18especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_pg_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon RDS event subscriptions for RDS parameter groups are configured 
 to notify on event categories of 'configuration change'.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
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#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any RDS event subscription resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-parameter-group'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain 'configuration change'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains 'configuration change'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["configuration change"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-parameter-group"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_pg_event_notifications_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %rds_event_subscriptions not empty  { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.18]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database parameter group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-parameter-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains 'configuration change' as a value. 
        >>
}
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rule rds_pg_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.18]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database parameter group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-parameter-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains 'configuration change' as a value. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.18modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
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  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-parameter-group 
      Enabled: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      Enabled: false 
      SourceType: db-parameter-group 

     

[CT.RDS.PR.19] Exigir uma assinatura de notificações de eventos do Amazon 
RDS para configurar eventos críticos de grupos de segurança de banco de dados

Esse controle verifica se suas assinaturas de eventos do Amazon RDS para grupos de segurança do RDS 
estão configuradas para notificar sobre categorias de eventos defailure econfiguration change

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.19especificação da regra (p. 854)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.19especificação da regra (p. 854)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.19modelos de exemplo (p. 856)

Explicação

As notificações de eventos do Amazon RDS usam o Amazon SNS para alertar você sobre mudanças na 
disponibilidade ou na configuração de seus recursos do RDS. Essas notificações permitem uma resposta 
rápida.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às assinaturas de eventos do Amazon RDS para grupos de 
segurança do RDS (SourceTypededb-security-group)
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Correção em caso de falha de regra

QuandoSourceType estiver definido comodb-security-group,Enabled defina comotrue e garanta 
que o parâmetroEventCategories contenha ambosfailure osconfiguration change valores.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Assinatura de eventos do Amazon RDS - exemplo um

Assinatura de eventos do Amazon RDS para grupos de segurança do RDS configurados para notificar em 
todas as categorias de eventos. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-security-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-security-group 
    Enabled: true 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Assinatura de eventos do Amazon RDS - exemplo dois

Assinatura de eventos do Amazon RDS para grupos de segurança do RDS configurados para notificar 
categorias deconfiguration change eventosfailure e eventos. O exemplo é mostrado em JSON e 
em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "failure", 
                "configuration change" 
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            ], 
            "SourceType": "db-security-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - failure 
      - configuration change 
    SourceType: db-security-group 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.19especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_sg_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether an Amazon RDS event subscription for RDS security groups are configured 
 to notify on event categories of 'failure' and 'configuration change'.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS event subscription 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription Resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-security-group'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain both 'failure' and 'configuration change'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains both 'failure' and 'configuration change'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["failure","configuration change"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-security-group"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_sg_event_notifications_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %rds_event_subscriptions not empty  { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.19]: Require an Amazon RDS event notifications subscription to have 
 critical database security group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-security-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains both 'failure' and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

rule rds_sg_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.19]: Require an Amazon RDS event notifications subscription to have 
 critical database security group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-security-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains both 'failure' and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
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    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.19modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-security-group 
      Enabled: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
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  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      EventCategories: 
      - failure 
      SourceType: db-security-group 
      Enabled: true 

     

[CT.RDS.PR.20] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS não 
use uma porta padrão do mecanismo de banco de dados
Esse controle verifica se as instâncias de banco de dados do Amazon Relational Database Service (RDS) 
estão configuradas como porta de banco de dados padrão para seus tipos específicos de mecanismo.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.20especificação da regra (p. 859)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.20especificação da regra (p. 859)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.20modelos de exemplo (p. 862)

Explicação

Se você usar uma porta conhecida para implantar um cluster ou instância do Amazon RDS, um atacante 
poderá adivinhar informações sobre o cluster ou a instância. O atacante pode usar essas informações 
em conjunto com outras informações para se conectar a um cluster ou instância do Amazon RDS ou para 
obter informações adicionais sobre seu aplicativo.

Ao alterar a porta, você também deve atualizar as cadeias de conexão existentes que foram usadas para 
se conectar à porta antiga. Você também deve verificar o grupo de segurança da instância de banco de 
dados para garantir que ele inclua uma regra de entrada que permita a conectividade na nova porta.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de banco de dados do 
Amazon RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-se2oracle-ee-cdb,oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,,sqlserver-exsqlserver-web e.

Correção em caso de falha de regra

Defina um valor paraPort isso diferente do valor padrão para o tipo de mecanismo de instância de banco 
de dados Amazon RDS.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.
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Instância de banco de dados Amazon RDS - exemplo um

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada com uma porta diferente da porta padrão domysql
mecanismo. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "mysql", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "Port": 6733 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: mysql 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    Port: 6733 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados Amazon RDS - exemplo dois

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada com uma porta diferente da porta padrão 
dopostgres mecanismo. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
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        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "Port": 5723 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    Port: 5723 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.20especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_no_default_ports_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Relational Database Service (RDS) database instances 
 are configured for default database port for their specific engine types.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of  'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of  'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'Port' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of  'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is default port (includes mysql/mariadb port '3306', sqlserver
#            port '1433', postgres port '5432', and oracle port '1521')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine'  is one of 'mariadb', 'mysql'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '3306'
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is 'postgres'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '5432'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-
web'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '1433'
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-
cdb',
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '1521'
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ORACLE_ENGINES = [ "oracle-ee", "oracle-se2", "oracle-se1", "oracle-se" ]
let SQLSERVER_ENGINES = [ "sqlserver-ee", "sqlserver-se", "sqlserver-ex", "sqlserver-web" ]
let MYSQL_OR_MARIA_ENGINES = [ "mariadb", "mysql" ]
let POSTGRES_ENGINES = [ "postgres" ]
let MYSQL_MARIA_DEFAULT_PORTS = [3306, "3306"]
let POSTGRES_DEFAULT_PORTS = [5432, "5432"]
let SQL_DEFAULT_PORTS = [1433, "1433"]
let ORACLE_DEFAULT_PORTS = [1521, "1521"]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_no_default_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.20]: Require an Amazon RDS database instance not to use a database 
 engine default port 
        [FIX]: Set a value for 'Port' that is different than the default value for the 
 Amazon RDS DB instance engine type. 
        >>
}

rule rds_instance_no_default_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.20]: Require an Amazon RDS database instance not to use a database 
 engine default port 
        [FIX]: Set a value for 'Port' that is different than the default value for the 
 Amazon RDS DB instance engine type. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    # Scenario: 4 and 5 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %MYSQL_OR_MARIA_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %MYSQL_MARIA_DEFAULT_PORTS) 
    } 
    # Scenario: 4 and 6 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %POSTGRES_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %POSTGRES_DEFAULT_PORTS) 
    } 
    # Scenario: 4 and 7 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %SQLSERVER_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %SQL_DEFAULT_PORTS) 
    } 
    # Scenario: 4 and 8 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %ORACLE_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %ORACLE_DEFAULT_PORTS) 
    }
}
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rule filter_engine(db_properties, engine) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %engine 
    }
}

rule check_port(port, default_ports) { 
    # Scenario: 3 
    %port exists 
    %port not in %default_ports
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.20modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      Port: 6733 
    DeletionPolicy: Delete 
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Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      Port: 3306 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.21] Exigir que um cluster de banco de dados Amazon RDS tenha um 
nome de usuário de administrador exclusivo
Esse controle verifica se um cluster de banco de dados (DB) do Amazon Relational Database Service 
(RDS) alterou o nome de usuário do administrador de seu valor padrão.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.21especificação da regra (p. 864)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.21especificação da regra (p. 864)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.21modelos de exemplo (p. 866)

Explicação

Quando você criar um banco de dados do Amazon RDS, recomendamos alterar o nome de usuário padrão 
do administrador para um valor exclusivo. Os nomes de usuário padrão são de conhecimento público e 
devem ser alterados, pois a alteração desses nomes de usuário reduz o risco de acesso não intencional.
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Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos clusters de banco de dados do Amazon RDS que definem 
aMasterUsername propriedade.

Correção em caso de falha de regra

MasterUsernameDefina como um valor diferente deadmin oupostgres.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Cluster de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Cluster de banco de dados Amazon RDS configurado com um nome de usuário de administrador 
exclusivo. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": "samplemasteruser", 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: samplemasteruser 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 

                 

CT.RDS.PR.21especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_default_admin_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 cluster has changed the administrator username from its default value.
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#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has not been provided
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been provided and it is set to 'admin' or 'postgres'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been provided and is not set to 'admin' or 'postgres'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let DISALLOWED_MASTER_USERNAMES = ["admin", "postgres"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_default_admin_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.21]: Require an Amazon RDS DB cluster to have a unique administrator 
 username 
            [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'admin' or 'postgres'. 
        >>
}

rule rds_cluster_default_admin_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.21]: Require an Amazon RDS DB cluster to have a unique administrator 
 username 
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            [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'admin' or 'postgres'. 
        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        # scenario 2 
        filter_master_username_provided(this) 
    ] { 
        # scenario 3 and 4 
        MasterUsername not in %DISALLOWED_MASTER_USERNAMES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule filter_master_username_provided(dbcluster_properties) { 
    %dbcluster_properties{ 
        MasterUsername exists 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists

} 

     

CT.RDS.PR.21modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
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    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: examplemasteruser 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
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        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: admin 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.22] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS tenha 
um nome de usuário de administrador exclusivo

Esse controle verifica se um banco de dados do Amazon Relational Database Service (RDS) alterou o 
nome de usuário do administrador de seu valor padrão.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.22especificação da regra (p. 869)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.22especificação da regra (p. 869)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.22modelos de exemplo (p. 872)

Explicação

Os nomes de usuário administrativos padrão nos bancos de dados do Amazon RDS são de conhecimento 
público. Ao criar um banco de dados Amazon RDS, você deve alterar o nome de usuário administrativo 
padrão para um valor exclusivo, reduzindo assim o risco de acesso não intencional.

868



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de banco de dados do 
Amazon RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2oracle-se2-
cdb,postgres,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex,,sqlserver-web e.

Correção em caso de falha de regra

MasterUsernameDefina como um valor diferente depostgres ouadmin.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada com um nome de usuário de administrador 
personalizado. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": "testUser", 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: testUser 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.22especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
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#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_default_admin_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database has 
 changed the adminstrator username from its default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MasterUsername' has been specified and is one of 'postgres' or 'admin'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MasterUsername' has been specified and is not one of 'postgres' or 'admin'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]
let RDS_DEFAULT_USERNAMES = [ "postgres", "admin" ]

#
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# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_default_admin_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.22]: Require an Amazon RDS database instance to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'postgres' or 'admin'. 
        >>
}

rule rds_instance_default_admin_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.22]: Require an Amazon RDS database instance to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'postgres' or 'admin'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [ filter_engine_and_master_username_provided(this) ] { 
        # Scenario: 3 and 4 
        MasterUsername not in %RDS_DEFAULT_USERNAMES 
    }
}

rule filter_engine_and_master_username_provided(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        MasterUsername exists 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.RDS.PR.22modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: testUser 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: postgres 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 
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[CT.RDS.PR.23] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS não 
seja acessível publicamente

Essa regra verifica se as instâncias de banco de dados (DB) do Amazon Relational Database 
Service (RDS) estão acessíveis publicamente, conforme determinado pela verificação da 
propriedadePubliclyAccessible de configuração.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.23especificação da regra (p. 874)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.23especificação da regra (p. 874)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.23modelos de exemplo (p. 876)

Explicação

APubliclyAccessible propriedade no CloudFormation recurso da instância do RDS indica se a 
instância de banco de dados está acessível publicamente. Quando a instância de banco de dados é 
configurada comPubliclyAccessible set totrue, ela é uma instância voltada para a Internet com um 
nome de DNS que pode ser resolvido publicamente, que é resolvido como um endereço IP público. Se a 
instância de banco de dados não for acessível publicamente, ela será uma instância interna com um nome 
de DNS que é resolvido para um endereço IP privado.

A menos que você pretenda que sua instância do RDS seja acessível publicamente, não configure a 
instância do RDS com oPubliclyAccessible valor definido comotrue, pois essa configuração pode 
permitir tráfego indesejado para sua instância de banco de dados.

Correção em caso de falha de regra

Defina o valor dePubliclyAccessible parafalse.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados do Amazon RDS — exemplo

Instância de banco de dados Amazon RDS configurada como uma instância interna, por meio de uma 
configuração acessível ao público. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
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            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "PubliclyAccessible": false 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    PubliclyAccessible: false 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.23especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_public_access_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 instances are publicly accessible, as determined by checking the 'PubliclyAccessible' 
 configuration property.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
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#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'PubliclyAccessible' has not been specified
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'PubliclyAccessible' is present and is a value other than bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'PubliclyAccessible' has been specified and set to bool(false)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_public_access_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.23]: Require an Amazon RDS database instance to not be publicly 
 accessible 
            [FIX]: Set the value of 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

rule rds_instance_public_access_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.23]: Require an Amazon RDS database instance to not be publicly 
 accessible 
            [FIX]: Set the value of 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance{ 
       #Scenario: 2 
       PubliclyAccessible exists 
       #Scenario: 3 and 4 
       PubliclyAccessible == false 

    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.23modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      PubliclyAccessible: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 

876



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      PubliclyAccessible: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.24] Exigir que uma instância de banco de dados Amazon RDS tenha 
a criptografia em repouso configurada

Esse controle verifica se a criptografia de armazenamento está habilitada para sua instância de banco de 
dados (DB) Amazon RDS.

• Objetivo de controle: criptografar dados em repouso
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.RDS.PR.24especificação da regra (p. 878)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.24especificação da regra (p. 878)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.RDS.PR.24modelos de exemplo (p. 881)

Explicação

Para obter uma camada adicional de segurança para seus dados confidenciais nas instâncias de banco 
de dados Amazon RDS, você deve configurar suas instâncias de banco de dados RDS para serem 
criptografadas em repouso. Para criptografar as instâncias de banco de dados do RDS e os snapshots 
em repouso, habilite a opção de criptografia para as instâncias de banco de dados do RDS. Os dados 
criptografados em repouso incluem o armazenamento subjacente para instâncias de banco de dados, seus 
backups automatizados, réplicas de leitura e snapshots.

As instâncias de banco de dados Amazon RDS usam o algoritmo de criptografia AES-256 padrão aberto 
para criptografar seus dados no servidor que hospeda suas instâncias de banco de dados RDS. Após a 
criptografia dos seus dados, o Amazon RDS lida com a autenticação do acesso e a decodificação dos seus 
dados de forma transparente com um mínimo impacto sobre o desempenho. Você não precisa modificar 
seus aplicativos cliente de banco de dados para usar a criptografia.

No momento, a criptografia do Amazon RDS está disponível para todos os mecanismos de banco de 
dados e tipos de armazenamento. A criptografia do Amazon RDS está disponível para a maioria das 
classes de instância de banco de dados.
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Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos tipos de mecanismo de banco de dados do 
Amazon RDSmariadbmysqloracle-eeoracle-ee-cdboracle-se2,oracle-se2-
cdb,postgres,,sqlserver-ee,sqlserver-se,sqlserver-ex esqlserver-web

Correção em caso de falha de regra

O parâmetroStorageEncrypted deve ser definido como verdadeiro para instâncias de banco de dados 
do RDS.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Instância de banco de dados do Amazon RDS - exemplo

Instância de banco de dados do Amazon RDS com a criptografia de armazenamento ativado. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RDSDBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RDSDBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 

                 

CT.RDS.PR.24especificação da regra
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_storage_encrypted_check
#  
# Description:
#   Checks whether storage encryption is enabled for your Amazon RDS DB instances.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#        And: 'StorageEncrypted' has not been provided
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
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    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_storage_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.24]: Require an Amazon RDS database instance to have encryption at rest 
 configured 
        [FIX]: The parameter 'StorageEncrypted' must be set to true for RDS DB Instances. 
        >>
}

rule rds_instance_storage_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.24]: Require an Amazon RDS database instance to have encryption at rest 
 configured 
        [FIX]: The parameter 'StorageEncrypted' must be set to true for RDS DB Instances. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_restore_and_engine(this)] { 
        #Scenario: 3 
        StorageEncrypted exists 
        #Scenario: 4 and 5 
        StorageEncrypted == true 
    }
}

rule filter_restore_and_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        #Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
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} 

     

CT.RDS.PR.24modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
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      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Controles do Amazon Redshift
Tópicos

• [CT.REDSHIFT.PR.1] Exigir um cluster do Amazon Redshift para proibir o acesso público (p. 882)
• [CT.REDSHIFT.PR.2] Exigir que um cluster do Amazon Redshift tenha os snapshots automáticos 

configurados (p. 886)
• [CT.REDSHIFT.PR.3] Exigir que um cluster do Amazon Redshift tenha o registro de auditoria 

configurado (p. 890)
• [CT.REDSHIFT.PR.4] Exigir que um cluster do Amazon Redshift tenha atualizações automáticas para 

as principais versões configuradas (p. 895)
• [CT.REDSHIFT.PR.5] Exigir que um cluster do Amazon Redshift tenha roteamento VPC 

aprimorado (p. 900)
• [CT.REDSHIFT.PR.6] Exigir que um cluster do Amazon Redshift tenha um nome de usuário de 

administrador exclusivo (p. 904)
• [CT.REDSHIFT.PR.7] Exigir que um cluster do Amazon Redshift tenha um nome de banco de dados 

exclusivo (p. 908)

[CT.REDSHIFT.PR.1] Exigir um cluster do Amazon Redshift para proibir o acesso 
público

Esse controle verifica se os clusters do Amazon Redshift estão configurados para proibir o acesso público.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.REDSHIFT.PR.1especificação da regra (p. 883)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.1especificação da regra (p. 883)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.1modelos de exemplo (p. 885)

Explicação

O PubliclyAccessible atributo da configuração do cluster do Amazon Redshift indica se o cluster está 
acessível publicamente. Quando o cluster é configurado com oPubliclyAccessible parâmetro definido 
comotrue, ele é uma instância voltada para a Internet que tem um nome de DNS que pode ser resolvido 
publicamente, que é resolvido como um endereço IP público.

Quando o cluster não é acessível publicamente, é uma instância interna com um nome DNS que é 
resolvido para um endereço IP privado. A menos que você pretenda que seu cluster seja acessível 
publicamente, o cluster não deve ser configurado comPubliclyAccessible set totrue.
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Correção em caso de falha de regra

Defina PubliclyAccessible para false.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Cluster Amazon Redshift - Exemplo

Cluster Amazon Redshift configurado para proibir o acesso público. O exemplo é mostrado em JSON e em 
YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "PubliclyAccessible": false 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${RedshiftClusterSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    PubliclyAccessible: false 

                 

CT.REDSHIFT.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_cluster_public_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Redshift clusters are configured to prohibit public 
 access.
#  
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# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'PubliclyAccessible' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'PubliclyAccessible' has been specified
#       And: 'PubliclyAccessible' has been set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'PubliclyAccessible' has been specified
#       And: 'PubliclyAccessible' has been set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_cluster_public_access_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
         << 
        [CT.REDSHIFT.PR.1]: Require an Amazon Redshift cluster to prohibit public access 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

rule redshift_cluster_public_access_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
         << 
        [CT.REDSHIFT.PR.1]: Require an Amazon Redshift cluster to prohibit public access 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>

884



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        PubliclyAccessible exists 
        # Scenario 3 and 4 
        PubliclyAccessible == false 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.
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Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: true 

     

[CT.REDSHIFT.PR.2] Exigir que um cluster do Amazon Redshift tenha os 
snapshots automáticos configurados

Esse controle verifica se os clusters do Amazon Redshift têm snapshots automatizados habilitados e se os 
clusters estão configurados com um período automatizado de retenção de instantâneos maior ou igual a 
sete (7) dias.

• Objetivo de controle: melhorar a resiliência
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.REDSHIFT.PR.2especificação da regra (p. 887)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.2especificação da regra (p. 887)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo de CT.REDSHIFT.PR.2 (p. 889)

Explicação

Os backups ajudam você a se recuperar mais rapidamente de um incidente de segurança. Eles fortalecem 
a resiliência de seus sistemas. O Amazon Redshift tira instantâneos periódicos por padrão. Esse controle 
verifica se os instantâneos automáticos são criados e retidos por pelo menos sete dias.

Correção em caso de falha de regra

AutomatedSnapshotRetentionPeriodDefina como um valor inteiro maior ou igual a 7 dias.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.
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Cluster Amazon Redshift - Exemplo

Cluster Amazon Redshift configurado com instantâneos automáticos ativos. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 7 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    AutomatedSnapshotRetentionPeriod: 7 

                 

CT.REDSHIFT.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_backup_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Redshift clusters have automated snapshots enabled, 
 and that the clusters are set with an automated snapshot retention period greater than or 
 equal to seven (7) days.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
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#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been set to '0'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been set to a value <7
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been set to a value >= 7
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_backup_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                        %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.2]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic snapshots 
 configured 
        [FIX]: Set 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' to an integer value greater than or 
 equal to 7 days. 
        >>
}

rule redshift_backup_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
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        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.2]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic snapshots 
 configured 
        [FIX]: Set 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' to an integer value greater than or 
 equal to 7 days. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        AutomatedSnapshotRetentionPeriod exists 
        # Scenario 3, 4 and 5 
        AutomatedSnapshotRetentionPeriod >= 7 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Modelos de exemplo de CT.REDSHIFT.PR.2

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
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      PubliclyAccessible: false 
      AutomatedSnapshotRetentionPeriod: 7 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      AutomatedSnapshotRetentionPeriod: 5 

     

[CT.REDSHIFT.PR.3] Exigir que um cluster do Amazon Redshift tenha o registro 
de auditoria configurado

Esse controle verifica se um cluster do Amazon Redshift tem o registro de auditoria ativado.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.REDSHIFT.PR.3especificação da regra (p. 891)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.3especificação da regra (p. 891)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.3modelos de exemplo (p. 894)

Explicação

O log de auditoria do Amazon Redshift fornece informações adicionais sobre conexões e atividades do 
usuário em seu cluster. Esses dados podem ser armazenados e protegidos no Amazon S3 e podem ser 
úteis para auditorias e investigações de segurança.
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Correção em caso de falha de regra

Forneça umaLoggingProperties configuração eBucketName defina com o nome de um bucket do 
Amazon S3 configurado para receber registros de auditoria do Amazon Redshift.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Cluster Amazon Redshift - Exemplo

Cluster do Amazon Redshift configurado com registro de auditoria ativado. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "dc2.large", 
            "PubliclyAccessible": false, 
            "LoggingProperties": { 
                "BucketName": { 
                    "Ref": "S3Bucket" 
                }, 
                "S3KeyPrefix": "sample-cluster-logs" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: dc2.large 
    PubliclyAccessible: false 
    LoggingProperties: 
      BucketName: !Ref 'S3Bucket' 
      S3KeyPrefix: sample-cluster-logs 

                 

CT.REDSHIFT.PR.3especificação da regra
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_cluster_audit_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has audit logging activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'LoggingProperties' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'LoggingProperties' has been specified
#       And: 'BucketName' on 'LoggingProperties' has been specified and is an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'LoggingProperties' has been specified
#       And: 'BucketName' on 'LoggingProperties' has been specified and is a non-empty 
 string or valid local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_cluster_audit_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
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        [CT.REDSHIFT.PR.3]: Require an Amazon Redshift cluster to have audit logging 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LoggingProperties' configuration and set 'BucketName' to the 
 name of an Amazon S3 bucket configured to receive Amazon Redshift audit logs. 
        >>
}

rule redshift_cluster_audit_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.3]: Require an Amazon Redshift cluster to have audit logging 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LoggingProperties' configuration and set 'BucketName' to the 
 name of an Amazon S3 bucket configured to receive Amazon Redshift audit logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        LoggingProperties exists 
        LoggingProperties is_struct 

        LoggingProperties { 
            # Scenario 3 and 4 
            BucketName exists 
            check_is_string_and_not_empty(BucketName) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, BucketName, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
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    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.3modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  BucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: S3Bucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: redshift.amazonaws.com 
          Action: 
          - s3:GetBucketAcl 
          Resource: 
          - Fn::GetAtt: 
            - S3Bucket 
            - Arn 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: redshift.amazonaws.com 
          Action: 
          - s3:PutObject 
          Resource: 
          - Fn::Join: 
            - '' 
            - - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - /* 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
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    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      LoggingProperties: 
        BucketName: 
          Ref: S3Bucket 
        S3KeyPrefix: example-cluster-logs 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.4] Exigir que um cluster do Amazon Redshift tenha 
atualizações automáticas para as principais versões configuradas
Esse controle verifica se as atualizações automáticas de versões principais estão habilitadas para seu 
cluster Amazon Redshift.

• Objetivo de controle: gerenciar vulnerabilidades
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.REDSHIFT.PR.4especificação da regra (p. 897)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.4especificação da regra (p. 897)
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• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.4modelos de exemplo (p. 899)

Explicação

A ativação de atualizações automáticas de versões principais garante que as atualizações principais 
mais recentes dos clusters do Amazon Redshift sejam instaladas durante a janela de manutenção. Essas 
atualizações podem incluir patches de segurança e correções de erros de segurança. Manter-se atualizado 
com a instalação de patches é uma etapa importante na proteção dos sistemas.

Correção em caso de falha de regra

Defina aAllowVersionUpgrade propriedade como verdadeira ou não a especifique (padrão).

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Cluster Amazon Redshift — Exemplo 1

Cluster Amazon Redshift com atualizações automáticas de versões principais habilitadas porAWS 
CloudFormation padrão. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "exampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge" 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: exampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Cluster Amazon Redshift - exemplo dois

Cluster Amazon Redshift configurado com atualizações automáticas de versões principais habilitadas por 
meio daAllowVersionUpgrade propriedade. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.
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Exemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "exampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "AllowVersionUpgrade": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: exampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    AllowVersionUpgrade: true 

                 

CT.REDSHIFT.PR.4especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_cluster_allow_version_upgrade_check
#  
# Description:
#   Checks whether automatic major version upgrades are enabled for the Amazon Redshift 
 cluster.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
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#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been provided
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has not been provided
#      Then: PASS
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been provided
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_cluster_allow_version_upgrade_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.4]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic upgrades 
 to major versions configured 
        [FIX]: Set the 'AllowVersionUpgrade' property to true or do not specify it 
 (default). 
        >>
}

rule redshift_cluster_allow_version_upgrade_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.4]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic upgrades 
 to major versions configured 
        [FIX]: Set the 'AllowVersionUpgrade' property to true or do not specify it 
 (default). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 3 
        AllowVersionUpgrade not exists or 
        # Scenario 2 and 4 
        AllowVersionUpgrade == true 
    }

898



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.4modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
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        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      AllowVersionUpgrade: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.5] Exigir que um cluster do Amazon Redshift tenha 
roteamento VPC aprimorado
Esse controle verifica se um cluster do Amazon Redshift tem um roteamento VPC aprimorado configurado.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.REDSHIFT.PR.5especificação da regra (p. 901)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.5especificação da regra (p. 901)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.5modelos de exemplo (p. 903)

Explicação

O roteamento VPC aprimorado força todocopy ounload tráfego entre o cluster e os repositórios de dados 
a passar pela sua VPC. Com o roteamento avançado ativo, você pode usar recursos do VPC, como grupos 
de segurança e listas de controle de acesso de rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode 
usar Logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

Correção em caso de falha de regra

Defina EnhancedVpcRouting para true.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Cluster Amazon Redshift - Exemplo

Cluster do Amazon Redshift configurado com roteamento de VPC aprimorado. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
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            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "EnhancedVpcRouting": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    EnhancedVpcRouting: true 

                 

CT.REDSHIFT.PR.5especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_enhanced_vpc_routing_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has enhanced VPC routing 
 configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
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#       And: 'EnhancedVpcRouting' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been specified
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been specified
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_enhanced_vpc_routing_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %redshift_clusters not empty { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.5]: Require an Amazon Redshift cluster to have enhanced VPC routing 
        [FIX]: Set 'EnhancedVpcRouting' to 'true'. 
        >>
}

rule redshift_enhanced_vpc_routing_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.5]: Require an Amazon Redshift cluster to have enhanced VPC routing 
        [FIX]: Set 'EnhancedVpcRouting' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        EnhancedVpcRouting exists 
        # Scenario 3 and 4 
        EnhancedVpcRouting == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
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        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.5modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      EnhancedVpcRouting: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
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      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      EnhancedVpcRouting: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.6] Exigir que um cluster do Amazon Redshift tenha um nome 
de usuário de administrador exclusivo
Esse controle verifica se um cluster do Amazon Redshift alterou o nome de usuário do administrador de 
seu valor padrão.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.REDSHIFT.PR.6especificação da regra (p. 905)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.6especificação da regra (p. 905)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.6modelos de exemplo (p. 907)

Explicação

Ao criar um cluster do Amazon Redshift, você deve alterar o nome de usuário padrão do administrador 
para um valor exclusivo. Os nomes de usuário padrão são de conhecimento público, portanto, devem ser 
alterados na configuração. Alterar o nome de usuário padrão reduz o risco de acesso não intencional.

Correção em caso de falha de regra

MasterUsernameDefina como um valor diferente deawsuser.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Cluster Amazon Redshift - Exemplo

Cluster Amazon Redshift configurado com um nome de usuário de administrador diferente do valor padrão 
deawsuser. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": "samplemasterusername", 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::password}}" 
            }, 
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            "NodeType": "ds2.xlarge" 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: samplemasterusername 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${RedshiftClusterSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 

                 

CT.REDSHIFT.PR.6especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_default_admin_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has changed the administrator 
 username from its default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been specified
#       And: 'MasterUsername' has been set to 'awsuser'
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been specified
#       And: 'MasterUsername' has been set to a value not equal to 'awsuser'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_default_admin_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.6]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'awsuser'. 
        >>
}

rule redshift_default_admin_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.6]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'awsuser'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        MasterUsername exists 
        check_is_string_and_not_empty(MasterUsername) 

        # Scenario 3 and 4 
        MasterUsername != "awsuser" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}
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rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.6modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: examplemasterusername 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "awsuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
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      MasterUsername: awsuser 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.7] Exigir que um cluster do Amazon Redshift tenha um nome 
de banco de dados exclusivo
Esse controle verifica se um cluster do Amazon Redshift alterou seu nome de banco de dados do valor 
padrão.

• Objetivo de controle: use uma autenticação forte
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.REDSHIFT.PR.7especificação da regra (p. 909)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.7especificação da regra (p. 909)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.REDSHIFT.PR.7modelos de exemplo (p. 911)

Explicação

Ao criar um cluster do Redshift, você deve alterar o nome padrão do banco de dados para um valor 
exclusivo. Os nomes padrão são de conhecimento público, portanto, devem ser alterados após a 
configuração. Por exemplo, um nome conhecido pode levar ao acesso inadvertido, se incluído nas 
condições da política do IAM.

Correção em caso de falha de regra

DBNameDefina como um nome de banco de dados diferente do valor padrão dedev.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Cluster Amazon Redshift - Exemplo

Cluster do Amazon Redshift configurado com um nome de banco de dados diferente do valor padrão 
dedev. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
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                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "dc2.large", 
            "PubliclyAccessible": false 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${RedshiftClusterSecret}::password}}' 
    NodeType: dc2.large 
    PubliclyAccessible: false 

                 

CT.REDSHIFT.PR.7especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_default_db_name_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has changed its database name 
 from the default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: The 'DBName' property has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains Redshift cluster resource
#       And: The 'DBName' property has been provided with a value of 'dev' or an empty 
 string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains Redshift cluster resource
#       And: The 'DBName' property has been provided with a non-empty string that is not 
 equal to 'dev'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RESOURCE_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this
let INVALID_DB_NAME_STRING = "dev"

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %RESOURCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_default_db_name_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %redshift_clusters not empty { 
    check_db_name(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.7]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique database 
 name 
        [FIX]: Set 'DBName' to a database name that is different from the default value of 
 'dev'. 
        >>
}

rule redshift_default_db_name_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RESOURCE_TYPE) { 
    check_db_name(%INPUT_DOCUMENT.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.7]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique database 
 name 
        [FIX]: Set 'DBName' to a database name that is different from the default value of 
 'dev'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_db_name(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        DBName exists 

        # Scenario 3 and 4 
        check_is_string_and_not_empty(DBName) 
        DBName != %INVALID_DB_NAME_STRING 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
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    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.7modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: "single-node" 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      DBName: exampledb 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
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        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: "single-node" 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      DBName: dev 

     

Controles do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Tópicos

• [CT.S3.PR.1] Exigir que um bucket do Amazon S3 tenha configurações de bloqueio de acesso público 
configuradas (p. 912)

• [CT.S3.PR.2] Exigir que um bucket Amazon S3 tenha o registro de acesso ao servidor 
configurado (p. 916)

• [CT.S3.PR.3] Exigir que os buckets do Amazon S3 tenham o controle de versão configurado e uma 
política de ciclo de vida (p. 920)

• [CT.S3.PR.4] Exigir que um bucket do Amazon S3 tenha as notificações de eventos 
configuradas (p. 924)

• [CT.S3.PR.5] Exigir que um bucket do Amazon S3 não gerencie o acesso do usuário com uma lista de 
controle de acesso (ACL) (p. 929)

• [CT.S3.PR.6] Exigir que um bucket Amazon S3 tenha políticas de ciclo de vida configuradas (p. 932)
• [CT.S3.PR.7] Exigir que um bucket do Amazon S3 tenha a criptografia do lado do servidor 

configurada (p. 935)
• [CT.S3.PR.8] Exigir que as solicitações de bucket do Amazon S3 usem o Secure Socket 

Layer (p. 940)

[CT.S3.PR.1] Exigir que um bucket do Amazon S3 tenha configurações de 
bloqueio de acesso público configuradas

Esse controle verifica se o bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tem uma configuração 
de Block Public Access (BPA) em nível de bucket.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.S3.PR.1especificação da regra (p. 913)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.1especificação da regra (p. 913)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.1modelos de exemplo (p. 916)
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Explicação

O bloqueio de acesso público no nível do bucket do Amazon S3 fornece controles para garantir que os 
objetos nunca tenham acesso público. O acesso público aos buckets e objetos é concedido através de 
listas de controle de acesso (ACLs), políticas de bucket ou ambos.

A menos que você pretenda ter seus buckets do S3 acessíveis publicamente, você deve configurar o 
recurso Amazon S3 Block Public Access no nível do bucket.

Considerações sobre performance

• Esse controle é incompatível com buckets do Amazon S3 que exigem uma configuração de 
acesso público.

Correção em caso de falha de regra

Os 
parâmetrosBlockPublicAcls,BlockPublicPolicy,IgnorePublicAcls,RestrictPublicBuckets
devem ser definidos como verdadeiros no nível do bucketPublicAccessBlockConfiguration.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Amazon S3

Bucket Amazon S3 com uma configuração de bloqueio de acesso público no nível do bucket que garante 
que os objetos nunca tenham acesso público. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "PublicAccessBlockConfiguration": { 
                "BlockPublicAcls": true, 
                "BlockPublicPolicy": true, 
                "IgnorePublicAcls": true, 
                "RestrictPublicBuckets": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    PublicAccessBlockConfiguration: 
      BlockPublicAcls: true 
      BlockPublicPolicy: true 
      IgnorePublicAcls: true 
      RestrictPublicBuckets: true 

                 

CT.S3.PR.1especificação da regra
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_level_public_access_prohibited_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets have a bucket-level 
 Block Public Access (BPA)
#   configuration.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has been provided
#       And: 'BlockPublicAcls' or 'BlockPublicPolicy' or 'IgnorePublicAcls' or 
 'RestrictPublicBuckets'
#            have not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has been provided
#       And: Any of 'BlockPublicAcls' or 'BlockPublicPolicy' or 'IgnorePublicAcls' or 
 'RestrictPublicBuckets'
#            have been set to a value other than bool(true) (e.g. bool(false), str(false), 
 other)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has been provided
#       And: 'BlockPublicAcls' or 'BlockPublicPolicy' or 'IgnorePublicAcls' or 
 'RestrictPublicBuckets'
#            have all been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
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let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_level_public_access_prohibited_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.1]: Require an Amazon S3 bucket to have block public access settings 
 configured 
        [FIX]: The parameters 'BlockPublicAcls', 'BlockPublicPolicy', 
 'IgnorePublicAcls', 'RestrictPublicBuckets' must be set to true under the bucket-level 
 'PublicAccessBlockConfiguration'. 
        >>
}

rule s3_bucket_level_public_access_prohibited_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.1]: Require an Amazon S3 bucket to have block public access settings 
 configured 
        [FIX]: The parameters 'BlockPublicAcls', 'BlockPublicPolicy', 
 'IgnorePublicAcls', 'RestrictPublicBuckets' must be set to true under the bucket-level 
 'PublicAccessBlockConfiguration'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 
        PublicAccessBlockConfiguration exists 
        PublicAccessBlockConfiguration is_struct 

        PublicAccessBlockConfiguration { 
            # Scenario 3 
            BlockPublicAcls exists 
            BlockPublicPolicy exists 
            IgnorePublicAcls exists 
            RestrictPublicBuckets exists 

            # Scenarios 4 and 5 
            BlockPublicAcls == true 
            BlockPublicPolicy == true 
            IgnorePublicAcls == true 
            RestrictPublicBuckets == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
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} 

     

CT.S3.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: false 
        BlockPublicPolicy: false 
        IgnorePublicAcls: false 
        RestrictPublicBuckets: false 

     

[CT.S3.PR.2] Exigir que um bucket Amazon S3 tenha o registro de acesso ao 
servidor configurado

Esse controle verifica se o registro de acesso ao servidor está habilitado para seu bucket do Amazon S3.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.S3.PR.2especificação da regra (p. 917)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.2especificação da regra (p. 917)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.2modelos de exemplo (p. 920)
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Explicação

O registro em log de acesso ao servidor fornece detalhes sobre solicitações feitas a um bucket. Os logs de 
acesso ao servidor podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso.

Correção em caso de falha de regra

Defina umLoggingConfiguration no bucket S3 e, opcionalmente,DestinationBucketName defina 
como um bucket S3 configurado para receber registros de acesso do S3.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Amazon S3

Bucket Amazon S3 com uma configuração de registro de acesso ao servidor. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "LoggingConfiguration": { 
                "DestinationBucketName": { 
                    "Ref": "LoggingBucket" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    LoggingConfiguration: 
      DestinationBucketName: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.S3.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether server access logging is enabled for Amazon S3 buckets.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
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#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has been provided
#       And: 'LoggingConfiguration.DestinationbucketName' has been provided with an empty 
 string or non-valid local
#            reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has been provided
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has been provided
#       And: 'LoggingConfiguration.DestinationBucketName' has been provided with a non-
empty string or valid local
#            reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.2]: Require an Amazon S3 bucket to have server access logging configured 
        [FIX]: Set a 'LoggingConfiguration' on the S3 Bucket and optionally set 
 'DestinationBucketName' to an S3 bucket configured to receive S3 Access Logs. 
        >>
}

rule s3_bucket_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.S3.PR.2]: Require an Amazon S3 bucket to have server access logging configured 
        [FIX]: Set a 'LoggingConfiguration' on the S3 bucket and optionally set 
 'DestinationBucketName' to an S3 bucket configured to receive S3 Access Logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 and 4 
        LoggingConfiguration exists 
        LoggingConfiguration is_struct 

        LoggingConfiguration { 
            when DestinationBucketName exists { 
                # Scenario 3, 4 and 5 
                check_is_string_and_not_empty(DestinationBucketName) or 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, DestinationBucketName, 
 %S3_BUCKET_TYPE) 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
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} 

     

CT.S3.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      LoggingConfiguration: {} 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 

     

[CT.S3.PR.3] Exigir que os buckets do Amazon S3 tenham o controle de versão 
configurado e uma política de ciclo de vida

Esse controle verifica se o bucket habilitado para a versão do Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3) tem uma política de ciclo de vida configurada.

• Objetivo de controle: otimizar os custos
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.S3.PR.3especificação da regra (p. 921)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.3especificação da regra (p. 921)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.3modelos de exemplo (p. 924)

Explicação

Recomendamos configurar regras de ciclo de vida no seu bucket do Amazon S3, porque essas regras 
ajudam a definir ações que você deseja que o Amazon S3 execute durante a vida útil de um objeto.
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Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente aos buckets do Amazon S3 com versionamento ativado.

Correção em caso de falha de regra

Configure buckets com versionamento ativado com pelo menos uma regra de ciclo de vida ativa.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

bucket do Amazon S3

Bucket Amazon S3 com controle de versão ativado e uma regra de ciclo de vida ativa. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "VersioningConfiguration": { 
                "Status": "Enabled" 
            }, 
            "LifecycleConfiguration": { 
                "Rules": [ 
                    { 
                        "Status": "Enabled", 
                        "ExpirationInDays": 1, 
                        "Id": "FirstRule" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    VersioningConfiguration: 
      Status: Enabled 
    LifecycleConfiguration: 
      Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

                 

CT.S3.PR.3especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_version_lifecycle_policy_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) version-enabled buckets have 
 lifecycle policy configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: The S3 bucket does not have versioning enabled (VersioningConfiguration is 
 missing or
#            VersioningConfiguration.Status is set to Suspended)
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration' has been been provided and there are no 'Rules' with 
 'Status' set to 'Enabled'
#            present in the 'LifecycleConfiguration'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration' has been been provided and there is at least one 
 'Rule' with 'Status' set to
#            'Enabled' in the 'LifecycleConfiguration'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_version_lifecycle_policy_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
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        << 
        [CT.S3.PR.3]: Require an Amazon S3 buckets to have versioning configured and a 
 lifecycle policy 
        [FIX]: Configure versioning-enabled buckets with at least one active lifecycle 
 rule. 
        >>
}

rule s3_version_lifecycle_policy_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.3]: Require an Amazon S3 buckets to have versioning configured and a 
 lifecycle policy 
        [FIX]: Configure versioning-enabled buckets with at least one active lifecycle 
 rule. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket [ 
        filter_s3_buckets_with_versioning_enabled(this) 
    ] { 
        # Scenario 2 
        LifecycleConfiguration exists 
        LifecycleConfiguration is_struct 

        LifecycleConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            Rules exists 
            Rules is_list 
            Rules not empty 

            some Rules[*] { 
                Status exists 
                Status == "Enabled" 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_s3_buckets_with_versioning_enabled(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        VersioningConfiguration exists 
        VersioningConfiguration is_struct 

        VersioningConfiguration { 
            Status exists 
            Status == "Enabled" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
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    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.3modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      VersioningConfiguration: 
        Status: Enabled 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      VersioningConfiguration: 
        Status: Enabled 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Disabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

[CT.S3.PR.4] Exigir que um bucket do Amazon S3 tenha as notificações de 
eventos configuradas

Esse controle verifica se as notificações de eventos do Amazon S3 estão habilitadas em seu bucket do 
Amazon S3.

• Objetivo de controle: estabelecer registro e monitoramento
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.S3.PR.4especificação da regra (p. 926)

Detalhes e exemplos
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• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.4especificação da regra (p. 926)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.4modelos de exemplo (p. 928)

Explicação

Ao ativar as notificações de eventos, você recebe alertas em seus buckets do Amazon S3 quando eventos 
específicos ocorrem. Por exemplo, você pode ser notificado sobre a criação, remoção e restauração 
de objetos. Essas notificações podem alertar as equipes relevantes sobre modificações acidentais ou 
intencionais que podem levar ao acesso não autorizado aos dados.

Correção em caso de falha de regra

Defina umNotificationConfiguration parâmetro em seu bucket com um 
dosEventBridgeConfigurationLambdaConfigurations,QueueConfigurations
ouTopicConfigurations.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

bucket do Amazon S3

Bucket Amazon S3 com EventBridge notificações da Amazon configuradas. O exemplo é mostrado em 
JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "NotificationConfiguration": { 
                "EventBridgeConfiguration": { 
                    "EventBridgeEnabled": true 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    NotificationConfiguration: 
      EventBridgeConfiguration: 
        EventBridgeEnabled: true 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

bucket do Amazon S3

Bucket Amazon S3 com notificações de tópicos do SNS configuradas. O exemplo é mostrado em JSON e 
em YAML.
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Exemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "NotificationConfiguration": { 
                "TopicConfigurations": [ 
                    { 
                        "Topic": { 
                            "Ref": "SnsTopic" 
                        }, 
                        "Event": "s3:ReducedRedundancyLostObject" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    NotificationConfiguration: 
      TopicConfigurations: 
        - Topic: !Ref 'SnsTopic' 
          Event: s3:ReducedRedundancyLostObject 

                 

CT.S3.PR.4especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_event_notifications_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon S3 event notifications are enabled on an S3 bucket.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'NotificationConfiguration' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'NotificationConfiguration' has been provided
#       And:  At least one of 'EventBridgeConfiguration.EventBridgeEnabled', 
 'LambdaConfigurations',
#             'QueueConfigurations', or 'TopicConfigurations' have not been provided or 
 provided as empty lists.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'NotificationConfiguration' has been provided
#       And: 'EventBridgeConfiguration.EventBridgeEnabled' is set to bool(true) or 
 'LambdaConfigurations',
#            'QueueConfigurations', or 'TopicConfigurations' have been provided with at 
 least one configuration
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_event_notifications_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.4]: Require an Amazon S3 bucket to have event notifications configured 
        [FIX]: Set a 'NotificationConfiguration' parameter on your bucket with one 
 of 'EventBridgeConfiguration', 'LambdaConfigurations', 'QueueConfigurations' or 
 'TopicConfigurations.' 
        >>
}

rule s3_event_notifications_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.4]: Require an Amazon S3 bucket to have event notifications configured 
        [FIX]: Set a 'NotificationConfiguration' parameter on your bucket with one 
 of 'EventBridgeConfiguration', 'LambdaConfigurations', 'QueueConfigurations' or 
 'TopicConfigurations.' 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
       # Scenario 2 
       NotificationConfiguration exists 
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       NotificationConfiguration is_struct 
       NotificationConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            EventBridgeConfiguration exists or 
            LambdaConfigurations exists or 
            QueueConfigurations exists or 
            TopicConfigurations exists 

            check_event_bridge_notifications(EventBridgeConfiguration) or 
            check_other_notifications(LambdaConfigurations) or 
            check_other_notifications(QueueConfigurations) or 
            check_other_notifications(TopicConfigurations) 
       } 
    }
}

rule check_event_bridge_notifications(configuration) { 
    %configuration { 
        this is_struct 
        EventBridgeEnabled exists 
        EventBridgeEnabled == true 
    }
}

rule check_other_notifications(configuration) { 
    %configuration { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.4modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      NotificationConfiguration: 
        EventBridgeConfiguration: 
          EventBridgeEnabled: true 
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Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      NotificationConfiguration: {} 

     

[CT.S3.PR.5] Exigir que um bucket do Amazon S3 não gerencie o acesso do 
usuário com uma lista de controle de acesso (ACL)
Esse controle verifica se o bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) permite permissões de 
usuário por meio de listas de controle de acesso.

• Objetivo de controle: impor o menor privilégio
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.S3.PR.5especificação da regra (p. 930)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.5especificação da regra (p. 930)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.5modelos de exemplo (p. 931)

Explicação

As ACLs são mecanismos legados de controle de acesso anteriores ao IAM. Em vez de ACLs, 
recomendamos o uso de políticas do IAM ou políticas de bucket do Amazon S3 para gerenciar mais 
facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

Correção em caso de falha de regra

Em vez disso, gerencie o acesso aos buckets do Amazon S3 com políticas de recursos de bucket e 
políticas de identidade do IAM.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Amazon S3

Bucket Amazon S3 que não permite permissões de usuário por meio de listas de controle de acesso ao 
omitir aAccessControl propriedade. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": {} 
    }
} 
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Exemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: {} 

                 

CT.S3.PR.5especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_acl_prohibited_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets allow user permissions 
 through access control lists.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'AccessControl' has been provided on the S3 bucket resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'AccessControl' has not been provided on the S3 bucket resource
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
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rule s3_bucket_acl_prohibited_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.5]: Require that an Amazon S3 bucket does not manage user access with an 
 access control list (ACL) 
        [FIX]: Manage access to Amazon S3 buckets with bucket resource policies and IAM 
 identity policies instead. 
        >>
}

rule s3_bucket_acl_prohibited_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(this.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.5]: Require that an Amazon S3 bucket does not manage user access with an 
 access control list (ACL) 
        [FIX]: Manage access to Amazon S3 buckets with bucket resource policies and IAM 
 identity policies instead. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
       # Scenario 2 and 3 
       AccessControl not exists 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.5modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.
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Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      AccessControl: Private 

     

[CT.S3.PR.6] Exigir que um bucket Amazon S3 tenha políticas de ciclo de vida 
configuradas
Esse controle verifica se uma regra de ciclo de vida está configurada para buckets do Amazon S3.

• Objetivo de controle: otimizar custos, melhorar a disponibilidade
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.S3.PR.6especificação da regra (p. 933)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.6especificação da regra (p. 933)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.6modelos de exemplo (p. 935)

Explicação

A configuração de regras de ciclo de vida em seu bucket do Amazon S3 define as ações que você deseja 
que o S3 execute durante a vida útil de um objeto. Por exemplo, é possível fazer a transição de objetos 
para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado.

Correção em caso de falha de regra

Configure pelo menos uma regra de ciclo de vida ativaLifecycleConfiguration.RulesStatus
definindo uma regra paraEnabled.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Amazon S3

Bucket do Amazon S3 configurado com uma regra de ciclo de vida ativa. O exemplo é mostrado em JSON 
e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "LifecycleConfiguration": { 
                "Rules": [ 
                    { 
                        "Status": "Enabled", 
                        "ExpirationInDays": 1, 
                        "Id": "FirstRule" 
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                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    LifecycleConfiguration: 
      Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

                 

CT.S3.PR.6especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_lifecycle_policy_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a lifecycle rule is configured for Amazon S3 buckets.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket resource
#       And: 'LifecycleConfiguration.Rules' has not been been provided or has been provided 
 where 'Rules' is an
#             empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
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#       And: 'LifecycleConfiguration.Rules' has been been provided as a non-empty list
#       And: There are no 'Rules' with 'Status' set to 'Enabled' present in the 
 'LifecycleConfiguration'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration.Rules' has been been provided as a non-empty list
#       And: There is at least one entry in 'LifecycleConfiguration.Rules' with 'Status' 
 set to 'Enabled'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_lifecycle_policy_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.6]: Require an Amazon S3 bucket to have lifecycle policies configured 
        [FIX]: Configure at least one active lifecycle rule in 
 'LifecycleConfiguration.Rules' by setting 'Status' on a rule to 'Enabled'. 
        >>
}

rule s3_lifecycle_policy_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.6]: Require an Amazon S3 bucket to have lifecycle policies configured 
        [FIX]: Configure at least one active lifecycle rule in 
 'LifecycleConfiguration.Rules' by setting 'Status' on a rule to 'Enabled'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 
        LifecycleConfiguration exists 
        LifecycleConfiguration is_struct 

        LifecycleConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            Rules exists 
            Rules is_list 
            Rules not empty 

            some Rules[*] { 
                Status exists 
                Status == "Enabled" 
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            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.6modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Disabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

[CT.S3.PR.7] Exigir que um bucket do Amazon S3 tenha a criptografia do lado do 
servidor configurada

Esse controle verifica se a criptografia padrão do lado do servidor está habilitada no bucket do Amazon S3.
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• Objetivo de controle: criptografar dados em repouso
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.S3.PR.7especificação da regra (p. 937)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.7especificação da regra (p. 937)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.7modelos de exemplo (p. 940)

Explicação

Para obter uma camada adicional de segurança para seus dados confidenciais em buckets do Amazon 
S3, você deve configurar seus buckets com criptografia no lado do servidor para proteger seus dados em 
repouso. O Amazon S3 criptografa cada objeto com uma chave exclusiva. Como uma proteção adicional, 
o Amazon S3 criptografa a própria chave utilizando uma chave-raiz que é alterada regularmente. A 
criptografia no lado do servidor do Amazon S3 usa uma das cifras de bloco mais fortes disponíveis para 
criptografar seus dados, o padrão de criptografia avançada de 256 bits (AES-256).

Correção em caso de falha de regra

Defina uma regra de criptografiaBucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration com 
umaServerSideEncryptionByDefault.SSEAlgorithm configuração deAES256 ouaws:kms.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

bucket do Amazon S3

Bucket do Amazon S3 configurado com criptografia padrão do lado do servidor das chaves gerenciadas 
pelo Amazon S3 (SSE-S3). O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "BucketEncryption": { 
                "ServerSideEncryptionConfiguration": [ 
                    { 
                        "ServerSideEncryptionByDefault": { 
                            "SSEAlgorithm": "AES256" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML
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S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    BucketEncryption: 
      ServerSideEncryptionConfiguration: 
        - ServerSideEncryptionByDefault: 
            SSEAlgorithm: AES256 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

bucket do Amazon S3

Bucket do Amazon S3 configurado com criptografia padrão do lado do servidorAWS Key Management 
Service (AWS KMS) (SSE-KMS). O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "BucketEncryption": { 
                "ServerSideEncryptionConfiguration": [ 
                    { 
                        "ServerSideEncryptionByDefault": { 
                            "SSEAlgorithm": "aws:kms" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    BucketEncryption: 
      ServerSideEncryptionConfiguration: 
        - ServerSideEncryptionByDefault: 
            SSEAlgorithm: aws:kms 

                 

CT.S3.PR.7especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_default_encryption_enabled_check
#  
# Description:
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#   This control checks whether default server-side encryption is enabled on Amazon S3 
 buckets.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has not been provided or 
 provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has been provided as a 
 non empty list
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' does not contain an 
 encryption rule with
#            a 'ServerSideEncryptionByDefault' configuration
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has been provided as a 
 non empty list
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' contains an encryption 
 rule with
#            a 'ServerSideEncryptionByDefault' configuration
#       And: For an encryption rule, 'SSEAlgorithm' in 'ServerSideEncryptionByDefault' is 
 not not provided or has been
#            provided and set to an invalid SSE Algorithm
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has been provided as a 
 non empty list
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' contains an encryption 
 rule with
#            a 'ServerSideEncryptionByDefault' configuration
#       And: For all encryption rules, 'SSEAlgorithm' in 'ServerSideEncryptionByDefault' is 
 provided and set to a valid
#            SSE Algorithm
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let SUPPORTED_SSE_ALGORITHMS = [ "AES256", "aws:kms" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
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#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_default_encryption_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.7]: Require an Amazon S3 bucket to have server-side encryption configured 
        [FIX]: Set an encryption rule in 
 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' with a 
 'ServerSideEncryptionByDefault.SSEAlgorithm' configuration of 'AES256' or 'aws:kms'. 
        >>
}

rule s3_bucket_default_encryption_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.7]: Require an Amazon S3 bucket to have server-side encryption configured 
        [FIX]: Set an encryption rule in 
 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' with a 
 'ServerSideEncryptionByDefault.SSEAlgorithm' configuration of 'AES256' or 'aws:kms'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 
        BucketEncryption exists 
        BucketEncryption is_struct 

        BucketEncryption { 
            ServerSideEncryptionConfiguration exists 
            ServerSideEncryptionConfiguration is_list 
            ServerSideEncryptionConfiguration not empty 

            # Scenario 3, 4 and 5 
            some ServerSideEncryptionConfiguration[*] { 
                ServerSideEncryptionByDefault exists 
                ServerSideEncryptionByDefault is_struct 

                ServerSideEncryptionByDefault { 
                    SSEAlgorithm exists 
                    SSEAlgorithm in %SUPPORTED_SSE_ALGORITHMS 
                } 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}
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rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.7modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      BucketEncryption: 
        ServerSideEncryptionConfiguration: 
        - ServerSideEncryptionByDefault: 
            SSEAlgorithm: AES256 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 

     

[CT.S3.PR.8] Exigir que as solicitações de bucket do Amazon S3 usem o Secure 
Socket Layer

Esse controle verifica se as políticas de bucket do Amazon S3 exigem solicitações para usar o Secure 
Socket Layer (SSL).

• Objetivo de controle: Criptografar dados em trânsito
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::S3::BucketPolicy
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.S3.PR.8especificação da regra (p. 942)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.8especificação da regra (p. 942)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.S3.PR.8modelos de exemplo (p. 946)

Explicação
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Os buckets do Amazon S3 devem ter políticas que exijam que todas as solicitações (Action: S3:*) 
aceitem a transmissão de dados por HTTPS somente na política de recursos do S3, conforme indicado 
pela chave de condiçãoaws:SecureTransport.

Correção em caso de falha de regra

Configure uma declaração de política de bucket do Amazon S3 que negue acesso a todos os princípios e 
ações do bucket e dos objetos do bucket do S3 quando um protocolo de transporte seguro não estiver em 
uso.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

Política de bucket do Amazon S3 Bucket do Amazon S3

Política de bucket do Amazon S3 configurada para negar todo o acesso ao bucket e aos objetos do bucket 
quando a transmissão de dados não é feita por HTTPS. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "S3BucketPolicy": { 
        "Type": "AWS::S3::BucketPolicy", 
        "Properties": { 
            "Bucket": { 
                "Ref": "S3Bucket" 
            }, 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Deny", 
                        "Action": "s3:*", 
                        "Resource": [ 
                            { 
                                "Fn::GetAtt": [ 
                                    "S3Bucket", 
                                    "Arn" 
                                ] 
                            }, 
                            { 
                                "Fn::Join": [ 
                                    "", 
                                    [ 
                                        { 
                                            "Fn::GetAtt": [ 
                                                "S3Bucket", 
                                                "Arn" 
                                            ] 
                                        }, 
                                        "/*" 
                                    ] 
                                ] 
                            } 
                        ], 
                        "Principal": "*", 
                        "Condition": { 
                            "Bool": { 
                                "aws:SecureTransport": "false" 
                            } 
                        } 
                    } 
                ] 
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            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

S3BucketPolicy: 
  Type: AWS::S3::BucketPolicy 
  Properties: 
    Bucket: !Ref 'S3Bucket' 
    PolicyDocument: 
      Version: 2012-10-17 
      Statement: 
        - Effect: Deny 
          Action: s3:* 
          Resource: 
            - !GetAtt 'S3Bucket.Arn' 
            - !Join 
              - '' 
              - - !GetAtt 'S3Bucket.Arn' 
                - /* 
          Principal: '*' 
          Condition: 
            Bool: 
              aws:SecureTransport: 'false' 

                 

CT.S3.PR.8especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_policy_ssl_requests_only_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon S3 bucket policies require requests to use Secure 
 Socket Layer (SSL).
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::BucketPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any S3 bucket policies
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an S3 bucket policy
#       And: 'Policydocument' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket policy
#       And: 'Policydocument' does not include a statement that denies Principal  ('*', 
 AWS: '*')
#            all Actions ('s3:*', '*') over resource ('*' or bucketArn, bucketObjectArn) 
 when the condition
#            "aws:SecureTransport" is "false"
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket policy
#       And: 'Policydocument' includes a statement that denies Principal  ('*', AWS: '*')
#            all Actions ('s3:*', '*') over resource ('*' or bucketArn, bucketObjectArn) 
 when the condition
#            "aws:SecureTransport" is "false"
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_POLICY_TYPE = "AWS::S3::BucketPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

let S3_BUCKET_ARN_PATTERN = /^arn:aws[a-z0-9\-]*:s3:::[a-z0-9][a-z0-9\.-]*[a-z0-9]$/
let S3_BUCKET_OBJECT_ARN_PATTERN = /^arn:aws[a-z0-9\-]*:s3:::[a-z0-9][a-z0-9\.-]*[a-z0-9]\/
\*$/

#
# Assignments
#
let s3_bucket_policies = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_policy_ssl_requests_only_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %s3_bucket_policies not empty { 
    check(%s3_bucket_policies.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.8]: Require that Amazon S3 buckets request to use Secure Socket Layer 
            [FIX]: Configure an Amazon S3 bucket policy statement that denies access to 
 all principals and actions for the S3 bucket and bucket objects when a secure transport 
 protocol is not in use. 
        >>
}

rule s3_bucket_policy_ssl_requests_only_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.8]: Require that Amazon S3 buckets request to use Secure Socket Layer 
            [FIX]: Configure an Amazon S3 bucket policy statement that denies access to 
 all principals and actions for the S3 bucket and bucket objects when a secure transport 
 protocol is not in use. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
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rule check(s3_bucket_policy) { 
    %s3_bucket_policy { 
        # Scenario 2 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 

        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            Statement is_list or 
            Statement is_struct 

            #Scenario 3 and 4 
            some Statement[*] { 
                check_statement_ssl_requests_only(this) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_statement_ssl_requests_only(statement) { 
    %statement{ 
        check_all_required_statement_properties(this) 

        Effect == "Deny" 
        Action[*] in ["s3:*", "*"] 

        Principal == "*" or 
        Principal { 
            AWS exists 
            AWS == "*" 
        } 

        Resource[*] == "*" or 
        check_resource_for_bucket_arns(Resource) or 
        check_resource_for_bucket_arn_refs(Resource) 

        Condition is_struct 
        Condition == { 
            "Bool": { 
                "aws:SecureTransport": "false" 
            } 
        } 

    }
}

rule check_all_required_statement_properties(statement) { 
    %statement { 
        Effect exists 
        Action exists 
        Principal exists 
        Condition exists 
        Resource exists 
    }
}

rule check_resource_for_bucket_arns(resource) { 
    %resource { 
        this is_list 
        this not empty 
        some this[*] == %S3_BUCKET_ARN_PATTERN 
        some this[*] == %S3_BUCKET_OBJECT_ARN_PATTERN 
    }
}

rule check_resource_for_bucket_arn_refs(resource) { 
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    %resource { 
        this is_list 
        this not empty 
        some this[*] { 
            check_local_bucket_arn_reference(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
        some this[*] { 
            check_local_bucket_object_arn_reference(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

rule check_local_bucket_arn_reference(doc, reference_properties, referenced_resource_type) 
 { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            check_get_att_bucket_arn(this) 
        } 
    }
}

rule check_local_bucket_object_arn_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::Join' { 
            this is_list 
            this not empty 
            this[1][0] { 
                'Fn::GetAtt' { 
                    check_get_att_bucket_arn(this) 
                } 
            } 
            this[1][1] == "/*" 
        } 
    }
}

rule check_get_att_bucket_arn(get_att){ 
    %get_att { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[1] == "Arn" 
        query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
            <<Local Stack reference was invalid>> 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
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        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.S3.PR.8modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 
  S3BucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: S3Bucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
        - Effect: Deny 
          Action: s3:* 
          Resource: 
          - Fn::GetAtt: 
            - S3Bucket 
            - Arn 
          - Fn::Join: 
            - '' 
            - - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - /* 
          Principal: '*' 
          Condition: 
            Bool: 
              aws:SecureTransport: 'false' 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 
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  S3BucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: S3Bucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: s3:* 
          Resource: 
          - Fn::GetAtt: 
            - S3Bucket 
            - Arn 
          - Fn::Join: 
            - '' 
            - - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - /* 
          Principal: 
            AWS: 
            - Ref: AWS::AccountId 
          Condition: 
            Bool: 
              aws:SecureTransport: 'false' 

     

Controles do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
Tópicos

• [CT.SQS.PR.1] Exigir que qualquer fila do Amazon SQS tenha uma fila de inatividade 
configurada (p. 947)

• [CT.SQS.PR.2] Exigir que qualquer fila do Amazon SQS tenha a criptografia em repouso 
configurada (p. 952)

[CT.SQS.PR.1] Exigir que qualquer fila do Amazon SQS tenha uma fila de 
inatividade configurada

Esse controle verifica se uma fila do Amazon SQS está configurada com uma fila de mensagens.

• Objetivo de controle: melhorar a resiliência
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::SQS::Queue
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.SQS.PR.1especificação da regra (p. 948)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.SQS.PR.1especificação da regra (p. 948)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.SQS.PR.1modelos de exemplo (p. 951)

Explicação
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A principal tarefa de uma fila de mensagens mortas é lidar com o ciclo de vida de mensagens não 
consumidas. Uma fila de mensagens permite que você separe e e isole mensagens quet be processed 
correctly, so you can determine why their processing didn não obtas.

Considerações sobre performance

• Esse controle se aplica somente às filas do Amazon SQS que não estão configuradas como 
uma fila de inatividade com umaRedriveAllowPolicy propriedade.

Correção em caso de falha de regra

Crie umRedrivePolicy com umdeadLetterTargetArn valor ques set to the ARN of an 
Amazon SQS dead-letter queue. For Amazon SQS dead-letter queues, instead 
provide a redrive configuration in the RedriveAllowPolicy 'property.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

fila do Amazon SQS

Fila do Amazon SQS configurada para enviar mensagens para uma fila de mensagens mortas, se as 
mensagens não puderem ser processadas (consumidas) com êxito. O exemplo é mostrado em JSON e em 
YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "SQSQueue": { 
        "Type": "AWS::SQS::Queue", 
        "Properties": { 
            "RedrivePolicy": { 
                "deadLetterTargetArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "DLQQueue", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "maxReceiveCount": 3 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

SQSQueue: 
  Type: AWS::SQS::Queue 
  Properties: 
    RedrivePolicy: 
      deadLetterTargetArn: !GetAtt 'DLQQueue.Arn' 
      maxReceiveCount: 3 

                 

CT.SQS.PR.1especificação da regra
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# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#    sqs_dlq_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon SQS queue is configured with a dead-letter queue.
#  
# Reports on:
#    AWS::SQS::Queue
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#     None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any SQS queue resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has been provided on the SQS queue
#       And: 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission' is set to 'allowAll' or 'byQueue'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has not been provided on the SQS queue or 
 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission'
#            has been provided and is set to a value other than 'allowAll' or 'byQueue'
#       And: 'RedrivePolicy' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has not been provided on the SQS queue or 
 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission'
#            has been provided and is set to a value other than 'allowAll' or 'byQueue'
#       And: 'RedrivePolicy' has been provided
#       And: 'RedrivePolicy.deadLetterTargetArn' has not been provided or has been provided 
 as an empty string or
#            invalid local reference to an SQS queue
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has not been provided on the SQS queue or 
 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission' has
#            been provided and is set to a value other than 'allowAll' or 'byQueue'
#       And: 'RedrivePolicy' has been provided
#       And: 'RedrivePolicy.deadLetterTargetArn' has been provided as a non-empty string or 
 valid local reference to
#             an SQS queue
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let SQS_QUEUE_TYPE = "AWS::SQS::Queue"
let INPUT_DOCUMENT = this
let DLQ_REDRIVE_PERMISSION = ["allowAll", "byQueue"]

#
# Assignments
#
let sqs_queues = Resources.*[ Type == %SQS_QUEUE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule sqs_dlq_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                        %sqs_queues not empty { 
    check(%sqs_queues.Properties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.1]: Require any Amazon SQS queue to have a dead-letter queue configured 
            [FIX]: Create a 'RedrivePolicy' with a 'deadLetterTargetArn' value that's set 
 to the ARN of an Amazon SQS dead-letter queue. For Amazon SQS dead-letter queues, instead 
 provide a redrive configuration in the 'RedriveAllowPolicy' property. 
        >>
}

rule sqs_dlq_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %SQS_QUEUE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%SQS_QUEUE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.1]: Require any Amazon SQS queue to have a dead-letter queue configured 
            [FIX]: Create a 'RedrivePolicy' with a 'deadLetterTargetArn' value that's set 
 to the ARN of an Amazon SQS dead-letter queue. For Amazon SQS dead-letter queues, instead 
 provide a redrive configuration in the 'RedriveAllowPolicy' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(sqs_queues) { 
    %sqs_queues [ 
        # Scenario 2 
        RedriveAllowPolicy not exists or 
        filter_is_not_dlq(this) 
    ] { 
        # Scenario 3 
        RedrivePolicy exists 
        RedrivePolicy is_struct 

        # Scenario 4 
        RedrivePolicy { 
            deadLetterTargetArn exists 

            check_is_string_and_not_empty(deadLetterTargetArn) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, deadLetterTargetArn, %SQS_QUEUE_TYPE) 
        } 
    }
}

rule filter_is_not_dlq(sqs_queue) { 
    RedriveAllowPolicy exists 
    RedriveAllowPolicy is_struct 

    RedriveAllowPolicy { 
        redrivePermission exists 
        redrivePermission not in %DLQ_REDRIVE_PERMISSION 
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    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        "Fn::GetAtt" { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.SQS.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: 
      RedrivePolicy: 
        deadLetterTargetArn: 
          Fn::GetAtt: [DLQQueue, Arn] 
        maxReceiveCount: 3 
  DLQQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
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    Properties: 
      RedriveAllowPolicy: 
        redrivePermission: allowAll 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: {} 

     

[CT.SQS.PR.2] Exigir que qualquer fila do Amazon SQS tenha a criptografia em 
repouso configurada

Esse controle verifica se uma fila do Amazon SQS está criptografada em repouso.

• Objetivo de controle: criptografar dados em repouso
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::SQS::Queue
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.SQS.PR.2especificação da regra (p. 953)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.SQS.PR.2especificação da regra (p. 953)

• Para obter exemplos deAWS CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo CT.SQS.PR.2 (p. 956)

Explicação

A criptografia do lado do servidor (SSE) permite que você transmita dados sigilosos em filas 
criptografadas. Para proteger o conteúdo das mensagens nas filas, o SSE usa chaves KMS.

Correção em caso de falha de regra

SqsManagedSseEnabledDefina comotrue ou defina umAWS KMS key identificador 
naKmsMasterKeyId propriedade.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

fila do Amazon SQS

Fila do Amazon SQS configurada para criptografar dados em repouso com a criptografia do lado do 
servidor ativada, por meio de chaves de criptografia gerenciadas pelo SQS (SSE-SQS). O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON
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{ 
    "SQSQueue": { 
        "Type": "AWS::SQS::Queue", 
        "Properties": { 
            "SqsManagedSseEnabled": true 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

SQSQueue: 
  Type: AWS::SQS::Queue 
  Properties: 
    SqsManagedSseEnabled: true 

                 

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

fila do Amazon SQS

Fila do Amazon SQS configurada para criptografar dados em repouso com a criptografia do lado do 
servidor ativada, por meio deAWS KMS (SSE-KMS). O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "SQSQueue": { 
        "Type": "AWS::SQS::Queue", 
        "Properties": { 
            "KmsMasterKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

SQSQueue: 
  Type: AWS::SQS::Queue 
  Properties: 
    KmsMasterKeyId: !Ref 'KMSKey' 

                 

CT.SQS.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##

953



AWS Control Tower Guia do usuário
Controles proativos

#####################################
#  
# Rule Identifier:
#    sqs_queue_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon SQS queue is encrypted at rest.
#  
# Reports on:
#    AWS::SQS::Queue
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#     None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any SQS queue resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' or 'SqsManagedSseEnabled' have not been provided on the SQS 
 queue resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' has not been provided
#       And: 'SqsManagedSseEnabled' has been provided and set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' has been provided as an empty string or invalid local 
 reference to a KMS key or alias
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'SqsManagedSseEnabled' is not provided or set to bool(false)
#       And: 'KmsMasterKeyId' is provided as a non-empty string or local reference to a KMS 
 key
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' is not provided
#       And: 'SqsManagedSseEnabled' is provided and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let SQS_QUEUE_TYPE = "AWS::SQS::Queue"
let INPUT_DOCUMENT = this
#
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# Assignments
#
let sqs_queues = Resources.*[ Type == %SQS_QUEUE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule sqs_queue_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %sqs_queues not empty { 
    check(%sqs_queues.Properties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.2]: Require any Amazon SQS queue to have encryption at rest configured 
        [FIX]: Set 'SqsManagedSseEnabled' to 'true' or set an AWS KMS key identifier in the 
 'KmsMasterKeyId' property. 
        >>
}

rule sqs_queue_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %SQS_QUEUE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%SQS_QUEUE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.2]: Require any Amazon SQS queue to have encryption at rest configured 
        [FIX]: Set 'SqsManagedSseEnabled' to 'true' or set an AWS KMS key identifier in the 
 'KmsMasterKeyId' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(sqs_queue) { 
    %sqs_queue{ 
        check_sse_enabled(this) or 
        check_kms_valid(this) 
    }
}

rule check_sse_enabled(sqs_queue) { 
    # Scenario 2 
    SqsManagedSseEnabled exists 

    # Scenario 3, 6 
    KmsMasterKeyId not exists 
    SqsManagedSseEnabled == true
}

rule check_kms_valid(sqs_queue) { 
    # Scenario 2 
    KmsMasterKeyId exists 

    # Scenario 4, 5 
    check_is_string_and_not_empty(KmsMasterKeyId) or 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KmsMasterKeyId, "AWS::KMS::Key") or 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KmsMasterKeyId, "AWS::KMS::Alias") 

    # Scenario 5 
    SqsManagedSseEnabled not exists or 
    SqsManagedSseEnabled == false
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        "Fn::GetAtt" { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

Modelos de exemplo CT.SQS.PR.2

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: key-default-1 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: '*' 
          Action: 'kms:*' 
          Resource: '*' 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: 
      KmsMasterKeyId: 
        Ref: KMSKey 
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Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: {} 

     

AWS WAFcontroles regionais
Tópicos

• [CT.WAF-REGIONAL.PR.1] Exigir que qualquer regraAWS WAF regional tenha uma 
condição (p. 957)

• [CT.WAF-REGIONAL.PR.2] Exigir que qualquer listaAWS WAF regional de controle de acesso à web 
(ACL) tenha uma regra ou grupo de regras (p. 961)

[CT.WAF-REGIONAL.PR.1] Exigir que qualquer regraAWS WAF regional tenha 
uma condição

Esse controle verifica se umaAWS WAF Classic regional regra contém alguma condição.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::WAFRegional::Rule
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.WAF-REGIONAL.PR.1especificação da regra (p. 958)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.WAF-REGIONAL.PR.1especificação da regra (p. 958)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.WAF-REGIONAL.PR.1modelos de exemplo (p. 960)

Explicação

Uma regra regionalAWS WAF (firewall de aplicativos web) pode conter várias condições. As condições da 
contagem de regras permitem a inspeção de tráfego, com base em uma ação definidaallow, comoblock, 
oucount. Sem quaisquer condições, o tráfego passa sem inspeção. Uma regraAWS WAF regional sem 
condições, mas com um nome ou etiqueta sugerindoallow, oublockcount, pode levar à suposição 
imprecisa de que uma dessas ações está ocorrendo.

Correção em caso de falha de regra

Forneça uma ou mais condições deAWS WAF regra dentro daPredicates propriedade.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.
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AWS WAF Classic regionalRegra - Exemplo

AWS WAF Classic regionalregra configurada com um predicado de correspondência de IP. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "WafRegionalRule": { 
        "Type": "AWS::WAFRegional::Rule", 
        "Properties": { 
            "Name": "SampleRule", 
            "MetricName": "SampleRuleMetric", 
            "Predicates": [ 
                { 
                    "DataId": { 
                        "Ref": "IPSet" 
                    }, 
                    "Negated": false, 
                    "Type": "IPMatch" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

WafRegionalRule: 
  Type: AWS::WAFRegional::Rule 
  Properties: 
    Name: SampleRule 
    MetricName: SampleRuleMetric 
    Predicates: 
      - DataId: !Ref 'IPSet' 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 

                 

CT.WAF-REGIONAL.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_regional_rule_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a AWS WAF Classic regional rule contains any conditions.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFRegional::Rule
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
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# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS WAF Classic regional rule 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic regional resource
#       And: 'Predicates' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic regional rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic regional rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAF_REGIONAL_RULE_TYPE = "AWS::WAFRegional::Rule"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_regional_rules = Resources.*[ Type == %WAF_REGIONAL_RULE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_regional_rule_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %waf_regional_rules not empty { 
    check(%waf_regional_rules.Properties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.1]: Require any AWS WAF regional rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

rule waf_regional_rule_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_REGIONAL_RULE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_REGIONAL_RULE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.1]: Require any AWS WAF regional rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
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rule check(waf_regional_rule) { 
    %waf_regional_rule { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Predicates exists 
        Predicates is_list 
        Predicates not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAF-REGIONAL.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: AWS::WAFRegional::IPSet 
    Properties: 
      Name: IPSet for deny listed IP addresses 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: IPV4 
        Value: 192.0.2.44/32 
  WafRegionalRule: 
    Type: AWS::WAFRegional::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleRule 
      MetricName: ExampleRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: "IPMatch" 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  WafRegionalRule: 
    Type: AWS::WAFRegional::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleRule 
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      MetricName: ExampleRuleMetric 

     

[CT.WAF-REGIONAL.PR.2] Exigir que qualquer listaAWS WAF regional de 
controle de acesso à web (ACL) tenha uma regra ou grupo de regras

Esse controle verifica se uma ACLAWS WAF Classic regional da web contém regras ou grupos de regras 
do WAF.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::WAFRegional::WebACL
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.WAF-REGIONAL.PR.2especificação da regra (p. 962)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.WAF-REGIONAL.PR.2especificação da regra (p. 962)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.WAF-REGIONAL.PR.2modelos de exemplo (p. 964)

Explicação

Uma listaAWS WAF regional de controle de acesso à web (ACL) pode conter uma coleção de regras e 
grupos de regras que inspecionam e controlam solicitações da Web. Se uma ACL da web estiver vazia, o 
tráfego da Web poderá passar sem ser detectado ou controlado pelo WAF, dependendo da ação padrão.

Correção em caso de falha de regra

Forneça uma ou maisAWS WAF regras dentro daRules propriedade.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS WAF Classic regionalACL web - Exemplo

AWS WAF Classic regionalACL da web configurada com uma regra para bloquear solicitações com base 
em uma correspondência de IP definido. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "WafRegionalWebAcl": { 
        "Type": "AWS::WAFRegional::WebACL", 
        "Properties": { 
            "Name": "SampleWebACL", 
            "DefaultAction": { 
                "Type": "ALLOW" 
            }, 
            "MetricName": "SampleWebACLMetric", 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Action": { 
                        "Type": "BLOCK" 
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                    }, 
                    "Priority": 1, 
                    "RuleId": { 
                        "Ref": "IPSetRule" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

WafRegionalWebAcl: 
  Type: AWS::WAFRegional::WebACL 
  Properties: 
    Name: SampleWebACL 
    DefaultAction: 
      Type: ALLOW 
    MetricName: SampleWebACLMetric 
    Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: !Ref 'IPSetRule' 

                 

CT.WAF-REGIONAL.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_regional_webacl_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAF Classic regional web ACL contains any WAF rules 
 or rule groups.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFRegional::WebACL
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any WAF Classic Regional web ACL resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic regional web ACL resource
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#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic regional web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic regional web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE = "AWS::WAFRegional::WebACL"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_regional_web_acls = Resources.*[ Type == %WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_regional_webacl_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %waf_regional_web_acls not empty { 
    check(%waf_regional_web_acls.Properties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.2]: Require any AWS WAF regional web access control list (ACL) 
 to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

rule waf_regional_webacl_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.2]: Require any AWS WAF regional web access control list (ACL) 
 to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(waf_regional_web_acl) { 
    %waf_regional_web_acl { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
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        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAF-REGIONAL.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: "AWS::WAFRegional::IPSet" 
    Properties: 
      Name: "IPSet for deny listed IP addresses" 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: "IPV4" 
        Value: "192.0.2.44/32" 
  IPSetRule: 
    Type: AWS::WAFRegional::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleIPSetRule 
      MetricName: ExampleIPSetRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 
  WafRegionalWebAcl: 
    Type: AWS::WAFRegional::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 
      Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: 
          Ref: IPSetRule 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  WafRegionalWebAcl: 
    Type: AWS::WAFRegional::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
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        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 

     

AWS WAFcontroles
Tópicos

• [CT.WAF.PR.1] Exigir que qualquer regraAWS WAF global tenha uma condição (p. 965)
• [CT.WAF.PR.2] Exigir que qualquer ACLAWS WAF global da web tenha uma regra ou grupo de 

regras (p. 968)

[CT.WAF.PR.1] Exigir que qualquer regraAWS WAF global tenha uma condição

Esse controle verifica se uma regraAWS WAF Classic global contém alguma condição.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::WAF::Rule
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.WAF.PR.1especificação da regra (p. 966)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.WAF.PR.1especificação da regra (p. 966)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:Modelos de exemplo de CT.WAF.PR.1 (p. 968)

Explicação

Uma regra global do WAF pode conter várias condições. As condições da regra permitem a inspeção 
do tráfego e a execução de uma ação definida (permitir, bloquear ou contar). Sem quaisquer condições, 
o tráfego passa sem inspeção. Uma regra global do WAF sem condições, mas com um nome ou tag 
sugerindo permitir, bloquear ou contar, pode levar à suposição errada de que uma dessas ações está 
ocorrendo.

Correção em caso de falha de regra

Forneça uma ou mais condições deAWS WAF regra dentro daPredicates propriedade.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS WAF ClassicRegra global - exemplo

AWS WAF Classicregra global configurada com um predicado de correspondência de IP. O exemplo é 
mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "WAFRule": { 
        "Type": "AWS::WAF::Rule", 
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        "Properties": { 
            "Name": "SampleWAFRule", 
            "MetricName": "SampleWAFRuleMetric", 
            "Predicates": [ 
                { 
                    "DataId": { 
                        "Ref": "IPSet" 
                    }, 
                    "Negated": false, 
                    "Type": "IPMatch" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

WAFRule: 
  Type: AWS::WAF::Rule 
  Properties: 
    Name: SampleWAFRule 
    MetricName: SampleWAFRuleMetric 
    Predicates: 
      - DataId: !Ref 'IPSet' 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 

                 

CT.WAF.PR.1especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_global_rule_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAF Classic global rule contains any conditions.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAF::Rule
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation Hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any WAF Classic global rule resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains a WAF Classic global rule resource
#       And: 'Predicates' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a WAF Classic global rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a WAF Classic global rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAF_GLOBAL_RULE_TYPE = "AWS::WAF::Rule"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_global_rules = Resources.*[ Type == %WAF_GLOBAL_RULE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_global_rule_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %waf_global_rules not empty { 
    check(%waf_global_rules.Properties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.1]: Require any AWS WAF global rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

rule waf_global_rule_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_GLOBAL_RULE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_GLOBAL_RULE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.1]: Require any AWS WAF global rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(waf_global_rule) { 
    %waf_global_rule { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Predicates exists 
        Predicates is_list 
        Predicates not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
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    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

Modelos de exemplo de CT.WAF.PR.1

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: AWS::WAF::IPSet 
    Properties: 
      Name: IPSet for deny listed IP addresses 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: IPV4 
        Value: 192.0.2.44/32 
  WafGlobalRule: 
    Type: AWS::WAF::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleWAFRule 
      MetricName: ExampleWAFRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: "IPMatch" 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  WafGlobalRule: 
    Type: AWS::WAF::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleWAFRule 
      MetricName: ExampleWAFRuleMetric 

     

[CT.WAF.PR.2] Exigir que qualquer ACLAWS WAF global da web tenha uma 
regra ou grupo de regras
Esse controle verifica se uma ACLAWS WAF Classic global da web contém regras ou grupos de regras do 
WAF.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
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• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::WAF::WebACL
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.WAF.PR.2especificação da regra (p. 970)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.WAF.PR.2especificação da regra (p. 970)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.WAF.PR.2modelos de exemplo (p. 971)

Explicação

Uma ACL da Web global do WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras que inspecionam 
e controlam solicitações da Web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da Web poderá passar sem 
ser detectado ou controlado pelo WAF, dependendo da ação padrão.

Correção em caso de falha de regra

Forneça uma ou maisAWS WAF regras dentro daRules propriedade.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS WAF ClassicACL global da Web - Exemplo

AWS WAF ClassicACL global da web configurada com uma regra para bloquear solicitações com base em 
uma correspondência de IP definido. O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "WafGlobalWebAcl": { 
        "Type": "AWS::WAF::WebACL", 
        "Properties": { 
            "Name": "SampleWebACL", 
            "DefaultAction": { 
                "Type": "ALLOW" 
            }, 
            "MetricName": "SampleWebACLMetric", 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Action": { 
                        "Type": "BLOCK" 
                    }, 
                    "Priority": 1, 
                    "RuleId": { 
                        "Ref": "IPSetRule" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML
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WafGlobalWebAcl: 
  Type: AWS::WAF::WebACL 
  Properties: 
    Name: SampleWebACL 
    DefaultAction: 
      Type: ALLOW 
    MetricName: SampleWebACLMetric 
    Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: !Ref 'IPSetRule' 

                 

CT.WAF.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_global_webacl_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAF Classic global web ACL contains any WAF rules or 
 rule groups.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAF::WebACL
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS WAF Classic global web ACL 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic global web ACL resource
#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic global web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic global web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE = "AWS::WAF::WebACL"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_global_web_acls = Resources.*[ Type == %WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_global_webacl_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %waf_global_web_acls not empty { 
    check(%waf_global_web_acls.Properties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.2]: Require any AWS WAF global web ACL to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

rule waf_global_webacl_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.2]: Require any AWS WAF global web ACL to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(waf_global_web_acl) { 
    %waf_global_web_acl { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAF.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.
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Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: "AWS::WAF::IPSet" 
    Properties: 
      Name: "IPSet for deny listed IP addresses" 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: "IPV4" 
        Value: "192.0.2.44/32" 
  IPSetRule: 
    Type: AWS::WAF::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleIPSetRule 
      MetricName: ExampleIPSetRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 
  WafGlobalWebAcl: 
    Type: AWS::WAF::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 
      Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: 
          Ref: IPSetRule 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  WafGlobalWebAcl: 
    Type: AWS::WAF::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 

     

AWS WAFV2controles
Tópicos

• [CT.WAFV2.PR.1] Exigir que uma ACLAWS WAFV2 da web não esteja vazia (p. 973)
• [CT.WAFV2.PR.2] Exigir que um grupo deAWS WAFV2 regras não esteja vazio (p. 977)
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[CT.WAFV2.PR.1] Exigir que uma ACLAWS WAFV2 da web não esteja vazia

Esse controle verifica se uma ACLAWS WAFV2 da web contém alguma regra ou grupo de regras do WAF.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::WAFv2::WebACL
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.WAFV2.PR.1especificação da regra (p. 974)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.WAFV2.PR.1especificação da regra (p. 974)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.WAFV2.PR.1modelos de exemplo (p. 976)

Explicação

Uma lista de controle de acesso à Web (ACL) anexada ao WAFv2 pode conter uma coleção de regras e 
grupos de regras. As regras são para inspecionar e controlar solicitações da web. Se uma ACL da web 
estiver vazia, o tráfego da Web passa sem ser detectado ou controlado pelo firewall do aplicativo web 
(WAF).

Correção em caso de falha de regra

Forneça uma ou maisAWS WAFV2 regras dentro daRules propriedade.

Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS WAFV2ACL web - Exemplo

AWS WAFV2Web ACL configurada com uma regra para bloquear solicitações com base em uma instrução 
de match. entre sites (XSS). O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "WAFv2WebACL": { 
        "Type": "AWS::WAFv2::WebACL", 
        "Properties": { 
            "Scope": "REGIONAL", 
            "Description": "Sample WebACL", 
            "DefaultAction": { 
                "Allow": {} 
            }, 
            "VisibilityConfig": { 
                "SampledRequestsEnabled": true, 
                "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                "MetricName": "SampleWebACLMetric" 
            }, 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Name": "SampleXssRule", 
                    "Priority": 0, 
                    "Action": { 
                        "Block": {} 
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                    }, 
                    "VisibilityConfig": { 
                        "SampledRequestsEnabled": true, 
                        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                        "MetricName": "SampleXssMatchMetric" 
                    }, 
                    "Statement": { 
                        "XssMatchStatement": { 
                            "FieldToMatch": { 
                                "AllQueryArguments": {} 
                            }, 
                            "TextTransformations": [ 
                                { 
                                    "Priority": 1, 
                                    "Type": "NONE" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

WAFv2WebACL: 
  Type: AWS::WAFv2::WebACL 
  Properties: 
    Scope: REGIONAL 
    Description: Sample WebACL 
    DefaultAction: 
      Allow: {} 
    VisibilityConfig: 
      SampledRequestsEnabled: true 
      CloudWatchMetricsEnabled: true 
      MetricName: SampleWebACLMetric 
    Rules: 
      - Name: SampleXssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: SampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
              - Priority: 1 
                Type: NONE 

                 

CT.WAFV2.PR.1especificação da regra

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   wafv2_webacl_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAFV2 web ACL contains any WAF rules or WAF rule 
 groups.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFv2::WebACL
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any WAFv2 web ACL resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an WAFv2 web ACL resource
#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an WAFv2 web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an WAFv2 web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAFV2_WEB_ACL_TYPE = "AWS::WAFv2::WebACL"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let wafv2_web_acls = Resources.*[ Type == %WAFV2_WEB_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule wafv2_webacl_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %wafv2_web_acls not empty { 
    check(%wafv2_web_acls.Properties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.1]: Require an AWS WAFV2 web ACL to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFv2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}
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rule wafv2_webacl_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %WAFV2_WEB_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAFV2_WEB_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.1]: Require an AWS WAFV2 web ACL to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFv2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(wafv2_web_acl) { 
    %wafv2_web_acl { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAFV2.PR.1modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  WAFv2WebACL: 
    Type: AWS::WAFv2::WebACL 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example WebACL 
      DefaultAction: 
        Allow: {} 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: ExampleWebACLMetric 
      Rules: 
      - Name: ExampleXssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
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          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: ExampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
            - Priority: 1 
              Type: NONE 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  WAFv2WebACL: 
    Type: AWS::WAFv2::WebACL 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example WebACL 
      DefaultAction: 
        Allow: {} 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: ExampleWebACLMetric 

     

[CT.WAFV2.PR.2] Exigir que um grupo deAWS WAFV2 regras não esteja vazio
Esse controle verifica se osAWS WAFV2 grupos de regras contêm regras.

• Objetivo de controle: limitar o acesso à rede
• Implementação:AWS CloudFormation Guard Rule
• Comportamento de controle: proativo
• Tipos de recursos:AWS::WAFv2::RuleGroup
• AWS CloudFormationregra de guarda:CT.WAFV2.PR.2especificação da regra (p. 979)

Detalhes e exemplos

• Para obter detalhes sobre os comportamentos PASS, FAIL e SKIP associados a esse controle, 
consulte:CT.WAFV2.PR.2especificação da regra (p. 979)

• Para obter exemplos de CloudFormation modelos PASS e FAIL relacionados a esse controle, 
consulte:CT.WAFV2.PR.2modelos de exemplo (p. 981)

Explicação

Um grupo deAWS WAFV2 regras pode conter várias regras. As regras são para inspecionar e controlar 
solicitações da web. Quando um grupo deAWS WAFV2 regras vazio é associado a uma ACL da web e a 
ACL da web não está associada a nenhuma outra regra ou grupo de regras, o tráfego da Web passa sem 
ser detectado ou controlado pelo firewall do aplicativo web (WAF).

Correção em caso de falha de regra

Forneça uma ou maisAWS WAFV2 regras dentro daRules propriedade.
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Os exemplos a seguir mostram como implementar essa remediação.

AWS WAFV2Grupo de regras - exemplo

AWS WAFV2grupo de regras configurado com uma regra para bloquear solicitações com base em uma 
instrução match. de cross-site scripting (XSS). O exemplo é mostrado em JSON e em YAML.

Exemplo de JSON

{ 
    "WAFv2RuleGroup": { 
        "Type": "AWS::WAFv2::RuleGroup", 
        "Properties": { 
            "Scope": "REGIONAL", 
            "Description": "Sample Rule Group", 
            "VisibilityConfig": { 
                "SampledRequestsEnabled": true, 
                "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                "MetricName": "SampleRuleGroupMetric" 
            }, 
            "Capacity": 1000, 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Name": "XssRule", 
                    "Priority": 0, 
                    "Action": { 
                        "Block": {} 
                    }, 
                    "VisibilityConfig": { 
                        "SampledRequestsEnabled": true, 
                        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                        "MetricName": "SampleXssMatchMetric" 
                    }, 
                    "Statement": { 
                        "XssMatchStatement": { 
                            "FieldToMatch": { 
                                "AllQueryArguments": {} 
                            }, 
                            "TextTransformations": [ 
                                { 
                                    "Priority": 1, 
                                    "Type": "NONE" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

Exemplo de YAML

WAFv2RuleGroup: 
  Type: AWS::WAFv2::RuleGroup 
  Properties: 
    Scope: REGIONAL 
    Description: Sample Rule Group 
    VisibilityConfig: 
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      SampledRequestsEnabled: true 
      CloudWatchMetricsEnabled: true 
      MetricName: SampleRuleGroupMetric 
    Capacity: 1000 
    Rules: 
      - Name: XssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: SampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
              - Priority: 1 
                Type: NONE 

                 

CT.WAFV2.PR.2especificação da regra

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   wafv2_rulegroup_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS WAFV2 rule groups contain rules.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFv2::RuleGroup
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS WAFV2 rule group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAFV2 rule group resource
#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAFV2 rule group resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAFV2 rule group resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAFV2_RULE_GROUP_TYPE = "AWS::WAFv2::RuleGroup"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let wafv2_rule_groups = Resources.*[ Type == %WAFV2_RULE_GROUP_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule wafv2_rulegroup_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %wafv2_rule_groups not empty { 
    check(%wafv2_rule_groups.Properties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.2]: Require an AWS WAFV2 rule group to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFV2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

rule wafv2_rulegroup_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAFV2_RULE_GROUP_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAFV2_RULE_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.2]: Require an AWS WAFV2 rule group to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFV2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(wafv2_rule_group) { 
    %wafv2_rule_group { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.WAFV2.PR.2modelos de exemplo

Você pode ver exemplos dos artefatos de teste PASS e FAIL para os controles proativos da AWS Control 
Tower.

Exemplo de PASS - Use este modelo para verificar a criação de um recurso compatível.

Resources: 
  WAFv2RuleGroup: 
    Type: AWS::WAFv2::RuleGroup 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example Rule Group 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: SampleRuleGroupMetrics 
      Capacity: 1000 
      Rules: 
      - Name: TestXssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: ExampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
            - Priority: 1 
              Type: NONE 

     

Exemplo de falha: use esse modelo para verificar se o controle impede a criação de recursos não 
compatíveis.

Resources: 
  WAFv2RuleGroup: 
    Type: AWS::WAFv2::RuleGroup 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example Rule Group 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: ExampleRuleGroupMetric 
      Capacity: 1000 
      Rules: [] 

     

Padrão do Security Hub
O AWS Control Tower é integrado aoAWS Security Hub para fornecer controles de detetive que ajudam 
você a monitorar seuAWS ambiente. A integração é realizada com um padrão do Security Hub, chamado 
de padrão gerenciado por serviços: AWS Control Tower.
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AAWS Security Hub integração com o AWS Control Tower está em versão prévia. Os controles de 
propriedade do Security Hub não são agregados ao status de conformidade de contas e OUs na AWS 
Control Tower. Como precaução, recomendamos que você analise as descobertas do Security Hub 
e os recursos não compatíveis com a AWS Control Tower antes de corrigir suas contas e UOs. Para 
saber mais, consulte Visualização do status do controle do padrão gerenciado por serviços: AWS Control 
Tower na documentação do Security Hub. Nenhuma cobrança adicional se aplica enquanto você usa 
esses novos recursos durante a versão prévia. No entanto, ao configurar a AWS Control Tower, você 
incorre em custos com osAWS serviços que estabelecem sua landing zone e implementam controles 
obrigatórios. Para obter mais informações, consulte Definição de preço da AWS Control Tower.

O padrão gerenciado por serviços: o AWS Control Tower suporta um subconjunto de controles no padrão
AWSFoundational Security Best Practices (FSBP). Para saber mais sobre esse padrão e ver os controles 
disponíveis, consulte Padrão gerenciado por serviços: AWS Control Tower. Para obter mais informações 
gerais sobre os padrões do Security Hub, consulte Padrões e controles de segurança no Security Hub, no
Guia do usuário doAWS Security Hub.

Note

A AWS Control Tower não detecta desvios em controles que fazem parte do padrãoAWS Security 
Hub gerenciado por serviços: a AWS Control Tower.

Esse padrão está disponível somente para clientes da AWS Control Tower que criaram o padrão no 
console da AWS Control Tower. A AWS Control Tower cria o padrão para você quando você ativa o 
primeiro controle do Security Hub no console da AWS Control Tower. Quando você ativa o primeiro 
controle, caso ainda não tenha habilitado o Security Hub, a AWS Control Tower também habilita o Security 
Hub para você.

Depois de criar esse padrão, você pode visualizar os controles de detetive do Security Hub junto com 
outros controles da AWS Control Tower, no console da AWS Control Tower. Nenhum controle é ativado 
automaticamente para esse padrão. Os controles do Security Hub estão ativos somente no nível da UO, 
não para todas as OUs da AWS Control Tower (se não estiverem habilitados para todas) e não para 
contas individuais. A AWS Control Tower não relata conformidade com os controles do Security Hub.

Com base no status do controle, o Security Hub calcula uma pontuação de segurança para o padrão 
gerenciado por serviços: AWS Control Tower. Essa pontuação de segurança e as descobertas do controle 
estão disponíveis somente no Security Hub. Esses itens não estão disponíveis na AWS Control Tower.

Note

Quando você cria o Padrão Gerenciado por Serviços: a AWS Control Tower e ativa controles para 
ele, o Security Hub pode levar até 18 horas para gerar descobertas para controles que usam a 
mesma regra subjacenteAWS Config vinculada a serviços que os controles de outros padrões 
habilitados do Security Hub. Para obter mais informações, consulte Agendar a execução de 
verificações de segurança no Guia do usuário doAWS Security Hub.

Você pode excluir esse padrão no console da AWS Control Tower desativando todos os controles no 
padrão. Isso exclui o padrão para todas as contas gerenciadas e regiões controladas na AWS Control 
Tower. A exclusão do padrão não desativa o Security Hub da sua conta.

Note

Você pode ativar e gerenciar alguns controles do Security Hub a partir da AWS Control Tower, 
com o padrão gerenciado pelo serviço Security Hub: AWS Control Tower.
É importante saber que alguns controles do Security Hub não operam em determinadosRegiões 
da AWS locais onde a AWS Control Tower está disponível, porque essas regiões não oferecem 
suporte à funcionalidade subjacente necessária. Como resultado, quando você implanta um 
controle do Security Hub por meio da AWS Control Tower, o controle pode não estar operando 
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em todas as regiões que você governa com a AWS Control Tower. Para obter mais informações 
sobre os controles do Security Hub que não podem ser implantados em determinadas regiões, 
consulte a documentação de referência dos controles do Security Hub.

As seguintesAWS regiões não oferecem suporte a controles que fazem parte do padrão 
gerenciado por serviços do Security Hub: AWS Control Tower

• Região da Ásia-Pacífico (Hong Kong), ap-east-1
• Região da Ásia-Pacífico (Jakarta), ap-southeast-3
• Região da Ásia-Pacífico (Osaka), ap-northeast-3
• Região da UE (Milão), eu-south-1
• Região da África (Cidade do Cabo), af-south-1
• Região do Oriente Médio (Bahrein), me-south-1

Você pode ver as regiões de cada controle no console da AWS Control Tower.

Controles que aprimoram a proteção da residência de 
dados
Esses controles eletivos complementam a postura de residência de dados da sua empresa. Ao aplicar 
esses controles juntos, você pode configurar seu ambiente de várias contas para ajudar a detectar e inibir 
a criação, o compartilhamento ou a cópia intencionais ou acidentais de dados, fora daAWS região ou 
regiões selecionadas.

Esses controles entram em vigor no nível da OU e se aplicam a todas as contas dos membros da OU.

Important

CertosAWS serviços globais, comoAWS Identity and Access Management (IAM) eAWS 
Organizations, estão isentos desses controles. Você pode identificar os serviços isentos 
analisando a região de negação de SCP, mostrada no código de exemplo. Os serviços com “*” 
após o identificador estão isentos, porque 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: Habilitar controles de residência de dados
Este vídeo (5:58) descreve como habilitar controles de residência de dados com controles 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.

Note

Estamos fazendo a transição de nossa terminologia para se alinhar melhor com o uso da indústria 
e com outrosAWS serviços. Durante esse período, você poderá ver o termo anterior, guardrail, 
bem como o novo termo, controle, em nossa documentação, console, blogs e vídeos. Esses 
termos são sinônimos para nossos propósitos.

Tópicos
• Negar acesso àAWS com base naAWS região solicitada (p. 984)
• Proibir o acesso à Internet para uma instância Amazon VPC gerenciada por um cliente (p. 986)
• Proibir conexões da Amazon Virtual Private Network (VPN) (p. 987)
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• Proibir redes entre regiões para Amazon EC2 CloudFront, Amazon eAWS Global Accelerator
 (p. 987)

• Detecte se os endereços IP públicos para o escalonamento automático do Amazon EC2 estão 
habilitados por meio de configurações de execução  (p. 988)

• Detecte se as instâncias de replicação doAWS Database Migration Service são públicas  (p. 989)
• Detecte se os snapshots do Amazon EBS podem ser restaurados por todas asAWS contas (p. 990)
• Detecte se alguma instância do Amazon EC2 tem um endereço IPv4 público associado (p. 991)
• Detecte se as configurações do Amazon S3 para bloquear o acesso público estão definidas como 

verdadeiras para a conta (p. 992)
• Detecta se o acesso público de um endpoint do Amazon EKS está bloqueado (p. 993)
• Detectar se um domínio OpenSearch do Amazon Service está no Amazon VPC (p. 994)
• Detecte se algum dos nós principais de cluster do Amazon EMR tem endereços IP públicos (p. 995)
• Detecte se a política de função doAWS Lambda anexada ao recurso do Lambda bloqueia o acesso 

público (p. 996)
• Detecte se existem rotas públicas na tabela de rotas de um Internet Gateway (IGW)  (p. 996)
• Detecte se os clusters do Amazon Redshift estão bloqueados do acesso público (p. 997)
• Detecte se uma instância de SageMaker notebook da Amazon permite acesso direto à 

Internet (p. 998)
• Detecte se alguma sub-rede da Amazon VPC está atribuída a um endereço IP público (p. 999)
• Detecte se os documentos do AWS Systems Manager de propriedade da conta são públicos (p. 999)

Negar acesso àAWS com base naAWS região solicitada
Esse controle é comumente chamado de controle de negação da região.

Esse controle não permite 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 na página de configurações da zona de destino. 
As ações são permitidas normalmente em regiões com status Governado.

Note

CertosAWS serviços globais, comoAWS Identity and Access Management (IAM) eAWS 
Organizations, estão isentos dos controles de residência de dados. Esses serviços são 
especificados no código de exemplo SCP a seguir.

Este é um controle eletivo com orientação preventiva. É o principal controle associado à ação de negação 
da Região. Para obter mais informações, consulte Configurar o controle de negação de região (p. 124).

O formato desse controle é baseado no seguinte SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRREGIONDENY", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "a4b:*", 
                "access-analyzer:*", 
                "acm:*", 
                "account:*", 
                "activate:*", 
                "artifact:*", 
                "aws-marketplace-management:*", 
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                "aws-marketplace:*", 
                "aws-portal:*", 
                "billingconductor:*", 
                "budgets:*", 
                "ce:*", 
                "chatbot:*", 
                "chime:*", 
                "cloudfront:*", 
                "compute-optimizer:*", 
                "config:*", 
                "cur:*", 
                "datapipeline:GetAccountLimits", 
                "devicefarm:*", 
                "directconnect:*", 
                "discovery-marketplace:*", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "ec2:DescribeTransitGateways", 
                "ec2:DescribeVpnGateways", 
                "ecr-public:*", 
                "fms:*", 
                "globalaccelerator:*", 
                "health:*", 
                "iam:*", 
                "importexport:*", 
                "kms:*", 
                "license-manager:ListReceivedLicenses", 
                "lightsail:Get*", 
                "mobileanalytics:*", 
                "networkmanager:*", 
                "organizations:*", 
                "pricing:*", 
                "resource-explorer-2:*", 
                "route53-recovery-cluster:*", 
                "route53-recovery-control-config:*", 
                "route53-recovery-readiness:*", 
                "route53:*", 
                "route53domains:*", 
                "s3:CreateMultiRegionAccessPoint", 
                "s3:DeleteMultiRegionAccessPoint", 
                "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation", 
                "s3:GetAccountPublic", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketPolicyStatus", 
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
                "s3:GetMultiRegionAccessPoint", 
                "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy", 
                "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus", 
                "s3:GetStorageLensConfiguration", 
                "s3:GetStorageLensDashboard", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListMultiRegionAccessPoints", 
                "s3:ListStorageLensConfigurations", 
                "s3:PutAccountPublic", 
                "s3:PutAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy", 
                "savingsplans:*", 
                "shield:*", 
                "sso:*", 
                "sts:*", 
                "support:*", 
                "supportapp:*", 
                "supportplans:*", 
                "sustainability:*", 
                "tag:GetResources", 
                "trustedadvisor:*", 
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                "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles", 
                "waf-regional:*", 
                "waf:*", 
                "wafv2:*" 
            ], 
            "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:RequestedRegion declaração. 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
Esse controle proíbe o acesso à Internet para uma instância da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
gerenciada por um cliente, em vez de por umAWS serviço.

Important

Se você provisionar contas do Account Factory com as configurações de acesso à Internet do 
VPC ativadas, essa configuração do Account Factory substituirá esse controle. 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 a passo: configurar a AWS 
Control Tower sem uma VPC (p. 1070).

• Esse controle não se aplica às VPCs gerenciadas porAWS serviços.
• As VPCs existentes que têm acesso à Internet mantêm seu acesso à Internet. Ela se aplica somente a 

novas instâncias. Depois que esse controle for aplicado, o acesso não poderá ser alterado.

Este é um controle preventivo com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

O artefato para esse controle 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", 
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        "ec2:CreateCarrierGateway" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalArn": [ 
            "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Proibir conexões da Amazon Virtual Private Network (VPN)
Esse controle impede conexões de rede privada virtual (VPN) (VPN site a site e Client VPN) com uma 
Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

Note

As VPCs existentes que têm acesso à Internet mantêm seu acesso à Internet.

Este é um controle preventivo com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

O artefato para esse controle 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", 
        "ec2:AssociateClientVpnTargetNetwork", 
        "ec2:AuthorizeClientVpnIngress" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

Proibir redes entre regiões para Amazon EC2 CloudFront, 
Amazon eAWS Global Accelerator
Esse controle impede a configuração de conexões de rede entre regiões a partir dos serviços Amazon EC2 
CloudFront, Amazon eAWS Global Accelerator. Ele evita o emparelhamento de VPC e o emparelhamento 
de gateway de trânsito.
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Note

Esse controle evita o emparelhamento de VPC do Amazon EC2 e o emparelhamento do Amazon 
EC2 Transit Gateway em uma única região, bem como entre regiões. Por esse motivo, esse 
controle pode afetar determinadas cargas de trabalho, além de sua postura de residência de 
dados.

Este é um controle preventivo com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

O artefato para esse controle 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
Esse controle detecta se os grupos do Amazon EC2 Auto Scaling têm endereços IP públicos habilitados 
por meio de configurações de execução.

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

No console do :

• A regra mostra o status de não compatível se a configuração de inicialização de um grupo de 
escalonamento automático definir o valor do campoAssociatePublicIpAddress definido como
Verdadeiro.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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: 
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  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 as instâncias de replicação doAWS Database 
Migration Service são públicas
Esse controle detecta se as instâncias de replicação doAWS Database Migration Service são públicas.

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

No console do :

• A regra mostra o status de não compatível se o valor doPubliclyAccessible campo for definido 
como Verdadeiro.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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. 
    AllowedValues: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
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      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 todas asAWS contas
Esse controle detecta se todas asAWS contas têm acesso para restaurar snapshots do Amazon EBS.

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

No console do :

• A regra mostra o status de não conformidade se algum instantâneo tiver oRestorableByUserIds
campo definido com o valor Todos. Nesse caso, os instantâneos do Amazon EBS são públicos.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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: 
      - 1hour 
      - 3hours 
      - 6hours 
      - 12hours 
      - 24hours 
  
Mappings: 
  Settings: 
    FrequencyMap: 
      1hour   : One_Hour 
      3hours  : Three_Hours 
      6hours  : Six_Hours 
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      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
Esse controle detecta se uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) tem um 
endereço IPv4 público associado. Esse controle se aplica somente a endereços IPv4.

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

No console do :

• A regra mostra o status de não conformidade se o campo IP público estiver presente no item de 
configuração da instância do Amazon EC2.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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: 
      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
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Detecte se as configurações do Amazon S3 para bloquear o 
acesso público estão definidas como verdadeiras para a conta
Esse controle 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 ponto de 
acesso.

No console do :

• A regra mostra o status de não compatível se pelo menos uma das configurações for falsa.

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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: 
      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 
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        BlockPublicPolicy: !Ref PublicAccessBlockSetting 
        BlockPublicAcls: !Ref PublicAccessBlockSetting 
        RestrictPublicBuckets: !Ref PublicAccessBlockSetting 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecta se o acesso público de um endpoint do Amazon EKS 
está bloqueado
Esse controle detecta se o endpoint do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) está bloqueado 
do acesso público.

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

No console do :

• A regra mostra o status de não conformidade se o endpoint estiver acessível ao público.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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 
  
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. 
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      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detectar se um domínio OpenSearch do Amazon Service está no 
Amazon VPC
Esse controle detecta se um domínio do Amazon OpenSearch Service está no Amazon VPC.

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

No console do :

• A regra mostra o status de não conformidade se o endpoint do domínio OpenSearch Service for público.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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: 
    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 
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        SourceIdentifier: ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte se algum dos nós principais de cluster do Amazon EMR 
tem endereços IP públicos
Esse controle detecta se algum nó mestre de cluster do Amazon EMR tem endereços IP públicos.

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs

No console do :

• A regra mostra o status de não conformidade se um nó principal tiver um endereço IP público.
• Esse controle verifica os clusters que estão no estado RUNNING ou WAITING.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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: 
      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 
 control checks clusters that are in RUNNING or WAITING state. 
      Source: 
        Owner: AWS 
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        SourceIdentifier: EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte se a política de função doAWS Lambda anexada ao 
recurso do Lambda bloqueia o acesso público
Esse controle detecta se a política de função doAWS Lambda anexada ao recurso do Lambda bloqueia o 
acesso público.

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

No console do :

• A regra mostra o status de não conformidade se a política de função do Lambda permitir acesso público.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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)
Esse controle detecta se existem rotas públicas na tabela de rotas associada a um Internet Gateway 
(IGW).

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

No console do :

• A regra mostra o status de não conformidade se uma rota tiver um bloco CIDR de destino 
de0.0.0.0/0::/0 ou se um bloco CIDR de destino não corresponder ao parâmetro da regra.
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O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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 os clusters do Amazon Redshift estão bloqueados do 
acesso público
Esse controle detecta se os clusters do Amazon Redshift estão bloqueados do acesso público.

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

No console do :

• A regra mostra o status de não compatível se opubliclyAccessible campo estiver definido como
Verdadeiro no item de configuração do cluster.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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} 
      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: 
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        - AWS::Redshift::Cluster 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK

Detecte se uma instância de SageMaker notebook da Amazon 
permite acesso direto à Internet
Esse controle detecta se uma instância de SageMaker notebook da Amazon permite acesso direto à 
Internet.

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

No console do :

• A regra mostra o status de não conformidade se as instâncias de SageMaker notebook da Amazon 
permitirem acesso direto à Internet.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS 
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      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte se alguma sub-rede da Amazon VPC está atribuída a um 
endereço IP público
Esse controle detecta se as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) estão atribuídas a 
um endereço IP público.

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

No console do :

• A regra mostra o status de não conformidade se a Amazon VPC tiver sub-redes às quais é atribuído um 
endereço IP público.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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
Esse controle detecta se os documentos do AWS Systems Manager de propriedade da conta são públicos.

Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado em 
nenhuma OUs.

No console do : A regra mostra o status de não conformidade se algum documento com 
o proprietário 'Self' for público.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.
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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

Controles opcionais
Os controles opcionais na AWS Control Tower são aplicados no nível da UO. Você pode ativar e desativar 
esses controles opcionais por meio do console da AWS Control Tower ou por meio das APIs de controle.

A AWS Control Tower oferece vários tipos de controles opcionais:

• Controles proativos (p. 247), que são baseados emAWS CloudFormation ganchos.
• Controles do Security Hub, que são baseados emAWS Config regras — esses controles são de 

propriedade do Security Hub e integrados à AWS Control Tower, por meio do padrão gerenciado por 
serviços: AWS Control Tower.

• Controles de residência de dados, que são controles eletivos baseados em SCPs eAWS Config regras, 
implementados na AWS Control Tower.

• Controles altamente recomendados, baseados em SCPs eAWS Config regras, implementados na AWS 
Control Tower.

• Controles eletivos, baseados em SCPs eAWS Config regras, implementados na AWS Control Tower.
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Os controles altamente recomendados e eletivos de propriedade da AWS Control Tower são opcionais, o 
que significa que você pode personalizar o nível de fiscalização das OUs em sua landing zone escolhendo 
quais ativar. Os controles opcionais não estão habilitado por padrão. Para mais informações sobre 
controles opcionais, consulte as seguintes páginas de referência de controle nas próximas seções.

Note

É importante saber que alguns controles de detetives na AWS Control Tower não operam em 
determinadosRegiões da AWS locais onde a AWS Control Tower está disponível, porque essas 
regiões não oferecem suporte à funcionalidade subjacente necessária. Como resultado, quando 
você implanta um controle de detetive, o controle pode não estar operando em todas as regiões 
que você governa com a AWS Control Tower. Para obter detalhes, consulte Limitações de 
controle (p. 30).
Você pode ver as regiões de cada controle no console da AWS Control Tower.
Para obter mais informações sobre os controles de detetive que não podem ser implantados em 
determinadas regiões, consulte a documentação da lista de serviços regionais para saber mais 
sobre as regiões ondeAWS Config estão disponíveis. Se o controle de detetive for implementado 
como umaAWS Config regra gerenciada, consulte a documentação de referência dos controles do 
Security Hub.

Controles altamente recomendados
Os controles fortemente são de propriedade da AWS Control Tower. Eles são baseados nas melhores 
práticas para ambientes de várias contas bem arquitetados. Esses controles não são habilitados por 
padrão e podem ser desativados por meio do console da AWS Control Tower ou das APIs de controle. A 
seguir, você encontrará uma referência para cada um dos controles altamente recomendados disponíveis 
na AWS Control Tower.

Tópicos
• Não permitir a criação de chaves de acesso para o usuário raiz (p. 1001)
• Não permitir ações como usuário raiz (p. 1002)
• Detecte se a criptografia está habilitada para volumes do Amazon EBS conectados às instâncias do 

Amazon EC2 (p. 1002)
• Detecte se o tráfego TCP de entrada irrestrito é permitido (p. 1003)
• Detecte se a conexão irrestrita à Internet por meio de SSH é permitida (p. 1005)
• Detectar se a MFA para o usuário raiz está ativada (p. 1005)
• Detecte se o acesso público de leitura aos buckets do Amazon S3 é permitido (p. 1006)
• Detecte se o acesso público de gravação aos buckets do Amazon S3 é permitido (p. 1006)
• Detecte se os volumes do Amazon EBS estão conectados às instâncias do Amazon EC2 (p. 1007)
• Detecte se a otimização do Amazon EBS está habilitada para instâncias do Amazon EC2 (p. 1008)
• Detecte se o acesso público às instâncias de banco de dados do Amazon RDS está 

habilitado (p. 1008)
• Detecte se o acesso público aos snapshots do banco de dados do Amazon RDS está 

habilitado (p. 1009)
• Detecte se a criptografia de armazenamento está habilitada para instâncias de banco de dados 

Amazon RDS (p. 1009)
• Detecte se uma conta temAWS CloudTrail ou CloudTrail Lake ativado (p. 1010)

Não permitir a criação de chaves de acesso para o usuário raiz
Protege suasAWS contas ao proibir a criação de chaves de acesso para o usuário root. Em vez disso, 
recomendamos que você crie chaves de acesso para os usuários do IAM ou do IAM Identity Center, que 
concedem permissões limitadas para interagir com suaAWS conta. Este é um controle preventivo com 
orientação altamente recomendada. Por padrão, esse controle não está habilitado.
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O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRRESTRICTROOTUSERACCESSKEYS", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "iam:CreateAccessKey", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": [ 
                        "arn:aws:iam::*:root" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Não permitir ações como usuário raiz
Protege suasAWS contas ao proibir o acesso à conta com credenciais de usuário root, que são credenciais 
do proprietário da conta que permitem acesso irrestrito a todos os recursos da conta. Em vez disso, 
recomendamos que você crie usuários do IAM Identity Center para interação diária com suaAWS conta. 
Este é um controle preventivo com orientação altamente recomendada. Por padrão, esse controle não está 
habilitado.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
  "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
Esse controle detecta se os volumes do Amazon EBS anexados a uma instância do Amazon EC2 estão 
criptografados. Esse controle não altera status da conta. Este é um controle de detetive com orientação 
altamente recomendada. Por padrão, esse controle não está habilitado em nenhuma OUs.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.
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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 
    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
Esse controle ajuda a reduzir a exposição do servidor ao risco ao detectar 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. Esse controle não altera status da conta. Este é 
um controle de detetive com orientação altamente recomendada. Por padrão, esse controle não está 
habilitado.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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 
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  blockedPort2: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - '' 
      - Ref: blockedPort2 
  blockedPort3: 
    Fn::Not: 
    - Fn::Equals: 
      - '' 
      - Ref: blockedPort3 
  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
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Detecte se a conexão irrestrita à Internet por meio de SSH é permitida

Esse controle detecta se as conexões com a Internet são permitidas por meio de serviços remotos, como 
o protocolo Secure Shell (SSH). Esse controle não altera status da conta. Este é um controle de detetive 
com orientação altamente recomendada. Por padrão, esse controle não está habilitado.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether security groups that are in use 
 disallow SSH
Parameters: 
  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

Detectar se a MFA para o usuário raiz está ativada

Esse controle detecta se a autenticação multifator (MFA) está habilitada para o usuário raiz da conta de 
gerenciamento. A MFA reduz os riscos de vulnerabilidade decorrentes de uma autenticação fraca ao exigir 
um código de autenticação adicional após o sucesso do nome de usuário e da senha. Esse controle não 
altera status da conta. Este é um controle de detetive com orientação altamente recomendada. Por padrão, 
esse controle não está habilitado.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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 
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      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 
          - Settings 
          - FrequencyMap 
          - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detecte se o acesso público de leitura aos buckets do Amazon S3 é permitido

Esse controle 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. Esse controle não altera o status da 
conta. Este é um controle de detetive com orientação altamente recomendada. Por padrão, esse controle 
não está habilitado.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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

Esse controle 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. Esse controle não altera o status da 
conta. Este é um controle de detetive com orientação altamente recomendada. Por padrão, esse controle 
não está habilitado.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public 
 access
Parameters: 
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  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 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::Bucket

Detecte se os volumes do Amazon EBS estão conectados às instâncias do 
Amazon EC2

Esse controle detecta se um dispositivo de volume do Amazon EBS persiste independentemente de uma 
instância do Amazon EC2. Esse controle não altera o status da conta. Este é um controle de detetive com 
orientação altamente recomendada. Por padrão, esse controle não está habilitado.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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
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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 pelo Amazon EBS minimizam a contenção entre a E/S do Amazon 
EBS e outro tráfego da sua instância. Esse controle não altera o status da conta. Este é um controle de 
detetive com orientação altamente recomendada. Por padrão, esse controle não está habilitado.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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 de banco de dados do Amazon RDS 
está habilitado

Detecta se suas instâncias de banco de dados Amazon RDS permitem acesso público. Você pode 
proteger suas instâncias de banco de dados do Amazon RDS proibindo o acesso público. Esse controle 
não altera o status da conta. Este é um controle de detetive com orientação altamente recomendada. Por 
padrão, esse controle não está habilitado.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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: 
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        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 ativado. Você pode 
proteger suas informações desativando o acesso público. Esse controle não altera o status da conta. Este 
é um controle de detetive com orientação altamente recomendada. Por padrão, esse controle não está 
habilitado.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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 habilitada para instâncias de 
banco de dados Amazon RDS

Detecta instâncias de banco de dados Amazon RDS que não estão criptografadas em repouso. Você pode 
proteger suas instâncias de banco de dados Amazon RDS em repouso criptografando o armazenamento 
subjacente para instâncias de banco de dados e seus backups automatizados, réplicas de leitura e 
snapshots. Esse controle não altera o status da conta. Este é um controle de detetive com orientação 
altamente recomendada. Por padrão, esse controle não está habilitado.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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 
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        SourceIdentifier: RDS_STORAGE_ENCRYPTED 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::RDS::DBInstance

Detecte se uma conta temAWS CloudTrail ou CloudTrail Lake ativado

Esse controle detecta se uma conta temAWS CloudTrail ou CloudTrail Lake ativado. A regra é 
NON_COMPLIANT se um deles CloudTrail ou o CloudTrail Lake não estiver habilitado em uma conta. Este 
é um controle de detetive com orientação altamente recomendada. Por padrão, esse controle não está 
habilitado em nenhuma OUs.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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

Controles eletivos
Os controles eletivos permitem que você bloqueie ou rastreie tentativas de realizar ações normalmente 
restritas em um ambienteAWS corporativo. Esses controles não estão habilitados por padrão e podem 
ser desativados. A seguir, você encontrará uma referência para os controles eletivos disponíveis na AWS 
Control Tower. Os controles eletivos específicos para residência de dados são coletados em uma seção 
separada,Controles que aprimoram a proteção da residência de dados (p. 983).

Tópicos
• Proibir alterações na configuração de criptografia para buckets do Amazon S3 [Anteriormente: Habilitar 

criptografia em repouso para arquivamento de registros] (p. 1011)
• Proibir alterações na configuração de registro para buckets do Amazon S3 [Anteriormente: Habilitar o 

registro de acesso para arquivamento de registros] (p. 1011)
• Proibir alterações na política de bucket para buckets do Amazon S3 [Anteriormente: proibir alterações 

de políticas no arquivamento de registros] (p. 1012)
• Proibir alterações na configuração do ciclo de vida dos buckets do Amazon S3 [anteriormente: defina 

uma política de retenção para arquivamento de registros] (p. 1012)
• Proibir alterações na configuração de replicação para buckets do Amazon S3 (p. 1012)
• Proibir ações de exclusão em buckets do Amazon S3 sem MFA (p. 1013)
• Detecte se o MFA está habilitado para usuáriosAWS do IAM (p. 1013)
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• Detecte se a MFA está habilitada para usuários doAWS IAM doAWS console (p. 1014)
• Detecte se o controle de versão para buckets do Amazon S3 está habilitado (p. 1015)
• Proibir o gerenciamento de tipos de recursos, módulos e ganchos noAWS CloudFormation 

registro (p. 1016)

Proibir alterações na configuração de criptografia para buckets do Amazon S3 
[Anteriormente: Habilitar criptografia em repouso para arquivamento de registros]
Esse controle não permite alterações na criptografia de todos os buckets do Amazon S3. Este é um 
controle preventivo com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado.

O artefato para esse controle 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 para buckets do Amazon S3 
[Anteriormente: Habilitar o registro de acesso para arquivamento de registros]
Esse controle não permite alterações na configuração de registro em log para todos os buckets do Amazon 
S3. Este é um controle preventivo com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
    "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 políticas no arquivamento de registros]

Esse controle não permite alterações na política de bucket para todos os buckets do Amazon S3. Este é 
um controle preventivo com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
    "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: defina uma política de retenção para arquivamento de registros]

Esse controle não permite alterações na configuração do ciclo de vida de todos os buckets do Amazon S3. 
Este é um controle preventivo com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

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

Proibir alterações na configuração de replicação para buckets do Amazon S3

Evita alterações na forma como seus buckets do Amazon S3 foram configurados para lidar com a 
replicação dentro de regiões ou entre regiões. Por exemplo, se você configurar seus buckets com 
replicação de região única, para restringir a localização dos dados do Amazon S3 a um únicoRegião 
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da AWS (desativando assim qualquer cópia automática e assíncrona de objetos entre buckets para 
outrosRegiões da AWS), esse controle evita que essa configuração de replicação seja alterada. Este é um 
controle preventivo com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
    "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 ao exigir MFA para ações de exclusão. O MFA exige um código de 
autenticação extra depois que o nome de usuário e a senha forem bem-sucedidos. Este é um controle 
preventivo com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado.

O artefato para esse controle é o seguinte SCP.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRRESTRICTS3DELETEWITHOUTMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:DeleteBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": [ 
                        "false" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Detecte se o MFA está habilitado para usuáriosAWS do IAM

Esse controle detecta se a MFA está habilitada para usuáriosAWS do IAM. Você pode proteger sua conta 
exigindo MFA para todos osAWS usuários da conta. A MFA exige um código de autenticação adicional 
após o sucesso do nome de usuário e da senha. Esse controle não altera o status da conta. Este é um 
controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está habilitado.
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O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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 multi-
factor 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 a MFA está habilitada para usuários doAWS IAM doAWS console

Protege sua conta ao exigir MFA para todos os usuáriosAWS do IAM no console. A MFA reduz os riscos 
de vulnerabilidade decorrentes de uma autenticação fraca ao exigir um código de autenticação adicional 
após o sucesso do nome de usuário e da senha. Esse controle detecta se o MFA está habilitado. Esse 
controle não altera o status da conta. Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, 
esse controle não está habilitado.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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 
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    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 controle de versão para buckets do Amazon S3 está habilitado

Detecta se seus buckets do Amazon S3 estão habilitados para controle de versão. O versionamento 
permite que você recupere objetos de uma exclusão ou substituição acidental. Esse controle não altera o 
status da conta. Este é um controle de detetive com orientação eletiva. Por padrão, esse controle não está 
habilitado.

O artefato para esse controle é a seguinteAWS Config regra.

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 
    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
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Proibir o gerenciamento de tipos de recursos, módulos e ganchos noAWS 
CloudFormation registro

Esse controle eletivo proíbe o gerenciamento dos seguintes tipos de extensão noAWS CloudFormation 
registro: tipos de recursos, módulos e ganchos. Para obter mais informações sobreAWS CloudFormation 
extensões, consulte Usando oAWS CloudFormation registro.

Note

Você deve ativar esse controle ao ativar controles proativos em seu ambiente.

• Objetivo de controle: proteger as configurações
• Política de controle de serviços de implementação (SCP)
• Comportamento de controle: Preventivo
• Orientação de controle: eletiva
• Proprietário do controle: AWS Control Tower
• ID de controle: CT.CLOUDFORMATION.PR.1
• Severidade: crítica
• Serviço da AWS: AWS CloudFormation
• Tipos de recursos:AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion, 
AWS::CloudFormation::HookTypeConfig, AWS::CloudFormation::HookVersion, 
AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion, 
AWS::CloudFormation::ModuleVersion, 
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion, 
AWS::CloudFormation::ResourceVersion

O exemplo a seguir mostra o artefato SCP desse controle.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRDISALLOWMODIFICATIONCFNREGISTRY", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:RegisterType", 
                "cloudformation:DeregisterType", 
                "cloudformation:SetTypeConfiguration", 
                "cloudformation:SetTypeDefaultVersion", 
                "cloudformation:PublishType" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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Serviços integrados
O AWS Control Tower é um serviço criado com base em outrosAWS serviços, 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 bem arquitetado, saiba mais sobre a
ferramentaAWS Well-Architected. Consulte também o Guia do ambiente de nuvem de gerenciamento e 
governança.

Tópicos
• Implemente ambientes comAWS CloudFormation (p. 1017)
• Monitore eventos com CloudTrail (p. 1017)
• Monitore recursos e serviços com CloudWatch (p. 1018)
• Controlar configurações de recursos com o AWS Config (p. 1018)
• Gerencie permissões para entidades com o IAM (p. 1019)
• AWS Key Management Service (p. 1019)
• Execute funções de computação sem servidor com o Lambda (p. 1019)
• Gerenciar contas por meio do AWS Organizations (p. 1019)
• Armazene objetos com o Amazon S3 (p. 1020)
• Monitore seu ambiente com o Security Hub (p. 1020)
• Provisionar contas por meio do Service Catalog (p. 1020)
• Gerencie usuários e acesso por meioAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-

On) (p. 1021)
• Rtification Notification Stification SSSSSS (p. 1025)
• Criar aplicativos distribuídos com AWS Step Functions (p. 1025)

Implemente ambientes comAWS CloudFormation
O AWS CloudFormation permite que você crie e provisione implantações de infraestrutura da AWS de 
maneira previsível e repetida. Ele ajuda você a aproveitarAWS produtos para criar aplicações altamente 
confiáveis, escaláveis e econômicas na nuvem, sem se preocupar com a criação e a configuração 
daAWS infraestrutura da subjacente. 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.

A AWS Control Tower usaAWS CloudFormation conjuntos de pilhas para aplicar controles nas contas. 
Para obter mais informações sobre comoAWS CloudFormation e o AWS Simple Notification da AWS 
trabalham em conjunto, consulte Criar recursos do AWS Control Tower com AWS CloudFormation (p. 54).

Monitore eventos com CloudTrail
O AWS Control TowerAWS CloudTrail é configurado para permitir o registro e a auditoria centralizados. 
Com CloudTrail, a conta de gerenciamento pode revisar as ações administrativas e os eventos do ciclo de 
vida das contas dos membros.

CloudTrail ajuda você a monitorar seuAWS ambiente na nuvem mantendo um histórico de chamadas 
deAWS API para suas contas. Por exemplo, você pode identificar usuários e contas chamaram aAWS 
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APIs para serviços compatíveis CloudTrail, o endereço IP de origem do qual as chamadas foram feitas e 
a hora em que elas ocorreram. É possível se CloudTrail integrar a aplicações usando a API, automatizar 
a criação de trilhas para a sua organização, confirmar o status das suas suas suas suas trilhas e controlar 
como os administradores ativam e desativam o CloudTrail registro em log do seu. Para obter mais 
informações, consulte o Guia do usuário do AWS CloudTrail.

Trilhas em nível organizacional

A AWS Control Tower configura uma nova CloudTrail trilha quando você configura uma zona de 
aterrissagem. É uma trilha no nível da organização, o que significa que registra todos os eventos do para 
a conta de gerenciamento e todas as contas-membro da organização. Esse recurso depende do acesso 
confiável para dar à conta de gerenciamento permissões para criar uma trilha em cada conta de membro.

Para obter mais informações sobre o AWS Control Tower CloudTrail Notification e as trilhas do 
organização, consulte Criar uma trilha para uma organização.

Note

Nos lançamentos da AWS Control Tower antes da versão 3.0 landing zone, a AWS Control Tower 
criou uma trilha de conta de membro em cada conta. Quando você atualiza para a versão 3.0, sua 
CloudTrail trilha se torna uma trilha da organização. Para obter as melhores práticas ao se mover 
entre trilhas, consulte Práticas recomendadas para alterar trilhas no GuiaCloudTrail do usuário.

Quando você cadastra uma conta na AWS Control Tower, sua conta é governada pelaAWS CloudTrail 
trilha da organização da AWS Control Tower. Se você já tiver uma implantação de uma CloudTrail trilha 
nessa conta, poderá 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 versão 3.0 landing zone, a AWS Control Tower exclui as trilhas em 
nível de conta de suas contas cadastradas em seu nome. Seus arquivos de log existentes em 
nível de conta são preservados em seu bucket Amazon S3.

Monitore recursos e serviços com CloudWatch
CloudWatch A Amazon 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  CloudWatch , consulte o

Para obter mais informações sobre como a Amazon CloudWatch trabalha com a AWS Control Tower, 
consulte Monitoramento.

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 Guia do 
desenvolvedor do AWS Config.

AWS Configos recursos provisionados pela AWS Control Tower são marcados automaticamente comaws-
control-tower um valor demanaged-by-control-tower.

Para obter mais informações sobre comoAWS Config monitora e registra recursos na AWS Control Tower 
e como ela cobra por eles, consulteMonitorando mudanças de recursos comAWS Config (p. 1052).
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A AWS Control Tower usaAWS Config Rules para implementar controles de detetive. Para obter mais 
informações, consulte Sobre controles no AWS Control Tower (p. 221).

Gerencie permissões para entidades com o IAM
AWS Identity and Access ManagementO (IAM) é um serviço da Web para controlar o acesso aosAWS 
serviços da de forma segura. Com o IAM, é possível gerenciar usuários, credenciais de segurança como 
chaves de acesso e permissões que controlam quaisAWS recursos da os usuários e aplicativos podem 
acessar de forma centralizada.

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 que você crie e controle chaves que protegem seus dados. 
Opcionalmente, a AWS Control Tower permite que você criptografe seus dados com chavesAWS KMS de 
criptografia. Para obter informações sobreAWS KMS, consulte o Guia do desenvolvedor doAWS KMS.

Para obter informações sobre como configurarAWS KMS chaves com a AWS Control Tower, consulte
Etapa 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 faz o upload do seu código, o Lambda pode 
executar e escalar o código com alta disponibilidade. Você pode configurar seu código para ser acionado 
automaticamente por outrosAWS serviços ou pode chamá-lo diretamente de qualquer aplicativo web ou 
móvel.

Por exemplo, determinadas funções na conta de auditoria da AWS Control Tower podem ser assumidas de 
forma programática, 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 OrganizationsO é um serviço de gerenciamento de contas que permite consolidar váriasAWS contas 
em uma organização que você criou e gerencia centralmente. Com 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, Organizations ajudam a gerenciar centralmente o faturamento, controlar o acesso, 
a conformidade e a segurança e compartilhar recursos entre suasAWS contas de membros. As contas são 
agrupadas em grupos lógicos, chamados de unidades organizacionais (UOs). Para obter mais informações 
sobre Organizations, consulte o GuiaAWS Organizations do usuário.
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A AWS Control Tower usa as seguintes OUs:

• Root — 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 elas possuem.
• Sandbox — Essa OU é criada quando você configura sua landing zone. Ela e outras OUs infantis em 

sua landing zone contêm suas contas de membros. Essas são as contas que seus usuários finais 
acessam para trabalhar comAWS recursos.

Note

Você pode adicionar UOs adicionais em sua landing zone por meio do console da AWS Control 
Tower na página de unidades organizacionais.

Considerações
As OUs criadas por meio da AWS Control Tower podem ter controles aplicados a elas. Por padrão, as 
OUs criadas fora da AWS Control Tower não podem. Você pode, contudo, registrar essas UOs. Depois 
de registrar uma OU, você pode aplicar controles a ela e a suas contas. Para obter informações sobre 
como registrar uma OU, consulteRegistre uma unidade organizacional existente com a AWS Control 
Tower (p. 214).

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 o

Quando você configura sua landing zone, um bucket Amazon S3 é criado em sua conta de arquivamento 
de registros para conter todos os registros de todas as contas em sua landing zone.

Monitore seu ambiente com o Security Hub
O AWS Control Tower é integrado aoAWS Security Hub por meio do padrão Security Hub chamado
Service-Managed Standard: AWS Control Tower. Para obter mais informações, consulte Padrão do 
Security Hub (p. 981).

Provisionar contas por meio do Service Catalog
O Os produtos típicos incluem servidores, bancos de dados, sites ou aplicativos que são implantados 
usandoAWS recursos.

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

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 do Service Catalog. Para obter mais 
informações, consulte Provisione e gerencie contas com o Account Factory (p. 144).
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O AWS Control Tower também pode usar as APIs do Service Catalog para automatizar ainda mais o 
provisionamento e a atualização de contas. Para obter detalhes, consulte o Guia do desenvolvedor doAWS 
Service Catalog.

Gerencie usuários e acesso por meioAWS 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 aAWS contas e aplicativos de 
negócios. Você pode controlar o acesso e as permissões de usuário do IAM Identity Center em todas 
as suasAWS contas noAWS 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 no qual seus 
usuários podem encontrar todas asAWS contas atribuídas, 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).

Trabalhando com oAWS IAM Identity Center e a AWS Control Tower

Na AWS Control Tower,AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) permite que 
administradores centrais de nuvem e usuários finais gerenciem o acesso a váriasAWS contas e aplicativos 
de negócios. A AWS Control Tower usa esse serviço para configurar e gerenciar o acesso às contas 
criadas por meio do Service Catalog.

Para ver um breve tutorial sobre como configurar seus usuários e permissões do IAM Identity Center na 
AWS Control Tower, você pode assistir a 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.

Passo a passo em vídeo sobre como configurar oAWS IAM Identity Center 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 forem adicionados ao AWSAccountFactorygrupo, eles poderão criar novos usuários 
do IAM Identity Center a partir do assistente Account Factory. Para obter mais informações, consulte
Provisione e gerencie contas com o Account Factory (p. 144).

Sua landing zone é configurada com um diretório pré-configurado que ajuda você a gerenciar identidades 
de usuário e 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 conter grupos de usuários e
conjuntos de permissões.

Note

Você pode delegar a administração daAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) sua organização a uma conta que não seja a conta de gerenciamento. Para obter mais 
informações, consulte esta postagem do blog, intitulada Introdução à administração delegada 
deAWS 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 
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os usuários finais das contas-membro para que você possa atribuir apenas as funções necessárias às 
tarefas específicas executadas pelo grupo.

Os conjuntos de permissões disponíveis abrangem uma ampla variedade de requisitos distintos de 
permissão do usuário, como acesso somente leitura, acesso administrativo da AWS Control Tower e 
acesso ao Service Catalog. Esses conjuntos de permissões permitem que seus usuários finais provisionem 
suas própriasAWS contas em sua landing zone rapidamente 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 configurar grupos, funções e políticas  (p. 40)

Para obter mais informações sobre como usar esse serviço no contexto da AWS Control Tower, consulte 
os tópicos a seguir no Guia doAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) usuário.

• 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

O AWS Control Tower configura seu diretório do IAM Identity Center em 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 em sua região de origem.

Coisas que você precisa 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 sua conta de usuário doAWS IAM Identity Center estiver 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 criará 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 doAWS IAM Identity Center, consulte Desabilitando um usuário.

• AWSO IAM Identity Center foi integrado ao Azure Active Directory e você pode conectar seu Azure 
Active Directory existente à AWS Control Tower.

• Para obter mais informações sobre como o comportamento da AWS Control Tower interage com oAWS 
IAM Identity Center e diferentes fontes de identidade, consulte as Considerações para alterar sua fonte 
de identidade na documentação doAWS IAM Identity Center.

Grupos do IAM Notification para o AWS Control Tower
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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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 AWSServiceCatalogAdminFullAccessEsse 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 no
AWSAccountFactorygrupo.

AWSControlTowerAdmins

Conta Conjuntos de permissões Descrição

Conta de gerenciamento AWSAdministratorAccess Os usuários desse grupo nessa 
conta são os únicos que têm 
acesso ao console da 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.

AWSSecurityAuditPowerUsers

Conta Conjuntos de permissões Descrição

Conta de gerenciamento AWSPowerUserAccess Os usuários podem realizar 
tarefas de desenvolvimento 
de aplicativos e podem 
criar e configurar recursos e 
serviços compatíveis com o 
desenvolvimentoAWS consciente 
de aplicativos da.

Conta de arquivamento de logs AWSPowerUserAccess Os usuários podem realizar 
tarefas de desenvolvimento 
de aplicativos e podem 
criar e configurar recursos e 
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Conta Conjuntos de permissões Descrição
serviços compatíveis com o 
desenvolvimentoAWS consciente 
de aplicativos da.

Conta de auditoria AWSPowerUserAccess Os usuários podem realizar 
tarefas de desenvolvimento 
de aplicativos e podem 
criar e configurar recursos e 
serviços compatíveis com o 
desenvolvimentoAWS consciente 
de aplicativos da.

Contas-membro AWSPowerUserAccess Os usuários podem realizar 
tarefas de desenvolvimento 
de aplicativos e podem 
criar e configurar recursos e 
serviços compatíveis com o 
desenvolvimentoAWS consciente 
de aplicativos da.

AWSSecurityAuditors

Conta Conjuntos de permissões Descrição

Conta de gerenciamento AWSReadOnlyAccess Os usuários têm acesso somente 
de leitura a todos osAWS 
produtos e recursos da conta da 
conta da.

Conta de arquivamento de logs AWSReadOnlyAccess Os usuários têm acesso somente 
de leitura a todos osAWS 
produtos e recursos da conta da 
conta da.

Conta de auditoria AWSReadOnlyAccess Os usuários têm acesso somente 
de leitura a todos osAWS 
produtos e recursos da conta da 
conta da.

Contas-membro AWSReadOnlyAccess Os usuários têm acesso somente 
de leitura a todos osAWS 
produtos e recursos da conta da 
conta da.

AWSLogArchiveAdmins

Conta Conjuntos de permissões Descrição

Conta de arquivamento de logs AWSAdministratorAccess Os usuários dessa conta têm 
acesso de administrador.
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AWSLogArchiveViewers

Conta Conjuntos de permissões Descrição

Conta de arquivamento de logs AWSReadOnlyAccess Os usuários têm acesso somente 
de leitura a todos osAWS 
produtos e recursos da conta da 
conta da.

AWSAuditAccountAdmins

Conta Conjuntos de permissões Descrição

Conta de auditoria AWSAdministratorAccess Os usuários dessa conta têm 
acesso de administrador.

Rtification Notification Stification SSSSSS
O 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 landing zone. Para obter mais informações, consulte Detecte e resolva desvios na AWS Control 
Tower (p. 193).

Também usamos o Amazon Simple Notification Service para enviar notificações de conformidade deAWS 
Config.

Tip

Uma das melhores maneiras de receber notificações de conformidade 
de controle da AWS Control Tower (em sua conta de auditoria) é se 
inscreverAggregateConfigurationNotifications. É um serviço que ajuda você a 
inspecionar a conformidade. Ele fornece dados reais sobreAWS Config regras 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 declaraçãoarn:aws:sns:homeregion:account:aws-controltower-
AggregateSecurityNotifications leva 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 para com a 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 à AWS Control Tower, consulte AWSServiços da no escopo do programa de conformidade.

• Segurança na nuvem: sua responsabilidade é determinada pelosAWS serviços que você usa. 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 a 
AWS Control Tower. Os tópicos a seguir mostram como configurar a AWS Control Tower para atender aos 
seus objetivos de segurança e compatibilidade. Você também aprende como usar outrosAWS serviços que 
ajudam a monitorar e proteger os recursos da AWS Control Tower.

Proteção de dados no AWS Control Tower
O modelo de responsabilidadeAWS compartilhada modelo se aplica à proteção de dados na 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 AWS e 
configure as contas de usuário individuais com o AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) ou 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. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
• 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 dos 

Serviços da AWS.
• Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e 

proteger dados sigilosos armazenados no Amazon S3.

1026

http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
http://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq
http://aws.amazon.com/blogs/security/the-aws-shared-responsibility-model-and-gdpr/


AWS Control Tower Guia do usuário
Criptografia em repouso

• 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.

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações de identificação confidenciais, como 
endereços de email dos seus clientes, em marcações ou campos de formato livre, como um campo Name
(Nome). Isso incluiServiços da AWS usar o console, a API, a ou osAWS SDKs da ao trabalhar com a AWS 
Control Tower ou outros.AWS CLI Quaisquer dados inseridos em tags ou campos de texto de formato 
livre usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de 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

O registro de atividades do usuárioAWS CloudTrail é feito 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 existente na sua landing zone:

Tópicos
• Criptografia em repouso (p. 1027)
• Criptografia em trânsito (p. 1027)
• Restringir o acesso ao conteúdo (p. 1027)

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 destino. 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 a 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 da.

Criptografia em trânsito
O AWS Control Tower usa Transport Layer Security (TLS) e criptografia do lado do cliente para criptografia 
em trânsito em apoio à sua zona de aterrissagem. Além disso, o acesso à AWS Control Tower exige 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 
a AWS Control Tower, você pode fazer isso garantindo que seus administradores centrais de nuvem 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, consulte o Guia 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 Notification para o AWS Control Tower (p. 1022).
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Gerenciamento de identidade e acesso na AWS 
Control Tower

Para realizar qualquer operação em sua landing zone, como provisionar contas no Account Factory ou 
criar novas unidades organizacionais (OUs) no console da AWS Control TowerAWS Identity and Access 
Management (IAM) ouAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) exigir que você 
autentique que é umAWS usuário aprovado. Por exemplo, se você estiver usando o console do AWS 
Control Tower, autentique sua identidade fornecendo suasAWS credenciais, conforme fornecidas pelo 
administrador.

Depois de autenticar a sua identidade, o IAM controla o acesso àAWS com um conjunto definido de 
permissões sobre 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. 1028)
• Controle de acesso (p. 1029)
• Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos recursos da AWS Control 

Tower (p. 1030)
• Evitar a falsificação de identidade nos serviços (p. 1037)
• Usar políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para a AWS Control Tower (p. 1038)

Autenticação
Você tem acessoAWS a alguns dos seguintes tipos de identidades:

• AWSConta de usuário raiz da: ao criar pela primeira vez umaAWS conta da, você começa com uma 
identidade que tem acesso total a todos os recursos eAWS serviços da na conta. Essa identidade é 
uma identidade de usuário raiz daAWS conta. 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 
para o uso do usuário root somente a fim de criar seu primeiro usuário do IAM (recomendado) ou 
usuário do IAM (não é uma prática recomendada na maioria dos casos de uso). 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, consulte Quando fazer login como 
usuário root (p. 42).

• Usuário do IAM — Um usuário do IAM é uma identidade em suaAWS conta que tem permissões 
específicas e personalizadas. Você pode usar as credenciais do usuário do IAM para fazer login emAWS 
páginas da Web seguras, como o ConsoleAWS de Gerenciamento, Fóruns deAWS discussão ou oAWS 
Support Center. AWSas melhores práticas recomendam que você crie um usuário do IAM Identity Center 
em vez de um usuário do IAM, porque há mais risco de segurança ao criar um usuário do IAM com 
credenciais de longo prazo.

Se você precisar criar um usuário do IAM para uma determinada finalidade, além das credenciais de 
login, poderá gerar chaves de acesso para cada usuário do IAM. Você pode usar essas chaves ao 
chamarAWS serviços da de forma programática, seja com um dos vários SDKs ou usando aAWS 
Command Line Interface (CLI). As ferramentas do SDK e da CLI usam as chaves de acesso para 
cadastrar criptograficamente sua solicitação. Se não utilizar ferramentas da AWS, você mesmo deve 
cadastrar a solicitação. O AWS Control Tower é compatível com o 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 ReferênciaAWS geral.
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• 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 porque é umaAWS 
identidade e tem políticas de permissões que determinam o que a identidade pode e não pode fazer 
naAWS. No entanto, em vez de ser exclusivamente associada a uma pessoa, o propósito do perfil é ser 
assumido por qualquer pessoa que precisar dele. Além disso, um perfil não tem credenciais de longo 
prazo padrão associadas a ele, como senha ou chaves de acesso. Em vez disso, quando você assumir 
um perfil, ele fornecerá credenciais de segurança temporárias para sua sessão de perfil. 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. Eles são conhecidos como usuários federados. A  atribui uma função a um 
usuário federado quando o acesso é solicitado por meio de um provedor de identidadesAWS. Para 
obter mais informações sobre usuários federados, consulte Usuários federados e funções no Manual 
do usuário do IAM.

• AWSAcesso ao serviço: uma função de serviço é uma função do IAM que um serviço assume para 
realizar ações em sua conta em seu nome. Ao configurar alguns ambientes de serviço da AWS, você 
deve definir uma função a ser assumida pelo serviço. Essa função de serviço deve incluir todas as 
permissões necessárias para que o serviço acesse osAWS recursos de que precisa. 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 mais informações, 
consulte Criar uma função para delegar permissões a um serviço da AWS, no Manual do usuário do 
IAM.

• Aplicações 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 e fazer 
solicitações daAWS CLIAWS da ou da API da. É preferível fazer isso do que armazenar chaves de 
acesso na instância do Amazon EC2. Para atribuir umaAWS função a uma instância do Amazon EC2 
e disponibilizá-la para todas as suas aplicações, crie um perfil de instância que esteja anexado à 
instância. Um perfil de instância contém o perfil e permite que programas que estejam 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.

• A autenticação do usuário do IAM Identity Center 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:
• Quem recebeu acesso a essasAWS contas no console doAWS IAM Identity Center. Para obter mais 

informações, consulte Acesso de login único no GuiaAWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) do usuário.

• Qual nível de permissões foi concedido aos usuários finais no console doAWS IAM Identity Center 
para permitir que eles tenham o acesso adequado a essasAWS contas. Para obter mais informações, 
consulte Conjuntos de permissões no GuiaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) do usuário.

Controle de acesso
Para criar, atualizar, excluir ou listar recursos do AWS Control Tower ou outrosAWS recursos em 
sua landing zone, você precisa de permissões para executar a operação e para acessar os recursos 
correspondentes. Além disso, para realizar a operação de forma programática, você precisa de chaves de 
acesso válidas.
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As seções a seguir descrevem como gerenciar permissões para o AWS Control Tower:

Tópicos

• Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos recursos da AWS Control Tower (p. 1030)
• Usar políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para a AWS Control Tower (p. 1038)

Visão geral do gerenciamento de permissões de 
acesso aos recursos da AWS Control Tower
CadaAWS recurso da pertence a umConta da AWS, e as permissões para criá-lo ou obter acesso a 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). Alguns serviços (como o AWS 
Lambda) também oferecem suporte à anexação de políticas de permissões aos 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.

Quando você é responsável por conceder permissões a um usuário ou função, você deve conhecer e 
rastrear os usuários e funções que exigem permissões, os recursos para os quais cada usuário e função 
exigem permissões e as ações específicas que devem ser permitidas para operar esses recursos.

Tópicos
• Recursos e operações do AWS Control Tower (p. 1030)
• Sobre a propriedade de recursos (p. 1030)
• Gerenciar o acesso aos recursos (p. 1031)
• Especificar elementos de política: ações, efeitos e entidades principais (p. 1037)
• Especificar condições em uma política (p. 1037)

Recursos e operações do AWS Control Tower
Na AWS Control Tower, o recurso principal é uma zona de aterrissagem. O AWS Control Tower também 
oferece suporte a um tipo de recurso adicional, controles, às vezes chamados de guardrails. No entanto, 
para a AWS Control Tower, você pode gerenciar controles somente no contexto de uma zona de 
aterrissagem existente. Os controles podem ser chamados de sub-recursos.

Os recursos e sub-recursos daAWS têm nomes do recurso da Amazon (ARNs) exclusivos associados, 
conforme mostrado no exemplo a seguir.

Sobre a propriedade de recursos
A conta da AWS possui os recursos criados na conta, independentemente de quem os criou. Mais 
especificamente, o proprietário do recurso é aAWS conta da entidade principal (ou seja, o usuárioConta da 
AWS raiz, um usuário do IAM ou uma função do IAM) que autentica a solicitação de criação de recursos. 
Os exemplos a seguir mostram como isso funciona:

• Se você usar asAWS credenciais do usuário raiz daAWS conta da para configurar uma landing zone, 
suaAWS conta da será a proprietária do recurso.

• Se você criar um usuário do IAM na suaAWS conta da e conceder a ele permissões para configurar 
uma landing zone, o usuário poderá configurar uma landing zone, desde que sua conta atenda aos pré-

1030

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_terms-and-concepts.html


AWS Control Tower Guia do usuário
Visão geral do gerenciamento de acesso com o IAM

requisitos. No entanto, suaAWS conta da à qual o usuário pertence é a proprietária do recurso da zona 
de destino.

• Se você criar uma função do IAM na suaAWS conta da com permissões para configurar uma landing 
zone, qualquer pessoa que puder assumir a função poderá configurar uma landing zone. SuaAWS conta 
da à qual a função pertence é a proprietária do recurso da landing zone.

Gerenciar o 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.

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 mais informações sobre a sintaxe 
e as descrições da política do IAM, consulte a Referência de política do AWS IAM no Guia do 
usuário do IAM.

As políticas anexadas a uma identidade do IAM são chamadas de políticas baseadas em identidade
(políticas do IAM). As políticas anexadas a um recurso são chamadas de políticas baseadas em recursos.

Note

O AWS Control Tower oferece suporte apenas a políticas baseadas em identidade (políticas do 
IAM).

Tópicos
• Sobre políticas baseadas em identidades (políticas do IAM) (p. 1031)
• criar funções e atribuir permissões (p. 1032)
• Políticas baseadas em recursos (p. 1037)

Sobre políticas baseadas em identidades (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 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 ao qual o usuário pertença.

• Anexar uma política de permissões a uma função (grant cross-account permissions): você pode anexar 
uma política de permissões baseada em identidade a um perfil do IAM para conceder permissões 
entre contas. Por exemplo, um administrador de umaAWS conta (Conta A) pode criar uma função que 
conceda permissões entre contas para outraAWS conta (Conta B), ou o administrador pode criar uma 
função que conceda permissões a outroAWS serviço.
1. O administrador da Conta A cria uma função do IAM e anexa uma política de permissões à função 

que concede permissões para gerenciar recursos na Conta A.
2. O administrador da Conta A associa uma política de confiança à função. A política identifica a Conta B 

como a entidade principal que pode assumir a função.
3. Como principal, o administrador da Conta B pode dar permissão a qualquer usuário da Conta B para 

assumir a função. Ao assumir a função, os usuários na Conta B podem criar ou obter acesso aos 
recursos na Conta A.

4. Para conceder a umAWS serviço a capacidade (permissões) de assumir a função, o principal que 
você especifica na política de confiança pode ser umAWS serviço.
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criar funções e atribuir permissões

As funções e permissões oferecem acesso aos recursos, na AWS Control Tower e em outrosAWS 
serviços, incluindo acesso programático aos recursos.

Para fornecer o acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

• Usuários e grupos no AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On):

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em Create a permission set (Criação de um 
conjunto de permissões) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On).

• Usuários gerenciados no IAM usando um provedor de identidade:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em Criar um perfil para um provedor 
de identidade de terceiros (federação) no Guia do usuário do IAM.

• Usuários do IAM:
• Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em Creating a role for an IAM user

(Criação de um perfil para um usuário do IAM) no Guia do usuário do IAM.
• (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um 

grupo de usuários. Siga as instruções em Adição de permissões a um usuário (console) no Guia do 
usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre o uso do IAM para delegar permissões, consulte Gerenciamento de 
acesso no Guia do usuário do IAM.

Note

Ao configurar uma landing zone da AWS Control Tower, você precisará 
de um usuário ou função com a política AdministratorAccessgerenciada. 
(AdministratorAccessarn:aws:aws:aws:aws:aws:aws:aws:aws:aws:aws:aw

Para criar uma função para um AWS service (Serviço da AWS) (console do IAM)

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. No painel de navegação do console do IAM, escolha Roles (Funções) e, em seguida, Create role
(Criar função).

3. Selecione o tipo de função do AWS service (Serviço da AWS).
4. Escolha o caso de uso para o seu serviço. Casos de uso são definidos pelo serviço para incluir a 

política de confiança exigida pelo serviço.
5. Escolha Próximo.
6. Se possível, selecione a política a ser usada para a política de permissões. Do contrário, escolha

Create policy (Criar política) para abrir uma nova guia no navegador e criar uma nova política do zero. 
Para obter mais informações, consulte Creating IAM policies (Criar políticas do IAM) no IAM User 
Guide (Guia do usuário do IAM).

7. Depois de criar a política, feche essa guia e retorne à guia original. Marque a caixa de seleção ao lado 
das políticas de permissões que você deseja que o serviço tenha.

Dependendo do caso de uso selecionado, o serviço pode permitir que você faça qualquer uma das 
seguintes opções:

• Nada, porque o serviço define as permissões para a função.
• Escolher um conjunto limitado de permissões.
• Escolher entre todas as permissões.
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• Não selecionar nenhuma política no momento. Porém, é possível criar políticas mais tarde e anexá-
las à função.

8. (Opcional) Defina um limite de permissões. Esse é um recurso avançado que está disponível para 
funções de serviço, mas não para funções vinculados ao serviço.

Expanda a seção Permissions boundary (Limite das permissões) e escolha Use a permissions 
boundary to control the maximum role permissions (Usar um limite de permissões para controlar o 
número máximo de permissões de função). O IAM inclui uma lista das políticas gerenciadas pela AWS 
e pelo cliente em sua conta. Selecione a política a ser usada para o limite de permissões ou escolha
Criar política para abrir uma nova guia no navegador e criar uma nova política a partir do zero. Para 
obter mais informações, consulte Creating IAM policies (Criar políticas do IAM) no IAM User Guide 
(Guia do usuário do IAM). Depois de criar a política, feche essa guia e retorne à guia original para 
selecionar a política a ser usada para o limite de permissões.

9. Escolha Próximo.
10. Para Role name (Nome da função), o grau de personalização do nome da função é definido pelo 

serviço. Se o serviço definir o nome da função, essa opção não será editável. Em outros casos, o 
serviço pode definir um prefixo para a função e permitir que você insira um sufixo opcional. Alguns 
serviços permitem que você especifique o nome inteiro da função.

Se possível, insira um nome de função ou sufixo de nome de função para ajudar a identificar o 
propósito desta função. Os nomes de função devem ser exclusivos em sua Conta da AWS. Os 
nomes de funções não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas, por isso não é possível criar 
duas funções denominadas PRODROLE e prodrole. Várias entidades podem referenciar a função. 
Portanto, não é possível editar o nome da função depois que ele foi criado.

11. (Opcional) Para Role description (Descrição da função), insira uma descrição para a nova função.
12. Selecione Edit (Editar) nas seções Step 1: Select trusted entities (Etapa 1: selecionar entidades 

confiáveis) ou Step 2: Select permissions (Etapa 2: selecionar permissões) para editar os casos de 
uso e as permissões para a função.

13. (Opcional) Adicione metadados ao perfil anexando etiquetas como pares de chave-valor. Para obter 
mais informações sobre o uso de tags no IAM, consulte Marcar recursos do IAM no Guia do usuário 
do IAM.

14. Reveja a função e escolha Create role (Criar função).

Para usar o editor de políticas JSON para criar uma política

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Na coluna de navegação à esquerda, selecione Políticas.

Se essa for a primeira vez que escolhe Políticas, a página Bem-vindo às políticas gerenciadas será 
exibida. Escolha Get Started.

3. Na parte superior da página, escolha Create policy (Criar política).
4. Escolha a guia JSON.
5. Insira ou cole um documento de política JSON. Para obter detalhes sobre a linguagem da política do 

IAM, consulte a Referência da política JSON do IAM no Guia do usuário do IAM.
6. Resolva quaisquer avisos de segurança, erros ou avisos gerais gerados durante a validação de 

política e, depois, escolha Review policy (Revisar política).

Note

Você pode alternar entre as guias Editor visual e JSON sempre que quiser. No entanto, 
se você fizer alterações ou escolher Revisar política na guia Editor visual, o IAM pode 
reestruturar sua política de forma a otimizá-la para o editor visual. Para obter mais 
informações, consulte Restruturação de política no Manual do usuário do IAM.
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7. Na página Review policy (Revisar política), insira um Name (Nome) e uma Description (Descrição)
opcional para a política que você está criando. Revise o Resumo da política para ver as permissões 
que são concedidas pela política. Em seguida, escolha Criar política para salvar seu trabalho.

Para usar o editor visual para criar uma política

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. No painel de navegação à esquerda, escolha Políticas.

Se essa for a primeira vez que escolhe Políticas, a página Bem-vindo às políticas gerenciadas será 
exibida. Escolha Get Started.

3. Escolha Create policy (Criar política).
4. Na guia Editor visual, selecione Escolher um serviço. Em seguida, escolha umAWS service (Serviço 

da AWS) para adicionar à política. Você pode usar a caixa de pesquisa na parte superior para limitar 
os resultados da lista de serviços. Você pode escolher apenas um serviço em um bloco de permissões 
do editor visual. Para conceder acesso a mais de um serviço, adicione vários blocos de permissões 
escolhendo Acrescentar permissões adicionais.

5. Escolha Selecionar ações e, em seguida, escolha as ações para adicionar à política. O editor visual 
mostra as ações que estão disponíveis no serviço que você selecionou na etapa anterior.

Você pode escolher as ações das seguintes maneiras:

• Use as caixas de seleção para selecionar todas as ações para o serviço ou todas as ações em um 
dos grupos de Access level predefinidos.

• Expanda cada um dos grupos de Access level para escolher as ações individuais.
• Escolha adicionar ações para inserir uma ação específica ou usar curingas (*) para especificar 

várias ações.

Por padrão, a política que você está criando permite as ações que você escolhe. Para negar as 
ações escolhidas, selecione Alternar para negar permissões. Como o IAM nega por padrão, a prática 
recomendada de segurança é que você conceda permissões somente para as ações e os recursos de 
que um usuário precisa. Às vezes, isso é chamado de “permitir listagem”. Você só deverá criar uma 
instrução JSON para negar permissões (“lista de negações”) se desejar substituir, separadamente, 
uma permissão que é concedida por uma outra instrução ou política. Recomendamos que você 
limite ao mínimo o número de permissões de negação, pois elas podem aumentar a dificuldade de 
solucionar problemas nas permissões.

6. Se as ações selecionadas nas etapas anteriores não oferecerem suporte à escolha de recursos 
específicos, todos os recursos serão selecionados para você. Nesse caso, você não pode editar esta 
seção.

Se você escolher uma ou mais ações compatíveis com as permissões no nível do recurso, o editor 
visual listará esses recursos. Você poderá então escolher Recursos para especificar recursos para a 
política.

Você pode escolher os recursos por meio de uma das seguintes maneiras:

• Escolha Adicionar ARN para fornecer os detalhes sobre seu recurso. Em vez de inserir um 
valor, você também pode escolher Qualquer para fornecer permissões para qualquer valor na 
configuração especificada. Por exemplo, se você tiver selecionado o grupo do nível de acesso Read
(Leitura) do Amazon EC2, as ações da política oferecerão suporte ao tipo de recurso instance. 
Você deve fornecer a região, a conta e InstanceIdos valores do seu recurso. Se você fornecer o 
ID de sua conta mas escolher Any (Qualquer) para a região e para o ID da instância, a política 
concederá permissões para qualquer instância em sua conta.
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• Selecione Add ARN (Adicionar ARN) para especificar os recursos pelos seus nomes de recurso da 
Amazon (ARN). Você pode incluir um caractere curinga (*) em qualquer campo ARN (entre cada 
par de dois-pontos). Para obter mais informações, consulte Elementos da política JSON do IAM: 
recurso no Guia do usuário do IAM.

• Escolha Qualquer na extremidade direita da seção de recursos para conceder permissões a 
qualquer recurso de um tipo específico.

• Escolha Todos os recursos para escolher todos os recursos para esse serviço.
7. (Opcional) Escolha Especificar condições da solicitação (opcional) para adicionar condições à 

política que você está criando. As condições limitam o efeito de uma declaração de política JSON. 
Por exemplo, você pode especificar que um usuário só tem permissão para executar ações nos 
recursos quando a solicitação do usuário ocorrer em um determinado período. Você também pode 
usar condições comumente utilizadas para limitar se um usuário deve ser autenticado usando 
um dispositivo de autenticação multifator (MFA), ou se uma solicitação deve ser originada de um 
determinado intervalo de endereços IP. Para obter listas de todas as chaves de contexto que você 
pode usar em uma condição de política, consulte Ações, recursos e chaves de condição paraServiços 
da AWS na Referência de autorização de serviço.

Você pode escolher as condições das seguintes maneiras:

• Use as caixas de seleção para selecionar as condições comumente utilizadas.
• Escolha Adicionar condição para especificar outras condições. Escolha a condição Chave,

Qualificador e Operador e, em seguida, insira um Valor. Para adicionar mais de um valor, escolha
Adicionar novo valor. Você pode considerar os valores como sendo conectados por um operador 
lógico "OR". Quando terminar, escolha Adicionar.

Para adicionar mais de uma condição, escolha Adicionar condição novamente. Repita conforme 
necessário. Cada condição se aplica somente a um bloco de permissões do editor visual. Todas 
as condições devem ser verdadeiras para que o bloco de permissões seja considerado uma 
correspondência. Em outras palavras, considere as condições como sendo conectadas por um 
operador lógico "AND".

Para obter mais informações sobre o elemento Condition, consulte Elementos de políticas JSON do 
IAM: condição no Guia do usuário do IAM.

8. Para adicionar mais blocos de permissões, escolha Adicionar permissões adicionais. Para cada bloco, 
repita as etapas de 2 a 5.

9. Ao concluir, selecione Revisar política.

Note

Você pode alternar entre as guias Editor visual e JSON sempre que quiser. No entanto, 
se você fizer alterações ou escolher Revisar política na guia Editor visual, o IAM pode 
reestruturar sua política de forma a otimizá-la para o editor visual. Para obter mais 
informações, consulte Restruturação de política no Manual do usuário do IAM.

10. Na página Review policy (Revisar política), insira um Name (Nome) e uma Description (Descrição)
opcional para a política que você está criando. Revise o resumo da política para assegurar-se de ter 
concedido as permissões que pretendia e, em seguida, escolha Create policy (Criar política) para 
salvar sua nova política.

Para conceder acesso programático

Os usuários precisam de acesso programático se quiserem interagir com a AWS de fora do AWS 
Management Console. A forma de conceder acesso programático depende do tipo de usuário que está 
acessando a AWS.

Para conceder acesso programático aos usuários, escolha uma das seguintes opções:
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Qual usuário precisa de acesso 
programático?

Para Por

Identificação da força de trabalho

(Usuários gerenciados no Centro 
de Identidade do IAM)

Use credenciais temporárias 
para assinar solicitações 
programáticas para a AWS CLI, 
os SDKs da AWS ou as APIs da 
AWS.

Siga as instruções da interface 
que deseja utilizar.

• Para a AWS CLI, consulte
Configuração da AWS CLI 
para usar o AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On) no Guia do 
usuário da AWS Command 
Line Interface.

• Para os SDKs da AWS, 
ferramentas e APIs da AWS, 
consulte Autenticação do 
Centro de Identidade do IAM
no Guia de referência de 
ferramentas e SDKs da AWS.

IAM Use credenciais temporárias 
para assinar solicitações 
programáticas para a AWS CLI, 
os SDKs da AWS ou as APIs da 
AWS.

Siga as instruções em Como 
usar credenciais temporárias 
com recursos da AWS no Guia 
do usuário do IAM.

IAM (Não recomendado)
Use credenciais de longo 
prazo para assinar solicitações 
programáticas para a AWS CLI, 
os SDKs da AWS ou as APIs da 
AWS.

Siga as instruções da interface 
que deseja utilizar.

• Para a AWS CLI, consulte
Autenticação usando as 
credenciais de usuário do IAM
no Guia do usuário da AWS 
Command Line Interface.

• Para as ferramentas e 
SDKs da AWS, consulte
Autenticação usando as 
credenciais de longo prazo
no Guia de referência de 
ferramentas e SDKs da AWS.

• Para as APIs da AWS, 
consulte Gerenciamento de 
chaves de acesso de usuários 
do IAM no Guia do usuário do 
IAM.

Proteja-se contra atacantes

Para obter mais informações sobre como ajudar a se proteger contra invasores ao conceder permissões 
a outros diretoresAWS de serviço, consulteCondições opcionais para suas relações de confiança 
de função (p. 95). Ao adicionar certas condições às suas políticas, você pode ajudar a evitar um tipo 
específico de ataque, conhecido como ataque secundário confuso, que ocorre quando uma entidade 
coage uma entidade mais privilegiada a realizar uma ação, como a representação entre serviços. Para 
obter informações gerais sobre as condições da política, consulte tambémEspecificar condições em uma 
política (p. 1037).
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Para mais informações sobre como usar políticas baseadas em identidade com a AWS Control Tower, 
consulteUsar políticas baseadas em identidade (políticas do IAM) para a AWS Control Tower (p. 1038). 
Para obter mais informações sobre usuários, grupos, funções e permissões, consulte Identidades 
(usuários, grupos e funções) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos
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. A AWS Control Tower não oferece suporte a políticas baseadas em recursos.

Especificar elementos de política: ações, efeitos e entidades 
principais
Atualmente, a AWS Control Tower não tem uma API para configurar uma landing zone, apenas para 
gerenciar controles. 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.

Os elementos a seguir são os mais básicos que você pode identificar em uma política:

• 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, consulte
Recursos e operações do AWS Control Tower (p. 1030).

• 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, consulte
Ações definidas pela 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.

• Principal: em políticas baseadas em identidade (políticas do IAM), o usuário ao qual a política é anexada 
é implicitamente o principal. 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). A AWS Control Tower não oferece suporte a políticas baseadas em recursos.

Para saber mais sobre a sintaxe e as descrições da política do IAM, consulte a AWS Referência da política 
do IAM no Manual do usuário do IAM.

Especificar 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 pode usar chaves de condição predefinidas. Não há chaves de condição 
específicas para a 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.

Evitar a falsificação de identidade nos serviços
EmAWS, a personificação entre serviços pode resultar no problema do 'deputy'. Quando um serviço chama 
outro serviço, a falsificação de identidade entre serviços ocorre quando um serviço manipula outro serviço 
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para usar suas permissões para atuar nos recursos do cliente de uma forma que, de outra forma, não seria 
permitida. Para evitar esse ataque, aAWS fornece ferramentas para ajudar a proteger seus dados, para 
que somente os serviços com permissão legítima possam obter acesso aos recursos em sua conta.

Recomendamos usar asaws:SourceAccount condiçõesaws:SourceArn e em suas políticas para 
limitar as permissões que a AWS Control Tower concede a outro serviço para acessar seus recursos.

• Useaws:SourceArn se quiser que apenas um recurso seja associado ao acesso entre serviços.
• Useaws:SourceAccount se quiser permitir que qualquer recurso nessa conta seja associado ao uso 

entre serviços.
• Se oaws:SourceArn valor não contiver o ID da conta, como o ARN para um bucket do Amazon S3, 

você deverá usar ambas as condições para limitar as permissões.
• Se você utilizar ambas as condições, e se oaws:SourceArn valor contiver o ID da conta, 

oaws:SourceAccount valor e a conta noaws:SourceArn valor deverão mostrar o mesmo ID de conta 
quando utilizados na mesma declaração da política.

Para obter mais informações e exemplos, consulte Condições opcionais para suas relações de confiança 
de função (p. 95).

Usar 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 do AWS Control Tower. Para obter mais 
informações, consulte Visão geral do gerenciamento de permissões de acesso aos recursos da 
AWS Control Tower (p. 1030).

Permissões necessárias para usar o console do AWS Control 
Tower
A AWS Control Tower cria três funções automaticamente quando você configura uma zona de 
aterrissagem. Todas as três funções são necessárias para permitir o acesso ao console. A AWS Control 
Tower divide as permissões em três funções como melhor prática para restringir o acesso a conjuntos 
mínimos de ações e recursos.

Três funções obrigatórias

• AWSControlTowerAdmin papel (p. 1039)
• AWSControlTowerStackSetRole (p. 1042)
• AWSControlTowerCloudTrailRole (p. 1043)

Recomendamos que você restrinja o acesso às políticas de confiança de sua função para essas 
funções. Para obter mais informações, consulte Condições opcionais para suas relações de confiança de 
função (p. 95).
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AWSControlTowerAdmin papel
Essa função fornece à AWS Control Tower acesso à infraestrutura essencial para manter a landing zone. 
AAWSControlTowerAdmin função exige uma política gerenciada anexada e uma política de confiança 
de funções para a função do IAM. Uma política de confiança da função é uma política baseada no recurso, 
especificando quais entidades principais podem assumir a função.

Política gerenciada para essa função:AWSControlTowerServiceRolePolicy

AWSControlTowerServiceRolePolicy
A política AWSControlTowerServiceRolePolicyAWSgerenciada define permissões para criar e gerenciar 
recursos da AWS Control Tower, comoAWS CloudFormation conjuntos de pilhas e instâncias de pilha, 
arquivos deAWS CloudTrail log, um agregador de configuração para a AWS Control Tower, bem 
comoAWS Organizations contas e unidades organizacionais (OUs) que são governadas pela AWS Control 
Tower.

As atualizações dessa política gerenciada estão resumidas na tabela,Políticas gerenciadas para o AWS 
Control Tower (p. 1044).

Nome da política gerenciada:AWSControlTowerServiceRolePolicy

O artefato JSON paraAWSControlTowerServiceRolePolicy é 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": [ 
                "account:EnableRegion", 
                "account:ListRegions", 
                "account:GetRegionOptStatus" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:CreateStackInstances", 
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                "cloudformation:CreateStackSet", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DeleteStackInstances", 
                "cloudformation:DeleteStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackInstance", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:DescribeStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackSetOperation", 
                "cloudformation:GetTemplate", 
                "cloudformation:ListStackInstances", 
                "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", 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerBlueprintAccess" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DescribeTrails", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "iam:ListRoles", 
                "logs:CreateLogGroup", 
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                "logs:DescribeLogGroups", 
                "organizations:CreateAccount", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeCreateAccountStatus", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribePolicy", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:ListChildren", 
                "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": { 
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                    "organizations:ServicePrincipal": [ 
                        "config.amazonaws.com", 
                        "cloudtrail.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": "cloudtrail.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}                          
                 

Política de confiança da função do

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

A política embutida 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" 
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            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

AWSControlTowerCloudTrailRole
A AWS Control Tower habilita CloudTrail como melhor prática e fornece essa função para CloudTrail. 
CloudTrailassume essa função para criar e publicar CloudTrail registros. 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" 
        } 
    ]
}

AWSControlTowerBlueprintAccess requisitos de função
A AWS Control Tower exige que você crie aAWSControlTowerBlueprintAccess função na conta 
designada do hub de blueprint, dentro da mesma organização.

Nome da função

O nome da função deve serAWSControlTowerBlueprintAccess.

Política de confiança da função

A função deve ser configurada para confiar nos seguintes princípios:

• O diretor que usa a AWS Control Tower na conta de gerenciamento.
• AAWSControlTowerAdmin função na conta de gerenciamento.

O exemplo a seguir mostra uma política de confiança de privilégio mínimo:

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

Permissões de função

Você precisa anexar a política gerenciada AWSServiceCatalogAdminFullAccessà função.

Políticas gerenciadas para o AWS Control Tower
A AWS aborda muitos casos de uso comuns fornecendo políticas autônomas do IAM que são criadas e 
administradas pela AWS. As políticas gerenciadas concedem permissões necessárias para casos de uso 
comuns, de maneira que você possa evitar a necessidade de investigar quais permissões são necessárias. 
Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas da AWS no Guia do usuário do IAM.

Alteração Descrição Data

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1039): 
atualizar para uma política 
existente

A AWS Control Tower adicionou 
novas permissões que 
permitem que a AWS Control 
Tower faça chamadas para 
asGetRegionOptStatus
APIsEnableRegionListRegions, 
e implementadas pelo serviço 
de gerenciamento deAWS 
contas, paraRegiões da AWS 
disponibilizar o opt-in para contas 
de clientes na landing zone 
(conta de gerenciamento, conta 
de arquivamento de registros, 
conta de auditoria, contas de 
membros da OU).

Essa mudança é necessária 
para que os clientes tenham a 
opção de expandir a governança 
regional pela AWS Control Tower 
para as regiões optativas.

6 de abril de 2023

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1039): 
atualizar para uma política 
existente

A AWS Control Tower 
adicionou novas permissões 
que permitem que a AWS 
Control Tower assuma 
aAWSControlTowerBlueprintAccess
função na conta blueprint 
(hub), que é uma conta 
dedicada em uma organização, 
contendo plantas predefinidas 
armazenadas em um ou mais 
produtos do Service Catalog. 
A AWS Control Tower assume 
aAWSControlTowerBlueprintAccess
função de realizar três tarefas: 
criar um portfólio de Service 
Catalog, adicionar o produto de 
blueprint solicitado e compartilhar 
o portfólio com a conta de um 

28 de outubro de 2022
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Alteração Descrição Data
membro solicitado no momento 
do provisionamento da conta.

Essa alteração é necessária 
para que os clientes 
possam provisionar contas 
personalizadas por meio do AWS 
Control Tower Account Factory.

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1039): 
atualizar para uma política 
existente

A AWS Control Tower adicionou 
novas permissões que permitem 
que os clientes configuremAWS 
CloudTrail trilhas em nível de 
organização, começando na 
landing zone versão 3.0.

O CloudTrail recurso baseado 
na organização exige que os 
clientes tenham acesso confiável 
habilitado para o CloudTrail 
serviço, e o usuário ou função 
do IAM deve ter permissão 
para criar uma trilha em nível 
organizacional na conta de 
gerenciamento.

20 de junho de 2022

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1039): 
atualizar para uma política 
existente

A AWS Control Tower adicionou 
novas permissões que permitem 
que os clientes usem a 
criptografia de chaves KMS.

O recurso KMS permite que os 
clientes forneçam sua própria 
chave KMS para criptografar 
seus CloudTrail registros. Os 
clientes também podem alterar a 
chave KMS durante a atualização 
ou reparo landing zone. Ao 
atualizar a chave KMS,AWS 
CloudFormation precisa de 
permissões para chamar aAWS 
CloudTrailPutEventSelector
API. A mudança na 
política é permitir que a
AWSControlTowerAdminfunção 
chame aAWS 
CloudTrailPutEventSelector
API.

28 de julho de 2021

AWS Control Tower AWS 
começou a monitorar alterações

O AWS Control Tower começou 
a monitorar as alterações em 
suas políticasAWS gerenciadas 
pela.

27 de maio de 2021
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Validação de conformidade para o 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 controles e melhores práticas. Além disso, auditores externos avaliam 
a segurança e a conformidade de vários dos serviços que você pode usar em sua landing zone como parte 
de vários programas deAWS conformidade. Isso inclui SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e outros.

Para obter uma lista dos produtos da AWS no escopo de programas de conformidade específicos, consulte
Produtos 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, 
consulte Download de relatórios noAWS Artifact no GuiaAWS Artifact do usuário.

Sua responsabilidade de conformidade ao usar o 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 
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 nas seguintesAWS regiões:

• 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)
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• 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

Sua região de origem é definida como aAWS região 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 de infraestrutura na AWS Control Tower
A AWS Control Tower é protegida pelos procedimentos de segurança de redeAWS global da descritos no 
whitepaper Amazon Web Services: visão geral dos processos de segurança.

Você usa chamadas de APIAWS publicadas para acessarAWS serviços e recursos 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 à infraestrutura de rede 
para suas cargas de trabalho da landing zone 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. 1072).
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Registrar em log e monitorar no AWS 
Control Tower

O monitoramento permite planejar e responder a possíveis incidentes. Portanto, o monitoramento 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.

Quando você configura sua landing zone, uma das contas compartilhadas criadas é a conta de
arquivamento de registros, dedicada a coletar todos os registros centralmente, incluindo os registros de 
todas as suas outras contas. Esses arquivos de log permitem que administradores e auditores revisem as 
ações e os eventos ocorridos.

Como melhor prática, você deve coletar dados de monitoramento de todas as partes de suaAWS 
configuração nos registros, para ser mais fácil realizar a depuração de uma falha de vários pontos (caso 
ocorra). AWSA fornece várias ferramentas para monitorar os recursos da e a atividade na zona de 
aterrisagem.

Por exemplo, o status de seus controles é monitorado constantemente. Você pode ver o status deles 
em um piscar de olhos no console da 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 
comAWS CloudTrail eAWS Config, e os registra em CloudWatch. Todas as ações são registradas, 
incluindo ações da conta de gerenciamento da AWS Control Tower e das contas dos membros da sua 
organização. As ações e eventos da conta de gerenciamento podem ser visualizados na página Atividades
no console. Você pode visualizar ações e eventos da conta do membro nos arquivos de arquivamento de 
log.

A página Activities (Atividades)

A página Atividades fornece uma visão geral das ações da conta de gerenciamento da AWS Control 
Tower. Para navegar até a página Atividades da AWS Control Tower, selecione Atividades na barra de 
navegação à esquerda.

A página Atividades mostra todas as ações da AWS Control Tower iniciadas a partir da conta de 
gerenciamento. Ele inclui ações que são registradas automaticamente quando você navega pelo console 
da 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: êxito, falha ou outro estado da atividade.
• Descrição: mais detalhes sobre a atividade.

As atividades mostradas na página Atividades são as mesmas relatadas no registro de CloudTrail eventos 
da AWS para a AWS Control Tower, mas são mostradas em formato de tabela. Para saber mais sobre 
uma atividade específica, selecione a atividade na tabela e escolha View details (Visualizar detalhes).
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As seções a seguir descrevem o monitoramento e o registro na AWS Control Tower com mais detalhes:

Tópicos

• Monitoramento  (p. 1049)
• Registrando ações da AWS Control Tower comAWS CloudTrail (p. 1049)
• Eventos do ciclo de vida no AWS Control Tower (p. 1056)

Monitoramento
O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, da disponibilidade e 
da performance do AWS Control Tower e de outrasAWS soluções da. AWSA fornece as seguintes 
ferramentas de monitoramento para supervisionar a AWS Control Tower, relatar quando algo estiver 
errado e executar ações automáticas quando apropriado:

• A Amazon CloudWatch monitora seusAWS recursos da e aplicações executadas naAWS em 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 
fazer o 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
Guia CloudWatch do usuário da Amazon.

• O Amazon CloudWatch Events oferece uma transmissão quase em tempo real de eventos do sistema 
que descrevem as mudanças nosAWS recursos da. CloudWatch O Events habilita a computação 
orientada a eventos automatizada, já que é possível escrever regras que monitoram determinados 
eventos e acionam ações automatizadas em outrosAWS serviços da quando esses eventos ocorrem. 
Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do Amazon CloudWatch Events.

• O Amazon CloudWatch Logs permite monitorar, armazenar e acessar os arquivos de log de instâncias 
do Amazon EC2 CloudTrail, do e de outras fontes. CloudWatch Os registros 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 Guia do usuário do Amazon CloudWatch 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 CloudTrail atividades em uma conta por meio do CloudWatch Logs 
and CloudWatch Logs Insights. Essa atividade inclui eventos do ciclo de vida da AWS Control Tower. 
CloudWatchOs recursos do Logs permitem que você realize consultas mais granulares e precisas do que 
normalmente seria capaz de usar CloudTrail.

Para obter mais informações, consulte Registrando ações da AWS Control Tower comAWS 
CloudTrail (p. 1049).

Registrando ações da AWS Control Tower 
comAWS CloudTrail

AWS Control Tower wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer 
wer wer wer wer werAWS wer wer AWS Control TowerAWS CloudTrail CloudTrail captura ações da AWS 
Control Tower como eventos. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de CloudTrail 
eventos para um bucket do AWS Control Tower
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Se você não configurar uma trilha, ainda poderá visualizar os eventos mais recentes no CloudTrail console 
do em Event history (Histórico de eventos). Com as informações coletadas pelo CloudTrail, determine a 
solicitação feita para o AWS Control Tower wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer 
wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer 
wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer 
wer wer Control

Para saber mais sobre CloudTrail, incluindo como configurá-lo e ativá-lo, consulte o Guia doAWS 
CloudTrail usuário do.

AWS Control Tower wer wer wer wer Control 
CloudTrail
CloudTrail O está habilitado na suaAWS conta da ao criá-la. Quando a atividade do evento compatível 
ocorrer na AWS Control Tower wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer 
wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer Control 
CloudTrail AWS Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes em sua conta da AWS. Para 
obter mais informações, consulte Visualizar eventos com o histórico de CloudTrail eventos do.

Note

Nos lançamentos da AWS Control Tower antes da versão 3.0 landing zone, a AWS Control Tower 
criou uma trilha de conta de membro. Quando você atualiza para a versão 3.0, sua CloudTrail 
trilha é atualizada para se tornar uma trilha da organização. Para obter as melhores práticas ao se 
mover entre trilhas, consulte Criação de uma trilha organizacional no Guia CloudTrail do usuário.

Recomendado: Crie uma trilha

Para obter um registro contínuo de eventos em suaAWS conta da, incluindo eventos para o AWS Control 
Tower wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer Control 
Uma trilha permite CloudTrail a entrega de 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, é possível configurar outros produtosAWS da para analisar mais 
profundamente e agir sobre os dados de eventos coletados nos CloudTrail logs do. Para obter mais 
informações, consulte as informações a seguir.

• Visão geral da criação de uma trilha
• Preparar a criação de uma trilha Control Tower
• Gerenciando CloudTrail custos
• CloudTrail Serviços e integrações compatíveis
• Configuração de notificações do Amazon SNS para o CloudTrail
• Receber arquivos de CloudTrail log de várias regiões e Receber arquivos de CloudTrail log de várias 

contas

AWS Control Tower wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer wer 
Control CloudTrail

APIs públicas

• DisableControl
• EnableControl
• GetControlOperation
• ListEnabledControls
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Outras APIs

• SetupLandingZone
• UpdateAccountFactoryConfig
• 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.
• Se a solicitação foi rejeitada porque o acesso foi negado ou processada com sucesso.

Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail .

Exemplo: entradas de arquivos de log do AWS Control 
Tower
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 
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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 uma entrada de CloudTrail log que mostra a estrutura de uma entrada de 
arquivo de log típica para um evento daSetupLandingZone AWS Control Tower, incluindo um registro da 
identidade do usuário que iniciou a ação.

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:backend-test-assume-role-session", 
    "arn": "arn:aws:sts::76543EXAMPLE;:assumed-role/AWSControlTowerTestAdmin/backend-test-
assume-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

O AWS Control Tower habilitaAWS Config todas as contas cadastradas para que possa monitorar a 
conformidade por meio de controles de detetive, registrar alterações de recursos e entregar registros de 
alterações de recursos à conta de arquivamento de registros.
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Se a versão da sua zona de destino for anterior à 3.0: Para suas contas cadastradas,AWS Config registra 
todas as alterações nos recursos de 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 recurso recém-descoberto.

Se a versão da sua zona de destino for 3.0 ou posterior: a AWS Control Tower limita a gravação de 
recursos globais, como usuários, grupos, funções e políticas gerenciadas pelo cliente do IAM, somente 
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 com asAWS Config melhores 
práticas. Uma lista completa dos recursos globais está disponível naAWS Config documentação.

• Para saber mais sobre issoAWS Config, consulte ComoAWS Config funciona.
• Para obter uma lista de recursos daAWS Config que oferecem suporte a, consulte Recursos 

compatíveis.
• Para saber como personalizar o rastreamento de recursos no ambiente da AWS Control Tower, consulte 

a postagem do blog intitulada Personalizar o rastreamento deAWS Config recursos na AWS Control 
Tower.

A AWS Control Tower configura um canalAWS Config de entrega em todas as contas cadastradas. 
Por meio desse canal de entrega, ele registra todas as alterações registradasAWS Config na conta de 
arquivamento de registros, onde elas são armazenadas em uma pasta em um bucket do Amazon Simple 
Storage Service.

Gerenciamento deAWS Config custos na AWS Control 
Tower
Esta seção descreve comoAWS Config registra e cobra por alterações nos recursos em suas contas 
da AWS Control Tower. Essas informações podem ajudar você a entender como gerenciar os custos 
associadosAWS Config ao uso da AWS Control Tower. A AWS Control Tower não adiciona nenhum custo 
adicional.

Note

Se a versão da sua zona de destino for 3.0 ou posterior: a AWS Control Tower limita aAWS 
Config gravação de recursos globais, como usuários, grupos, funções e políticas gerenciadas pelo 
cliente do IAM, somente à 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 você por cada item de configuração 
que ele gera.

ComoAWS Config opera

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 registrada que está operando em cinco regiões,AWS Config gera cinco ICs, um para cada região. 
Outros recursos globais, como as zonas hospedadas pelo Route 53, são registrados apenas uma vez 
em todas as regiões. Por exemplo, se você criar uma nova zona hospedada no Route 53 em uma conta 
registrada,AWS Config gerará um CI, independentemente de quantas regiões estejam 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. 1055).
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gravador nas contas inscritas

Note

Quando a AWS Control Tower trabalha comAWS Config, uma região pode ser governada pela 
AWS Control Tower, ou não, eAWS Config ainda registrar as alterações se a conta operar nessa 
região.

AWS Configdetecta dois tipos de relacionamentos em recursos

AWS Configfaz uma distinção entre relações diretas e indiretas entre recursos. Se um recurso for 
retornado na chamada da API Describe de outro recurso, esses recursos serão registrados como 
um relacionamento direto. Quando você altera um recurso em um relacionamento direto com outro 
recurso,AWS Config não cria um CI para ambos os recursos.

Por exemplo, se você criar uma instância do Amazon EC2 e a API exigir que você crie uma interface de 
rede,AWS Config considere que a instância do Amazon EC2 tem uma relação direta com a interface de 
rede. Como resultado,AWS Config gera somente um CI.

AWS Configregistra alterações separadas nas relações de recursos que são relações indiretas. Por 
exemplo,AWS Config gera dois ICs se você criar um grupo de segurança e adicionar uma instância 
associada do Amazon EC2 que faça parte do grupo de segurança.

Para obter mais informações sobre relacionamentos diretos e indiretos, consulte O que é um 
relacionamento direto e indireto em relação a um recurso?

Você pode encontrar uma lista de relações de recursos naAWS Config documentação.

Visualize os dados doAWS Config gravador nas 
contas inscritas
AWS Configestá integrado CloudWatch para que você possa visualizarAWS Config CIs em um painel. 
Para obter mais informações, consulte a postagem do blog da que oferecem suporte a  CloudWatch 
métricas da Amazon da que oferecemAWS Config suporte a métricas

Programaticamente, para visualizarAWS Config dados, você pode trabalhar com aAWS CLI ou utilizar 
outrasAWS ferramentas.

Consulte os dados doAWS Config gravador em um recurso 
específico
Você pode usar aAWS CLI para recuperar uma lista das alterações 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, consulte a documentação da API daget-config-history.

VisualizeAWS Config dados com a Amazon QuickSight
Você pode visualizar e consultar recursos registrados porAWS Config toda a organização. Para obter 
mais informações, consulte Visualização deAWS Config dados usando o Amazon Athena e o Amazon 
QuickSight.
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AWS Control TowerAWS Config
Esta seção fornece informações sobre alguns problemas que você pode encontrar ao usar oAWS Config 
AWS Control Tower.

AWS ConfigCustos altos
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 a inscrição 
da conta. Talvez seja necessário desativar oAWS Config gravador dessa conta manualmente.

Note

Depois de cancelar a inscrição da conta, a AWS Control Tower não pode impor controles de 
detetive nem registrar eventos da conta, comoAWS Config atividades, para obter recursos nessa 
conta.

Para obter mais informações, consulte Desgerenciamento de uma conta da que oferecem suporte a 
uma conta. Para saber como desativar oAWS Config gravador, consulte Gerenciando o gravador de 
configuração.

O mesmo recurso é registrado várias vezes
Verifique se o recurso é um recurso global. Para zonas de aterrissagem da AWS Control Tower anteriores 
à versão 3.0,AWS Config pode registrar determinados recursos globais uma vez para cada região em 
queAWS Config está operando. Por exemplo, seAWS Config estiver ativado em oito regiões, cada função 
será registrada oito vezes.

Os seguintes recursos são registrados uma vez para cada região em queAWS Config está 
operando:

• AWS::IAM::Group
• AWS::IAM::Policy
• AWS::IAM::Role
• AWS::IAM::User

Outros recursos globais são registrados apenas uma vez. Veja alguns exemplos de recursos da 
que oferecem suporte a recursos que oferecem suporte a

• AWS::Route53::HostedZone
• AWS::Route53::HealthCheck
• AWS::ECR::PublicRepository
• AWS::GlobalAccelerator::Listener
• AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
• AWS::GlobalAccelerator::Accelerator

AWS Confignão registrou um recurso
Certos recursos têm relações de dependência com outros recursos. Essas relações podem ser diretas
ou indiretas. Você pode encontrar uma lista de relacionamentos indiretos obsoletos nasAWS Config 
Perguntas frequentes.
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Eventos do ciclo de vida no AWS Control Tower
Alguns eventos registrados pela AWS Control Tower são eventos do ciclo de vida. O objetivo de um evento 
de ciclo de vida é marcar a conclusão de determinadas ações da AWS Control Tower que alteram o estado 
dos recursos. Os eventos do ciclo de vida se aplicam aos recursos que a AWS Control Tower cria ou 
gerencia, como unidades organizacionais (OUs), contas e controles.

Características dos eventos do 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.

• AWS CloudTrailregistra automaticamente cada evento do ciclo de vida como um evento de AWSserviço 
que não é da API. Para obter mais informações, consulte o Guia doAWS CloudTrail usuário do usuário 
do.

• Cada evento do ciclo de vida também é entregue aos serviços Amazon EventBridge e Amazon 
CloudWatch Events.

Os eventos do ciclo de vida na 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 EventBridge regra da Amazon ou uma regra de CloudWatch eventos da Amazon que pode 
acionar as próximas etapas em seu fluxo de trabalho de automação, com base no estado do evento do 
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

A 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 
ativa um controle em uma OU, a 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 do ciclo de vida inclui um registro de data e hora que mostra quando a ação da AWS Control 
Tower foi iniciada e outro carimbo de data/hora mostrando quando o evento do ciclo de vida foi concluído, 
marcando sucesso ou falha.

Como exibir eventos de ciclo de vida no Control Tower

Você pode visualizar os eventos do ciclo de vida na página Atividades no painel da 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.
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Para obter mais informações sobre como integrar os eventos do ciclo de vida da AWS Control Tower em 
seus fluxos de trabalho, consulte esta postagem do blog, Usando eventos do ciclo de vida para rastrear 
ações da AWS Control Tower e acionar fluxos de trabalho automatizados.

Comportamento esperado CreateManagedAccount e eventos UpdateManagedAccount do ciclo de vida

Quando você cria uma conta ou inscreve uma conta na AWS Control Tower, essas duas ações chamam a 
mesma API interna. Se houver um erro durante o processo, ele geralmente ocorre após a criação da conta, 
mas não está totalmente provisionada. Quando você tenta criar a conta novamente após o erro ou quando 
tenta atualizar o produto provisionado, a AWS Control Tower vê que a conta já existe.

Como a conta existe, a AWS Control Tower registra o evento doUpdateManagedAccount ciclo de vida 
em vez do evento doCreateManagedAccount ciclo de vida no final da solicitação de nova tentativa. 
Talvez você esperasse ver outroCreateManagedAccount evento por causa do erro. No entanto, o 
evento doUpdateManagedAccount ciclo de vida é o comportamento esperado e desejado.

Se você planeja criar ou inscrever contas na AWS Control Tower usando métodos automatizados, 
programe a função Lambda para procurar eventos UpdateManagedAccountdo ciclo de vida, bem como 
eventos CreateManagedAccountdo ciclo de vida.

Nomes dos eventos de ciclo de vida

Cada evento do ciclo de vida é nomeado de forma que corresponda à ação original da AWS Control 
Tower, que também é registrada pela AWS CloudTrail. Assim, por exemplo, um evento de ciclo 
de vida originado pelo evento da AWS Control TowerCreateManagedAccount CloudTrail 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 mostrados nesses exemplos foram retirados dos registros de CloudWatch 
eventos da Amazon.

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. 1058): O registro registra se a AWS Control Tower concluiu com êxito 
todas as ações para criar e provisionar uma nova conta usando o Account Factory.

• UpdateManagedAccount (p. 1058): O registro registra se a AWS Control Tower concluiu com 
êxito todas as ações para atualizar um produto provisionado associado a uma conta que você criou 
anteriormente usando o Account Factory.

• EnableGuardrail (p. 1059): O registro registra se a AWS Control Tower concluiu com êxito todas as 
ações para permitir o controle de uma OU criada pela AWS Control Tower.

• DisableGuardrail (p. 1060): O registro registra se a AWS Control Tower concluiu com êxito todas as 
ações para desativar um controle em uma OU criada pela AWS Control Tower.

• SetupLandingZone (p. 1061): O registro registra se a AWS Control Tower concluiu com êxito todas as 
ações para configurar uma landing zone.

• UpdateLandingZone (p. 1062): O registro registra se a AWS Control Tower concluiu com êxito todas 
as ações para atualizar sua landing zone existente.

• RegisterOrganizationalUnit (p. 1064): O registro registra se a AWS Control Tower concluiu com 
êxito todas as ações para habilitar seus recursos de governança em uma OU.

• DeregisterOrganizationalUnit (p. 1064): O registro registra se a AWS Control Tower concluiu 
com êxito todas as ações para desativar seus recursos de governança em uma OU.

• PrecheckOrganizationalUnit (p. 1065): O registro registra se a AWS Control Tower detectou 
algum recurso que impedisse que a operação de governança do Extend fosse concluída com êxito.
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As seções a seguir fornecem uma lista de eventos do ciclo de vida da AWS Control Tower, com exemplos 
dos detalhes registrados para cada tipo de evento do ciclo de vida.

CreateManagedAccount
Esse evento do ciclo de vida registra se a AWS Control Tower criou e provisionou com sucesso 
uma nova conta usando o Account Factory. Esse evento corresponde ao evento da AWS Control 
TowerCreateManagedAccount CloudTrail . 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", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",          
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // Management account ID.  
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Format: yyyy-MM-
dd'T'hh:mm:ssZ  
    "region": "us-east-1",                                       // AWS Control Tower home 
 region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                        
            "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": "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" 

                    }, 
                "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
Esse evento do ciclo de vida registra se a AWS Control Tower atualizou com êxito o produto provisionado 
associado a uma conta criada anteriormente usando o Account Factory. Esse evento corresponde 
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ao evento da AWS Control TowerUpdateManagedAccount CloudTrail. 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",                                   // AWS Control Tower 
 organization management account. 
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Format: yyyy-MM-
dd'T'hh:mm:ssZ  
    "region": "us-east-1",                                       // AWS Control Tower home 
 region. 
    "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
Esse evento do ciclo de vida registra se a AWS Control Tower habilitou com êxito um controle em uma OU 
que está sendo gerenciada pela AWS Control Tower. Esse evento corresponde ao evento da AWS Control 
TowerEnableGuardrail CloudTrail . O registro de eventos do ciclo de vida inclui oguardrailId
eguardrailBehavior do controle e oorganizationalUnitName eorganizationalUnitId da OU 
na qual o controle está ativado.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",          
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
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    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                  
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // End-time of action. 
 Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ  
    "region": "us-east-1",                                       // AWS Control Tower home 
 region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                     
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                   
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",              
        "eventName": "EnableGuardrail",                    
        "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
Esse evento do ciclo de vida registra se a AWS Control Tower desativou com êxito um controle 
em uma OU que está sendo gerenciada pela AWS Control Tower. Esse evento corresponde ao 
evento da AWS Control TowerDisableGuardrail CloudTrail . O registro de eventos do ciclo de 
vida inclui oguardrailId eguardrailBehavior do controle e oorganizationalUnitName
eorganizationalUnitId da OU na qual o controle está desativado.

{ 
    "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": [ ], 
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    "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": { 
            "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
Esse evento do ciclo de vida registra se a AWS Control Tower configurou com êxito uma zona de 
aterrissagem. Esse evento corresponde ao evento da AWS Control TowerSetupLandingZone
CloudTrail . O registro de eventos do ciclo de vida inclui orootOrganizationalId, que é o ID da 
organização que a AWS Control Tower cria a partir da conta de gerenciamento. A entrada de registro 
também inclui oorganizationalUnitName eorganizationalUnitId para cada uma das OUs e 
oaccountName eaccountId para cada conta, que são criadas quando a AWS Control Tower configura a 
landing zone.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",                // Request ID. 
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // Management account ID. 
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Event time from 
 CloudTrail. 
    "region": "us-east-1",                                       // Management account 
 CloudTrail region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
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            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                         // Management-account ID. 
            "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": "SetupLandingZone", 
        "awsRegion": "us-east-1",                                // AWS Control Tower home 
 region. 
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "CloudTrail_event_ID",                        // This value is generated 
 by CloudTrail. 
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "setupLandingZoneStatus": { 
                "state": "SUCCEEDED",                             // Status of entire 
 lifecycle operation. 
                "message": "AWS Control Tower successfully set up a new landing zone.",     
             
                "rootOrganizationalId" : "r-1234", 
                "organizationalUnits" : [                         // Use a list. 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Security",             // Security OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Security OU ID. 
                  }, 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Custom",           // Custom OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Custom OU ID.  
                  }, 
                ], 
               "accounts": [                                      // All created accounts 
 are here. Use a list of "account" objects. 

                  { 
                    "accountName": "Audit",   
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"                         
                  }, 
                  { 
                    "accountName": "Log archive",                  
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX" 
                  } 
              ], 
              "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z", 
              "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z" 
            } 
        } 
    }
}

UpdateLandingZone
Esse evento do ciclo de vida registra se a AWS Control Tower atualizou com êxito sua landing 
zone existente. Esse evento corresponde ao evento da AWS Control TowerUpdateLandingZone
CloudTrail . O registro de eventos do ciclo de vida inclui orootOrganizationalId, que é o ID da 
organização (atualizada) governada pela AWS Control Tower. A entrada de registro também inclui 
oorganizationalUnitName eorganizationalUnitId para cada uma das OUs e oaccountName
eaccountId para cada conta, que foi criada anteriormente, quando a AWS Control Tower configurou 
originalmente a landing zone.

{ 
    "version": "0", 
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    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",                // Request ID. 
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // Management account ID. 
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Event time from 
 CloudTrail. 
    "region": "us-east-1",                                       // Management account 
 CloudTrail region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                         // Management account ID. 
            "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": "UpdateLandingZone", 
        "awsRegion": "us-east-1",                                // AWS Control Tower home 
 region. 
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "CloudTrail_event_ID",                        // This value is generated 
 by CloudTrail. 

        "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" : [                         // Use a list. 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Security",             // Security OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Security OU ID. 
                  }, 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Custom",            // Custom OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"     // Custom OU ID. 
                  }, 
                ], 
               "accounts": [                                       // All created accounts 
 are here. Use a list of "account" objects. 

                  { 
                    "accountName": "Audit",   
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"                         
                  }, 
                  { 
                    "accountName": "Log archive",                  
                    "accountId": "XXXXXXXXXX" 
                  } 
              ], 
              "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z", 
              "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z" 
            } 
        } 
    }
}
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RegisterOrganizationalUnit
Esse evento do ciclo de vida registra se a AWS Control Tower habilitou com êxito seus 
recursos de governança em uma OU. Esse evento corresponde ao evento da AWS Control 
TowerRegisterOrganizationalUnit CloudTrail . O registro de eventos do ciclo de vida inclui 
oorganizationalUnitName eorganizationalUnitId da UO que a AWS Control Tower colocou sob 
sua governança.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",             
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",  
    "source": "aws.controltower", 
    "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
Esse evento do ciclo de vida registra se a AWS Control Tower desativou com êxito seus 
recursos de governança em uma OU. Esse evento corresponde ao evento da AWS Control 
TowerDeregisterOrganizationalUnit CloudTrail . O registro de eventos do ciclo de vida inclui 
oorganizationalUnitName eorganizationalUnitId da OU na qual a AWS Control Tower 
desativou seus recursos de governança.

{ 
    "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",  
    "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": "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
Esse evento do ciclo de vida registra se a AWS Control Tower realizou com êxito as pré-verificações em 
uma OU. Esse evento corresponde ao evento da AWS Control TowerPrecheckOrganizationalUnit
CloudTrail . O registro de eventos do ciclo de vida contém um campo para osfailedPrechecks
valoresId, eName, para cada recurso no qual a AWS Control Tower realizou verificações prévias durante o 
processo de registro da UO.

O registro de eventos também contém informações sobre as contas aninhadas nas quais as pré-
verificações foram realizadasaccountNameaccountId, incluindo osfailedPrechecks campos, e.

Se ofailedPrechecks valor estiver vazio, significa que todas as pré-verificações desse recurso foram 
aprovadas com êxito.

• Esse evento é emitido somente se houver uma falha na pré-verificação.
• Esse evento não é emitido se você estiver registrando uma OU vazia.

Exemplo de evento:

{ 
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  "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", 
  "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 pre-
check 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"
}
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Demonstrações
Este capítulo contém procedimentos detalhados que podem ajudá-lo no uso da AWS Control Tower.

Tópicos

• Passo a passo: Mover da ALZ para a AWS Control Tower (p. 1067)
• Passo a passo: Automatize o provisionamento de contas na AWS Control Tower por meio de APIs do 

Service Catalog (p. 1067)
• Passo a passo: configurar a AWS Control Tower sem uma VPC (p. 1070)
• Gerencie recursos do AWS Control Tower (p. 1075)
• Passo a passo do: Configurar grupos de segurança no AWS Control Tower com o AWS Firewall 

Manager (p. 1072)
• Passo a passo: Descomissionar uma zona de aterrissagem da AWS Control Tower (p. 1072)

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: Automatize o provisionamento de 
contas na AWS Control Tower por meio de APIs do 
Service Catalog

O AWS Control Tower é integrado a vários outrosAWS serviços, comoAWS Service Catalog. Você pode 
usar as APIs para criar e provisionar suas contas de membros na AWS Control Tower.

O vídeo mostra como provisionar contas de forma automatizada e em lote, chamando asAWS Service 
Catalog APIs. Para provisionamento, você chamará a ProvisionProductAPI a partir da interface de 
linha deAWS comando (CLI) e especificará um arquivo JSON que contém os parâmetros para cada conta 
que você gostaria de configurar. O vídeo ilustra a instalação e o uso do ambiente de desenvolvimento
AWSCloud9 para realizar esse trabalho. Os comandos da CLI seriam os mesmos se você usasse oAWS 
Cloudshell em vez doAWS Cloud9.
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Note

Você também pode adaptar essa abordagem para automatizar as atualizações da conta, 
chamando a UpdateProvisionedProductAPI deAWS Service Catalog para 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, 
você pode provisionar contas com o AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) (p. 162).

Exemplo de função de administração de automação

Aqui está um exemplo de modelo que você pode usar para ajudar a configurar sua função de 
administração de automação na conta de gerenciamento. Você configuraria essa função em sua conta de 
gerenciamento para que ela pudesse realizar 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: 
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    Type: "String" 
    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 asAWS Service Catalog APIs para realizar as tarefas 
automatizadas. Os comandos da CLI são fornecidos no vídeo.

Exemplo de entrada de provisionamento para a API 
Service Catalog
Aqui está um exemplo da entrada que você pode fornecer à API Service Catalog se estiver usando 
aProvisionProduct 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" 
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    }, 
    { 
      key: "SSOUserLastName", 
      value: "Smith" 
    } 
  ], 
  provisionToken: "c3c795a1-9824-4fb2-a4c2-4b1841be4068"
}       
     

Para obter mais informações, consulte a referência da API do Service Catalog.
Note

Observe que o formato da string de entrada para o valor deManagedOrganizationalUnit foi 
alterado deOU_NAME paraOU_NAME (OU_ID). O vídeo a seguir não menciona essa mudança.

Passo a passo em vídeo
Este vídeo (6:58) descreve como automatizar as implantações de contas 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.

Passo a passo em vídeo do provisionamento automatizado de contas na AWS Control Tower.

Passo a passo: configurar a AWS Control Tower 
sem uma VPC

Este tópico explica como configurar suas contas da AWS Control Tower sem uma VPC.

Se sua carga de trabalho não exigir uma VPC, poderá fazer o seguinte:

• É possível excluir a AWS Control Tower Virtual Private Cloud (VPC). Essa VPC foi criada ao configurar 
sua zona de destino.

• Você pode alterar as configurações do Account Factory para que novas contas da AWS Control Tower 
sejam criadas sem uma VPC associada.

Important

Se você provisionar contas do Account Factory com as configurações de acesso à Internet do 
VPC ativadas, essa configuração do Account Factory substituirá o controleProibir o acesso 
à Internet para uma instância Amazon VPC gerenciada por um cliente (p. 986). Para evitar a 
ativação do acesso à Internet para contas recém-provisionadas, você deve alterar a configuração 
no Account Factory.

AWS Control Tower VPC
Fora da AWS Control Tower, cadaAWS cliente tem uma VPC padrão, que você pode ver no console da 
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) em https://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 da AWS Control Tower, a AWS Control Tower exclui sua 
VPCAWS padrão e cria uma nova VPC padrão da AWS Control Tower. A nova VPC está associada à sua 
conta de gerenciamento da AWS Control Tower. Este tópico se refere a essa nova VPC como a Control 
Tower VPC.
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Ao visualizar sua VPC da AWS Control Tower no console do Amazon VPC, você não verá a palavra
(padrão) no final do nome. Se você tiver mais de uma VPC, deverá usar o intervalo CIDR atribuído para 
identificar a VPC correta da AWS Control Tower.

Você pode excluir a VPC da AWS Control Tower, mas se posteriormente precisar de uma VPC na AWS 
Control Tower, você mesmo deverá criá-la.

Para excluir o AWS Control Tower VPC

1. Abra o console da Amazon VPC em https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. PesquiseVPC ou selecione VPC nas opções do 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 por sua linha CIDR.
5. Para excluir a VPC, escolha Actions (Ações) e Delete VPC (Excluir VPC).

Já existe uma VPCAWS (padrão) em todas as regiões para a conta de gerenciamento da AWS Control 
Tower. Para seguir as melhores práticas de segurança, se você optar por excluir a VPC da AWS Control 
Tower, é melhor também excluir a VPCAWS padrão associada à conta de gerenciamento de todas asAWS 
regiões. Portanto, para proteger a conta de gerenciamento, remova a VPC padrão de cada região, bem 
como remova a VPC criada pela Control Tower em sua região inicial da AWS Control Tower.

Crie uma conta na AWS Control Tower sem uma VPC
Se suas cargas de trabalho de usuário final não precisarem de VPCs, você poderá usar esse método para 
configurar contas de usuário final que não tenham VPCs criadas automaticamente para elas.

No painel do AWS Control Tower, é possível exibir e editar configurações de rede. Depois de alterar as 
configurações para que as contas da AWS Control Tower sejam criadas sem uma VPC associada, todas 
as novas contas serão criadas sem uma VPC até que você altere as configurações novamente.

Para configurar o Account Factory para criar contas sem VPCs

1. Abra um navegador da web e navegue até o console da AWS Control Tower em https:// 
console.aws.amazon.com/controltower.

2. Escolha Account Factory no menu à esquerda.
3. Em seguida, você verá a página Account Factory com a seção Configuração de rede.
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 seguir a Opção 1 ou a Opção 2, ou ambas, para garantir que a AWS Control Tower não 
crie uma VPC ao provisionar uma conta.

a. Opção 1 — Removendo 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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no AWS Control Tower com o AWS Firewall Manager

b. Opção 2 — RemovendoAWS regiões

• Desmarque todas as caixas de seleção na coluna Regions for VPC creation (Regiões para 
criação de VPC).

7. Escolha Save (Salvar).

Possíveis erros
Esteja ciente desses possíveis erros que podem ocorrer quando você exclui sua VPC da AWS Control 
Tower ou reconfigura 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 um erro de falha na exclusão.

• 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.

Passo a passo: Descomissionar uma zona de 
aterrissagem da AWS Control Tower

O AWS Control Tower permite que você configure e administreAWS ambientes seguros de várias contas, 
conhecidos como zonas de aterrissagem. O processo de limpeza de todos os recursos alocados pela AWS 
Control Tower é chamado de descomissionamento de uma 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 
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descomissionamento automatizado, navegue até a página Configurações da landing zone, selecione a 
guia de descomissionamento e escolha Descomissionar zona de aterrissagem.

Para obter uma lista das ações realizadas durante o descomissionamento do consulteVisão geral do 
processo de descomissionamento (p. 1073).

Warning

Excluir manualmente todos os recursos da AWS Control Tower não é o mesmo que 
descomissionar. Isso do 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 do Amazon S3 e grupos de CloudWatch registros do Amazon 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 executa as 
seguintes ações.

• Desativa cada controle de detetive ativado na landing zone. O AWS Control Tower exclui osAWS 
CloudFormation recursos que dão suporte ao controle.

• Desativa cada controle preventivo removendo políticas de controle de serviço (SCPs) doAWS 
Organizations. Se uma política estiver vazia (o que deveria estar depois de remover todos os SCPs 
gerenciados pela AWS Control Tower), a AWS Control Tower desanexará e excluirá totalmente a 
política.

• Exclui todos os esquemas implantados comoAWS CloudFormation StackSets.
• Exclui todas as plantas implantadas como CloudFormation pilhas em todas as regiões.
• Para cada conta provisionada, a AWS Control Tower executa 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 criada pela 

AWS Control Tower (a menos que políticas adicionais tenham sido adicionadas a ela) e recria a 
função padrãoOrganizationsFullAccessRole 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 (auditoria e arquivamento de registros).
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• Revoga as permissões da AWS Control Tower das contas compartilhadas removendo a função do IAM 
que a AWS Control Tower criou (a menos que políticas adicionais tenham sido adicionadas a ela) e 
recria a funçãoOrganizationsFullAccessRole 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 semAWS Organizations organizações existentes, a AWS Control Tower configura uma 
organização com duas unidades organizacionais (OUs), denominadas Security e Sandbox. Ao desativar a 
zona de destino, a hierarquia da organização é preservada, da seguinte forma:

• As unidades organizacionais (OUs) criadas a partir do console da AWS Control Tower não são 
removidas.

• As OUs Security e Sandbox não são removidas.
• A organização não é excluída do AWS Organizations.
• Nenhuma contaAWS Organizations (compartilhada, provisionada ou gerenciada) é movida ou removida.

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.
• 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.
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Contas compartilhadas

Duas contas compartilhadas (auditoria e arquivamento de registros) são criadas na UO 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 o Account Factory 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 em nãoAWS Service Catalog são removidos. Se você os limpar encerrando-

os, suas contas serão movidas para a OU raiz.
• A VPC criada pela AWS Control Tower não é removida e o conjunto deAWS CloudFormation pilhas 

associado (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 registros

Um grupo de CloudWatch registrosaws-controltower/CloudTrailLogs,, é criado como parte do 
esquema 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 CloudTrail os registros 
e CloudTrail funções de registros de suas contas individuais inscritas, pois eles são criados 
somente na conta de gerenciamento, para a trilha em nível organizacional.

Os procedimentos para excluir os recursos da AWS Control Tower são fornecidos emGerencie recursos do 
AWS Control Tower (p. 1075).

Gerencie recursos do AWS Control Tower
Este documento fornece instruções sobre como remover os recursos da AWS Control Tower 
individualmente, como parte das tarefas administrativas e de manutenção regulares. Os procedimentos 
apresentados neste capítulo destinam-se somente à remoção de recursos individuais, ou alguns recursos, 
quando necessário. Não é o mesmo que descomissionar sua landing zone.

Dois tipos de tarefas podem exigir a remoção de recursos:

• Para excluir recursos enquanto você gerencia sua zona de destino em situações comuns.
• Para limpar os recursos que permanecem após o descomissionamento automatizado.
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Warning

A remoção manual dos recursos não permitirá que você configure uma nova landing zone. Não é 
o mesmo que descomissionar. Se você pretende descomissionar sua landing zone AWS Control 
Tower, siga as instruçõesPasso a passo: Descomissionar uma zona de aterrissagem da AWS 
Control Tower (p. 1072) antes de realizar qualquer ação descrita neste capítulo. As instruções 
neste capítulo podem ajudá-lo a limpar os recursos que permanecem após a conclusão do 
descomissionamento automatizado. Mesmo que você exclua todos os recursos da sua landing 
zone manualmente, isso não é o mesmo que descomissionar a landing zone, e você pode incorrer 
em cobranças inesperadas.

Se você precisar remover uma conta da AWS Control Tower, consulte as seções a seguir para fechar uma 
conta:

• Cancelar o gerenciamento de uma conta
• Fechar uma conta criada no Account Factory

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 descomissionar os recursos criados ao 
configurar inicialmente sua landing zone.

• Depois que o processo de descomissionamento for concluído, alguns artefatos de recursos 
permanecem, como buckets do Amazon S3 e grupos de CloudWatch registros do Amazon 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, consulte
Recursos não removidos durante o descomissionamento (p. 1074).

Warning

É altamente recomendável que você execute um processo de descomissionamento somente se
você pretende parar de usar sua landing zone. Esse processo não pode ser desfeito.

Sobre a remoção de recursos do 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 zona de aterrissagem.

Antes de realizar esses procedimentos, a menos que seja indicado de outra forma, você deve estar 
conectado àAWS Management Console região de origem da sua landing zone e estar conectado como 
usuário do IAM ou usuário no IAM Identity Center com permissões administrativas para a conta de 
gerenciamento que contém sua landing zone.

Warning

Essas são ações destrutivas que podem introduzir mudanças de governança na configuração da 
AWS Control Tower. Não podem ser desfeitos.

Tópicos
• Excluir SCPs (p. 1077)
• Excluir StackSets e empilhar (p. 1077)
• Exclua buckets do Amazon S3 na conta do Log Archive (p. 1078)
• Remover uma Account Factory, portfólio e produto (p. 1078)
• Remova as funções e políticas da AWS Control Tower (p. 1079)
• AWS Control Tower — Ajuda de recursos do (p. 1080)
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Excluir SCPs

O AWS Control Tower usa políticas de controle de serviço (SCPs) do não para seus controles. Este 
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 empilhar

A AWS Control Tower usa StackSets e empilha para implantar controlesAWS Config Rules relacionados 
à sua landing zone. Os procedimentos a seguir demonstram passo a passo como excluir esses recursos 
específicos.

Para excluirAWS CloudFormation StackSets

1. Abra o console do AWS CloudFormation em https://console.aws.amazon.com/cloudformation.
2. No menu de navegação à esquerda, selecione StackSets.
3. Para cada um StackSet com o prefixo AWSControlTower, faça o seguinte. Se você tiver muitas contas 

em um StackSet, isso pode levar algum tempo.

a. Escolha o específico StackSet da tabela no painel. Isso abre a página de propriedades para isso 
StackSet.

b. Na parte inferior da página, na tabela Stacks, faça um registro dos IDs deAWS conta de todas as 
contas na tabela. Copie a lista de todas as contas.

c. Em Ações, escolha Excluir pilhas de StackSet.
d. Em Definir opções de implantação, em Locais de implantação, escolha Implantar pilhas em 

contas.
e. No campo de texto, insira os IDs deAWS 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. Na página de StackSet propriedades, você pode iniciar esse procedimento novamente para o 

outro StackSets.
4. O processo é concluído quando os registros na tabela Stacks das diferentes páginas de StackSets 

propriedades estão vazios.
5. Quando os registros na tabela Pilhas estiverem vazios, escolha Excluir StackSet.

Para excluir pilhas do AWS CloudFormation

1. Abra o console do AWS CloudFormation em https://console.aws.amazon.com/cloudformation.
2. No painel Stacks, pesquise todas as pilhas com o prefixo AWSControlTower.
3. Para cada pilha na tabela, faça o seguinte:

a. Marque a caixa de seleção ao lado do nome da pilha.
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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).

Exclua buckets do Amazon S3 na conta do Log Archive

Os procedimentos a seguir orientam você sobre como entrar na conta de arquivamento de registros como 
usuário do IAM Identity Center no AWSControlTowerExecutiongrupo e, em seguida, excluir os buckets do 
Amazon S3 em sua conta de arquivamento de registros.

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. Em Função, insira AWSControlTowerExecution.
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 deletar 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 entrar como usuário do IAM Identity Center no
AWSServiceCatalogAdminsgrupo e, em seguida, limpar seu portfólio e produtos do 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
2. Em AWSConta, encontre a conta de gerenciamento.
3. Em AWSServiceCatalogAdminFullAccess, escolha Console de gerenciamento para entrar noAWS 

Management Console como esta função.

Para limpar o Account Factory

1. Abra o console do Service Catalog em https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. No menu de navegação à esquerda, escolha Portfolios list (Lista de portfólios).
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3. Na tabela Portfólios locais, pesquise um portfólio chamado AWSControl Tower Account Factory 
Portfolio.

4. Escolha o nome desse portfólio para acessar a página de detalhes.
5. Expanda a seção Restrições da página e escolha o botão de rádio para a restrição com o nome do 

produto AWSControl Tower Account Factory.
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. Na seção Produtos da página, escolha o botão de rádio para o produto chamado AWSControl Tower 

Account Factory.
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. Na tabela Portfólios locais, pesquise um portfólio chamado AWSControl Tower Account Factory 

Portfolio.
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. Na página de produtos administrativos, pesquise o produto chamado AWSControl Tower Account 

Factory.
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 explicam como limpar as funções e políticas que a AWS Control Tower criou quando 
sua landing zone foi configurada ou posteriormente.

Para excluir a função do IAM Identity Center AWSServiceCatalogEndUserAccess

1. Abra o console do AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) em https:// 
console.aws.amazon.com/singlesignon/.

2. Mude suaAWS região para sua região de origem, que é a região em que você configurou inicialmente 
a AWS Control Tower.

3. No menu de navegação à esquerda, selecione AWSContas.
4. Escolha o link da sua conta de gerenciamento.
5. Escolha o menu suspenso para Conjuntos de permissões AWSServiceCatalogEndUserAccess, 

selecione e escolha Remover.
6. Escolha AWScontas no painel esquerdo.
7. Abra a guia Permission sets (Conjuntos de permissões).
8. Selecione AWSServiceCatalogEndUserAccesse exclua-o.
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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 nome AWSControlTower.
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 deletar 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 nome AWSControlTower.
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 Tower — Ajuda de recursos do

Se você encontrar algum problema que não possa resolver ao remover os recursos da AWS Control 
Tower, entre em contato com o AWSSupport.

Como descomissionar uma zona de aterrissagem
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 até a página de configurações da zona de aterrissagem 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).
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 zona de aterrissagem no console da AWS Control Tower. 
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Esses recursos restantes incluem alguns buckets específicos do Amazon S3, organizações e grupos 
de CloudWatch registros de registros.

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 do AWS Control Tower (p. 1076).

6. Se você pretende configurar uma nova landing zone em uma novaAWS região, 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

• Você deve especificar endereços de e-mail diferentes para as contas de arquivamento de registros e 
auditoria se criar uma nova landing zone após descomissionar uma ou seguir o procedimento para trazer 
suas próprias contas existentes de arquivamento de registros ou de auditoria.

• O grupo de CloudWatch registros de registrosaws-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 manualmente as unidades organizacionais existentes do Security and
Sandbox.

Note

Antes de excluir a organização de UO do AWS Control Tower Security, 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. 42) na conta de auditoria e na 
conta de registro e excluí-las individualmente.

• Talvez você deseje excluir manualmente a configuraçãoAWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) da AWS Control Tower, mas você pode continuar com a 
configuração existente do IAM Identity Center.

• Talvez você deseje remover a VPC criada pela AWS Control Tower e remover o conjunto de 
CloudFormation pilhas da AWS associado.

• 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 --service-principal 
controltower.amazonaws.com`.

Configuração após descomissionar 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 OU raiz da AWS Control Tower. 
Certifique-se de que essas funções e políticas do IAM sejam removidas da conta de gerenciamento:
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• Funções:

- AWSControlTowerAdmin

- AWSControlTowerCloudTrailRole

- AWSControlTowerStackSetRole
• Políticas:

- AWSControlTowerAdminPolicy

- AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

- AWSControlTowerStackSetRolePolicy
• Talvez você deseje excluir ou atualizar a configuração existente do IAM Identity Center para a AWS 

Control Tower antes de subir novamente landing zone, mas não é necessário excluí-la.
• Talvez você deseje remover o VPC criado pelo AWS Control Tower.
• A configuração falhará se os endereços de e-mail especificados para as contas de registro ou auditoria 

estiverem associados a umaAWS conta existente. Você pode fechar asAWS contas ou usar 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, consulte Considerações para trazer contas de 
segurança ou registrar contas existentes (p. 128).

• A configuração falhará se os buckets do Amazon S3 com os seguintes nomes reservados já existirem 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,aws-
controltower/CloudTrailLogs, em CloudWatch Registros. Você deve renomear ou remover o 
grupo de logs.

Se você pretende configurar uma nova landing zone em uma novaAWS região, 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 alto nível 
denominada Security ou Sandbox. É necessário renomear ou remover essas UOs para configurar 
uma zona de destino novamente.
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Solução de problemas
Quando você encontrar problemas ao usar o AWS Control Tower, poderá usar as seguintes informações 
para resolvê-los de acordo com nossas melhores práticas. Se os problemas encontrados estiverem fora 
do escopo das informações a seguir, ou se persistirem depois de você tentar resolvê-los, entre em contato 
com o AWSSupport.

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 sua conta de gerenciamento tiver menos de uma hora, você 
poderá encontrar 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 contato com o AWSSupport.

Falha StackSets: Outra possível causa da falha no lançamento da landing zone é aAWS CloudFormation 
StackSet falha. AWS As regiões do Security Token Service (STS) devem ser habilitadas na conta 
de gerenciamento de todas asAWS regiões que a AWS Control Tower está governando, para que o 
provisionamento seja bem-sucedido; caso contrário, os conjuntos de pilhas não serão iniciados.

Medida a ser tomada

Certifique-se de habilitar todas as regiões de endpoint necessárias doAWS Security Token Service (STS)
antes de lançar o AWS Control Tower.

Para ver uma lista dosRegiões da AWS suportados pela AWS Control Tower, consulteComoAWS as 
regiões trabalham com a AWS Control Tower (p. 120).

Erro na zona de aterrissagem não atualizada
Se você não atualizou sua landing zone recentemente, você pode receber uma mensagem de erro ao 
tentar recuperar o acesso à AWS Control Tower. Você poderá ver uma mensagem de erro semelhante à 
mensagem de erro semelhante à mensagem a mensagem a seguir:

Unable to access Control Tower

Sua conta está inativa há muito tempo. Devido à inatividade, você deve atualizar sua landing zone para 
acessar a AWS Control Tower.

No entanto, a atualização da sua zona de aterrissagem pode falhar.

Etapas a serem tomadas
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Faça login na conta de gerenciamento da sua organização e faça login como usuário raiz. Seu usuário 
ou usuário do IAM no IAM Identity Center deve ter permissões de administrador da AWS Control Tower e 
fazer parte do AWSControlTowerAdminsgrupo. 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, consulte Provisionar contas com oAWS Service Catalog Account Factory  (p. 144).

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.

• A criação de uma nova conta no Account Factory falhará enquanto outras alterações na configuração 
da AWS Control Tower estiverem em andamento. Por exemplo, enquanto um processo está sendo 
executado para adicionar um controle a uma OU, o Account Factory exibirá uma mensagem de erro se 
você tentar provisionar uma conta.

Para verificar o status de uma ação anterior na AWS Control Tower

• Navegue até AWS CloudFormation > StackSets
• Verifique cada conjunto de pilhas relacionado à AWS Control Tower (prefixo: "AWSControlTower“)
• ProcureAWS CloudFormation StackSets operações que ainda estejam 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 registrar umaAWS conta existente uma vez e essa inscrição falhar, ao tentar pela segunda 
vez, a mensagem de erro poderá indicar 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, você deve encerrar o produto provisionado pela Account Factory 
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por meio doAWS Service Catalog console. Em seguida, você deve usar oAWS Organizations 
console para mover manualmente a conta da OU 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 da falha na inscrição é que a conta tem recursos deAWS Config existentes. Nesse 
caso, consulte Inscrever contas que têmAWS Config recursos existentes para obter instruções sobre como 
você pode 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 na Account 
Factory ouAWS Service Catalog.

Caso 1: Você pode 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 a VPCAWS padrão durante o provisionamento 
inicial. Para ter uma VPCAWS padrão em uma conta, você deve adicioná-la após a criação da conta. A 
AWS Control Tower tem sua própria VPC padrão que substitui a VPC padrão da AWS, a menos que você 
configure o Account Factory da maneira mostrada no passo a passo, para que a AWS Control Tower não 
provisione nenhuma VPC. A conta não tem uma VPC. Você precisaria adicionar novamente a VPCAWS 
padrão se quiser usá-la.

No entanto, a AWS Control Tower não oferece suporte à VPCAWS padrão. A implantação de uma VPC 
faz com que a conta entre em um estado Tainted. Quando está nesse estado, você não pode atualizar a 
conta por meio deAWS Service Catalog.

Ação a ser executada: você deve excluir a VPC padrão adicionada e, depois, conseguirá atualizar a conta.

Note

OTainted estado causa um problema subsequente: uma conta que não está atualizada pode 
impedir a ativação de controles na OU da qual ela faz parte.

Caso 2: Você pode 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 as regras 
antigasAWS do Config permanecem. A conta está em um estado inconsistente.

Ação a ser tomada:

Se a transferência da conta foi planejada:

• Encerre a conta no Service Catalog.
• Inscreva-o novamente.
• Contexto/impacto: as regras deAWS Config implantadas não correspondem à configuração ditada pela 

OU de destino.
• AWSAs regras de Config podem permanecer da OU anterior, causando gastos não intencionais.
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• As tentativas de reinscrição ou atualização da conta falharão devido a conflitos de nomenclatura de 
recursos.

Se a transferência da conta não foi intencional:

• Retorne a conta para sua OU original.
• Atualize a conta no Service Catalog.
• Nos parâmetros de inicialização, insira a OU na qual a conta estava originalmente.
• Contexto/impacto: se a conta não for devolvida à UO original, seu estado será inconsistente com os 

controles ditados pela nova UO em que está inserida.
• A atualização de uma conta não é uma correção válida, pois não exclui asAWS Config regras 

associadas à UO anterior.

Não é possível atualizar a zona de aterrissagem
Quando uma conta está fechada ou suspensa, 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 landing zone.

Na página do produtoAWS Service Catalog provisionado, talvez você veja uma mensagem de erro 
semelhante à mensagem a seguir:

AWSControlTowerExecution role can't be assumed on the account.

Causa comum: você suspendeu uma conta sem excluir o produto provisionado.

Ação a ser tomada: Se você ver esse erro, você tem duas opções:

1. Entre em contato com oAWS Support e reabra a conta, exclua o produto provisionado e feche a conta 
novamente.

2. Remova os recursos dos StackSets que ficaram órfãos devido ao encerramento da conta. (Essa 
opção está disponível somente se houver instâncias no estado atual que você não esteja removendo.) 
StackSets

Para remover os recursos do StackSets, faça isso para cada conta fechada:

• Acesse cada uma das AWS Control Tower StackSets e remova-as StackInstances de todas as regiões 
da conta que foi fechada.

• IMPORTANTE: Escolha a opção Retain Stack para StackSet remover somente as instâncias da pilha. 
StackSet não pode assumir uma função da conta encerrada, portanto, ela falhará se tentar assumir 
aAWSControlTowerExecution função, o que leva à mensagem de erro que você recebeu.

Erro de falha que mencionaAWS Config
SeAWS Config estiver habilitado em qualquerAWS região compatível com a AWS Control Tower, você 
poderá receber uma mensagem de erro porque uma pré-verificação falhou. A mensagem pode não 
parecer explicar o problema adequadamente, devido a algum comportamento subjacente deAWS 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
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.
• 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 oAWS Config serviço é ativado em umaAWS conta, ele cria um gravador de 
configuração e um canal de entrega com um nome padrão. Se você desabilitar oAWS Config serviço por 
meio do console, ele não excluirá o gravador de configuração ou o canal de entrega. Você deve excluí-
los por meio da CLI ou modificá-los para uso da AWS Control Tower. Se oAWS Config serviço estiver 
habilitado em qualquer uma das regiões suportadas pela AWS Control Tower, isso poderá resultar nessa 
falha.

Se a conta tiver recursos deAWS Config existentes, consulte Inscrever contas que tenhamAWS Config 
recursos existentes para obter instruções sobre como você pode modificar seus recursos existentes.

Ação a ser tomada: exclua o gravador de configuração e o canal de entrega em todas as regiões com 
suporte. Desabilitar oAWS Config 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, 
você pode tentar novamente iniciar a 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. Quando usa, talvez você veja uma mensagem de erro 
semelhante à mensagem a mensagem:

• 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 exemplos de comandos deAWS Config CLI que você pode usar 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-FROM-
DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

Para obter mais informações, consulte aAWS Config documentação do

• Gerenciando o gravador de configuração (AWSCLI)
•

Gerenciando o canal de entrega
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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 na AWS Control Tower.

Causas comuns:

• Você pode estar logado como root. O AWS Control Tower não oferece suporte à criação de contas 
quando você está logado como usuário root.

• Seu usuário do IAM Identity Center não foi adicionado ao grupo de permissão apropriado. Talvez 
seja necessário adicionar seu usuário do IAM Identity Center a um desses grupos de permissão:
AWSAccountFactory(para acesso de usuário final) ou AWSServiceCatalogAdmins(para acesso de 
administrador).

• Se você estiver autenticado como usuário do IAM, deverá adicioná-lo aoAWS Service Catalog portfólio 
para que ele tenha as permissões corretas.

• Esse problema também ocorre se você tiver as permissões corretas, mas o desvio da AWS Control 
Tower for detectado e um reparo for necessário.

Recebeu um erro de permissões insuficientes
É possível que sua conta não tenha as permissões necessárias para realizar determinado trabalho em 
determinados trabalhosAWS Organizations. Se você encontrar o seguinte tipo de erro, verifique todas 
as áreas de permissões, como as permissões do IAM ou do IAM Identity Center, para garantir que sua 
permissão não esteja sendo negada nesses locais:

You have insufficient permissions to perform AWS Organizations API actions.

Se você acredita que seu trabalho exige a ação que você está tentando realizar e não consegue localizar 
nenhuma restrição relevante, entre em contato com o administrador do sistema ou com o AWSSupport.

Os controles de Detective não estão entrando em 
vigor nas contas

Se você expandiu recentemente sua implantação da AWS Control Tower para uma novaAWS região, os 
controles de detetives recém-aplicados não entrarão em vigor nas novas contas criadas em nenhuma 
região até que as contas individuais dentro das OUs governadas pela AWS Control Tower sejam 
atualizadas. Os controles de detetives existentes sobre contas existentes ainda estão em vigor.

Se você tentar ativar um controle de detetive antes de atualizar suas contas, poderá ver uma mensagem 
de erro semelhante a esta:

AWS Control Tower can't enable the selected control on this OU. AWS Control 
Tower cannot apply the control on the OU ou-xxx-xxxxxxxx, because child 
accounts have dependencies that are missing. Update all child accounts under 
the OU, then try again.
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pelaAWS Organizations API

Ação a realizar: atualizar contas.

Para atualizar suas contas a partir do console da AWS Control Tower, consulteQuando atualizar UOs e 
contas da AWS Control Tower (p. 219).

Para atualizar várias contas individuais de forma programática, você pode usar as APIsAWS Service 
Catalog e aAWS CLI para automatizar as atualizações. Para obter mais informações sobre como 
abordar o processo de atualização, consulte Passo a passo em vídeo (p. 1070).  Você pode substituir a
UpdateProvisionedProductAPI pela ProvisionProductAPI mostrada no vídeo.

Se você tiver mais dificuldades em habilitar controles de detetive em suas contas, entre em contato com o
AWSSupport.

Erro de taxa excedida retornado pelaAWS 
Organizations API

Possível causa

Sua carga de trabalho estava sendo executada enquanto a AWS Control Tower executava uma varredura 
diária para verificar se seus SCPs se desviaram.

Etapas a seguir

Se você encontrar umrate exceeded erro ou limitação de API, tente estas etapas:

• Execute suas cargas de trabalho em um horário diferente. (Consulte o cronograma de verificação de 
invariância de SCP da AWS Control Tower por região para descobrir quando a AWS Control Tower 
executa suas verificações de auditoria.)

• Se você estiver chamando as APIs diretamente por meio de HTTP: use oAWS SDK, que repete 
automaticamente as ações que falharam

• Solicite um aumento de limite por meio Service Quotas eAWS Support

Um exemplo de instruções de solução de problemas para limitação de API no Elastic Beanstalk pode ser 
encontrado aqui:https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/elastic-
beanstalk-api-throttling-errors/

Falha ao mover uma conta do Account Factory 
diretamente de uma zona de aterrissagem da AWS 
Control Tower para outra landing zone aterrissagem 
da AWS Control Tower

Warning

Essa prática não atende aos pré-requisitos para inscrição de contas elegíveis, porque as contas 
elegíveis 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.
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de uma zona de aterrissagem da AWS Control Tower para 

outra landing zone aterrissagem da AWS Control Tower
Para mover uma conta que você provisionou por meio do Account Factory para outra landing zone 
gerenciada pela AWS Control Tower, sob 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 nas quais 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, em seguida, tentar mover a conta de volta para a nova 
OU. Esse processo 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 
encurtar o processo de recuperação 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. É provável que você veja uma dessas mensagens por vez, sempre 
que tentar cadastrar a conta, desde que os recursos antigos permaneçam.

Os valores das cadeias de caracteres de ID do recurso foram modificados para os exemplos. Seus 
valores não serão os mesmos em uma mensagem de erro que você possa receber. Você poderá ver uma 
mensagem semelhante aos seguintes exemplos:

• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltower-
AdministratorExecutionRole because the role already exists. To continue, 
delete the existing IAM role and try again.

• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltower-
ConfigRecorderRole because the role already exists. To continue, delete the 
existing IAM role and try again.

• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole 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 no conjunto de pilhas, semelhante a esta:

 
"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-XXc6-
bXXX-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-XXc6-
bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458.  
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Depois que todos os recursos restantes forem removidos da primeira OU, você poderá convidar, 
provisionar ou inscrever a conta na nova OU com sucesso.

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
Este tópico lista os casos de uso comuns e as práticas recomendadas para os recursos da AWS Control 
Tower e aprimoramentos adicionais. Este tópico também inclui links para postagens de blog relevantes, 
documentação técnica e recursos relacionados que podem ajudá-lo a trabalhar com a AWS Control Tower.

Tutoriais e laboratórios
• Laboratório da AWS Control Tower — Esses laboratórios oferecem uma visão geral de alto nível das 

tarefas comuns relacionadas à AWS Control Tower.
• No painel do AWS Control Tower, escolha Obter orientação personalizada se você tem um caso de uso 

em mente, mas não sabe por onde começar.
• Experimente visitar uma lista selecionada de YouTube vídeos que explicam mais sobre como usar a 

funcionalidade da AWS Control Tower.

Redes
Configure padrões reproduzíveis e gerenciáveis para redes emAWS. Saiba mais sobre design, automação 
e equipamentos que são comumente usados pelos clientes.

• AWSArquitetura VPC do Quick Start — Este guia de início rápido fornece uma base de rede com base 
nasAWS melhores práticas para sua infraestrutura deAWS nuvem. Ele cria umAWS Virtual Private 
Network ambiente com sub-redes públicas e privadas onde você pode iniciarAWS serviços e outros 
recursos.

• VPCs de autoatendimento na AWS Control Tower usando o AWS Service Catalog — Esta postagem do 
blog descreve uma forma de configurar o Account Factory para que você possa provisionar contas com 
VPCs personalizadas.

• Implementando o 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 da AWS Control Tower ou aos responsáveis pelo gerenciamento 
de redes em seuAWS ambiente.

Segurança, identidade e registro
Amplie sua postura de segurança, integre-se com provedores de identidade externos ou existentes e 
centralize os sistemas de registro.

Segurança

• AutomatizandoAWS Security Hub alertas com eventos do 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.

• HabilitandoAWS Identity and Access Management — Esta postagem do blog descreve como aprimorar 
sua visibilidade de segurança organizacional ativando e centralizando as descobertas do IAM Access 
Analyzer.

• O AWS Systems Manager Parameter Store oferece armazenamento hierárquico seguro para o 
gerenciamento de dados de configuração e gerenciamento de segredos. Você pode usá-lo para 
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gerenciamento de cargas de trabalho

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 você 
deseja implantar pacotes de conformidade.

Identidade

• Vincule a identidade de usuário do Azure AD aAWS contas e aplicativos para login único — Esta 
postagem do blog descreve como usar o Azure AD com o IAM Identity Center e a AWS Control Tower.

• Gerencie o acesso à AWS centralmente para usuários do Okta comAWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) — Esta postagem do blog descreve como usar o Okta com o IAM Identity 
Center e a AWS Control Tower.

Registro em log

• AWSSolução de registro centralizado — Esta publicação de soluções descreve a solução de registro 
centralizado que permite que as organizações coletem, analisem e exibam registrosAWS em várias 
contas eAWS regiões.

Implantação de recursos e gerenciamento de 
cargas de trabalho

Implante e gerencie recursos e cargas de trabalho.

• Introdução à 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
Trabalhe comAWS organizações e contas existentes.

• Inscrever uma conta — Este tópico do guia do usuário descreve como cadastrar umaAWS conta 
existente na AWS Control Tower.

• Coloque uma conta na AWS Control Tower — Esta postagem do blog descreve como implantar a AWS 
Control Tower em suasAWS organizações existentes.

• Estenda a governança da AWS Control Tower usando pacotes de conformidade do AWS Config — Esta 
postagem do blog descreve como implantar pacotes deAWS Config conformidade para ajudar a integrar 
contas e organizações existentes à governança pela AWS Control Tower.

• Como detectar e mitigar a violação do guardrail com a AWS Control Tower — Esta postagem do blog 
descreve como adicionar controles e como assinar as notificações do SNS para que você possa ser 
notificado por e-mail sobre violações de conformidade de controle.

Automação e integração
Automatize a criação de contas e integre eventos do ciclo de vida com o AWS Control Tower.

• Eventos do ciclo de vida — Esta postagem do blog descreve como usar eventos do ciclo de vida com a 
AWS Control Tower.
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• Automatize a criação de contas — Esta postagem do blog descreve como configurar a criação 
automatizada de contas na AWS Control Tower.

• Automação do registro de fluxo do Amazon VPC — Esta postagem do blog descreve como automatizar 
e centralizar os registros de fluxo do Amazon VPC em um ambiente de várias contas.

• Automatize a marcação de VPC com eventos do 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 as 
tarefas de gerenciamento de contas após a configuração do seu ambiente AWS Control Tower.

Migrar cargas de trabalho
Use outrosAWS serviços com a AWS Control Tower para auxiliar na migração da carga de trabalho.

• CloudEndure migração — Esta postagem do blog descreve como combinar CloudEndure outrosAWS 
serviços com a AWS Control Tower para auxiliar na migração da carga de trabalho.

Serviços relacionados da AWS
A 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 a AWS Control Tower. Esses serviços adicionais não podem ser acessados 
diretamente pelo console da AWS Control Tower.

• Para obter uma lista completa dos serviços disponíveis para a AWS Control Tower por meio do AWS 
Organizations, consulte os serviços da AWS que você pode usar com o AWS Organizations.

• Para habilitar recursos de várias contas para esses serviços relacionados da AWS, você deve habilitar 
o acesso confiável. Para obter mais informações, consulte Usando o AWS Organizations com outros 
serviços da AWS.

Note

Lembre-se de que oAWS IAM Identity CenterAWS Config,, eAWS CloudTrail estão 
configurados para você na AWS Control Tower e totalmente integrados. Você não precisa 
modificar suas configurações de acesso confiável ou de administração delegada para esses 
serviços.

• AlgunsAWS serviços disponíveis por meio da administração delegadaAWS Organizations podem 
usar administração delegada, incluindo o AWS Systems Manager e o AWS Firewall Manager. Para 
obter mais informações, consulte Configurando um administrador delegado e Habilitando uma conta 
de administrador delegado para o Firewall Manager. Veja também este vídeo, Configurar grupos de 
segurança com o AWS Firewall Manager.

AWS Marketplacesoluções
Descubra soluções deAWS Marketplace.

• AWS Control Tower Marketplace —AWS Marketplace oferece uma ampla variedade de soluções 
para a 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 
identidades, segurança para um ambiente de várias contas, rede centralizada, inteligência operacional e 
gerenciamento de informações e eventos de segurança (SIEM).

1094

http://aws.amazon.com/blogs/mt/how-to-automate-the-creation-of-multiple-accounts-in-aws-control-tower/
http://aws.amazon.com/blogs/mt/vpc-flow-log-with-aws-control-tower-lifecycle
http://aws.amazon.com/blogs/infrastructure-and-automation/automate-vpc-tagging-with-aws-control-tower-lifecycle-events/
http://aws.amazon.com/blogs/mt/using-aws-control-tower-and-aws-service-catalog-to-automate-control-tower-lifecycle-events/
http://aws.amazon.com/blogs/mt/how-to-take-advantage-of-aws-control-tower-and-cloudendure-to-migrate-workloads-to-aws/
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_services_list.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_services.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_services.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/Explorer-setup-delegated-administrator.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/services-that-can-integrate-fms.html#integrate-enable-da-fms
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/services-that-can-integrate-fms.html#integrate-enable-da-fms
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/firewall-setup-walkthrough.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/firewall-setup-walkthrough.html
http://aws.amazon.com/marketplace/solutions/control-tower


AWS Control Tower Guia do usuário
Janeiro de 2023 - presente

Notas de versão do AWS Control 
Tower

A seguir estão os detalhes sobre as versões da AWS Control Tower que exigem uma atualização para 
uma landing zone AWS Control Tower, bem como as versões que são incorporadas automaticamente ao 
serviço.

Os recursos e lançamentos são listados em ordem cronológica inversa (os mais recentes primeiro) com 
base na data em que foram anunciados oficialmente ao público. Como pode haver um atraso entre o 
momento em que o recurso ou lançamento é documentado e o anúncio oficial, a data listada para um 
recurso ou lançamento aqui pode ser ligeiramente diferente da data noHistórico do documentos (p. 1122).

Recursos lançados em 2023 (p. 1095)

Recursos lançados em 2022 (p. 1098)

Recursos lançados em 2021 (p. 1107)

Recursos lançados em 2020 (p. 1114)

Recursos lançados em 2019 (p. 1119)

Janeiro de 2023 - presente
Desde janeiro de 2023, a AWS Control Tower lançou as seguintes atualizações:

• Sete adicionaisRegiões da AWS disponíveis (p. 1095)
• Rastreamento de solicitações de personalização de contas Account Factory for Terraform (AFT)

 (p. 1096)
• AWS Control Tower versão 3.1 (p. 1096)
• Controles proativos disponíveis par ao público em geral (p. 1097)

Sete adicionaisRegiões da AWS disponíveis
19 de abril de 2023

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower.)

O AWS Control Tower já está disponível para outras seteRegiões da AWS: Norte da Califórnia (São 
Francisco), Ásia-Pacífico (Hong Kong, Jacarta e Osaka), Europa (Milão), Oriente Médio (Bahrein) e África 
(Cidade do Cabo). Essas regiões adicionais da AWS Control Tower, chamadas de regiões opcionais, não 
estão ativas por padrão, exceto a região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), que está ativa por padrão.

Alguns controles na AWS Control Tower não operam em alguns deles adicionais,Regiões da AWS onde 
a AWS Control Tower está disponível, porque essas regiões não oferecem suporte à funcionalidade 
subjacente necessária. Para obter detalhes, consulte Limitações de controle (p. 30).
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Entre essas novas regiões, o cFCT está disponível na região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), mas 
não na Ásia-Pacífico (Hong Kong, Jacarta e Osaka), Europa (Milão), Oriente Médio (Bahrein) e África 
(Cidade do Cabo). A disponibilidade em outras regiões da AWS permanece inalterada.

Para obter mais informações sobre como a AWS Control Tower gerencia as limitações de regiões e 
controles, consulteConsiderações para aAWS ativação de regiões de inclusão da (p. 122).

Os endpoints do VPCe exigidos pela AFT não estão disponíveis na região Oriente 
Médio (Bahrein). Os clientes que implantam o AFT nesta região devem implantar com 
parâmetrosaft_vpc_endpoints=false. Para obter mais informações, consulte o parâmetro no arquivo 
README.

As VPCs do AWS Control Tower têm duas zonas de disponibilidade na região Oeste dos EUA (Norte da 
Califórnia)us-west-1, devido a uma limitação do Amazon EC2. No Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), 
seis sub-redes são divididas em duas zonas de disponibilidade. Para obter mais informações, consulte
Visão geral da torre de controle e dos VPCs da AWS (p. 91).

A AWS Control Tower adicionou novas permissõesAWSControlTowerServiceRolePolicy
que permitem que a AWS Control Tower faça chamadas para asGetRegionOptStatus
APIsEnableRegionListRegions, e implementadas pelo serviço de gerenciamento deAWS contas, 
paraRegiões da AWS disponibilizá-las adicionais para suas contas compartilhadas na landing zone (conta 
de gerenciamento, conta de arquivamento de registros, conta de auditoria) e suas contas de membros da 
OU. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas para o AWS Control Tower (p. 1044).

Rastreamento de solicitações de personalização de 
contas Account Factory for Terraform (AFT)
O AFT suporta o rastreamento de solicitações de personalização de contas. Toda vez que você envia uma 
solicitação de personalização de conta, o AFT gera um token de rastreamento exclusivo que passa por 
uma máquina deAWS Step Functions estado de personalização do AFT, que registra o token como parte 
de sua execução. Você pode usar consultas de insights do Amazon CloudWatch Logs para pesquisar 
intervalos de timestamp e recuperar o token da solicitação. Como resultado, você pode ver as cargas que 
acompanham o token, para que você possa rastrear sua solicitação de personalização de conta em todo o 
fluxo de trabalho do AFT. Para obter mais informações sobre o AFT, consulte Visão geral do AWS Control 
Tower Account Factory for Terraform. Para obter informações sobre funções de CloudWatch log e etapas, 
consulte o seguinte:

• O que é Amazon CloudWatch Logs? no Guia do usuário do Amazon CloudWatch Logs
• O que é o AWS Step Functions?, no Guia do desenvolvedor do AWS Step Functions

AWS Control Tower versão 3.1
9 de fevereiro de 2023

(Atualização necessária para landing zone do AWS Control Tower. Para obter informações, 
consulteAtualizar sua zona de destino (p. 47))

A versão 3.1 da landing zone AWS Control Tower inclui as seguintes atualizações:

• Com esta versão, a AWS Control Tower desativa o registro de acesso desnecessário para seu bucket de 
registro de acesso, que é o bucket do Amazon S3 em que os registros de acesso são armazenados na 
conta do Log Archive, enquanto continua habilitando o registro de acesso ao servidor para buckets S3. 
Esta versão também inclui atualizações do controle Region Deny que permitem ações adicionais para 
serviços globais, comoAWS Support PlanosAWS Artifact e.

• A desativação do registro de acesso ao servidor para o bucket de registro de acesso da AWS Control 
Tower faz com que o Security Hub crie uma descoberta para o bucket de registro de acesso da conta 
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do Log Archive. Devido a umaAWS Security Hub regra, [S3.9] O registro de acesso ao servidor do 
bucket S3 deve estar ativado. Em alinhamento com o Security Hub, recomendamos que você suprima 
essa descoberta específica, conforme indicado na descrição desta regra no Security Hub. Para obter 
informações adicionais, consulte informações sobre as descobertas suprimidas.

• O registro de acesso para o bucket de registro (normal) na conta do Log Archive permanece inalterado 
na versão 3.1. De acordo com as melhores práticas, os eventos de acesso desse bucket são registrados 
como entradas de registro no bucket de registro de acesso. Para obter mais informações sobre o 
registro de acesso, consulte Como registrar solicitações usando o registro de acesso ao servidor na 
documentação do Amazon S3.

• Fizemos uma atualização do controle Region Deny. Essa atualização permite ações de serviços mais 
globais. Para obter detalhes sobre esse SCP, consulteNegar acesso àAWS com base naAWS região 
solicitada (p. 984)Controles que aprimoram a proteção da residência de dados (p. 983) e.

Serviços globais adicionados:
• AWS Account Management (account:*)
• AWSAtivar (activate:*)
• AWS Artifact (artifact:*)
• AWS Billing Conductor (billingconductor:*)
• AWS Compute Optimizer (compute-optimizer:*)
• AWS Data Pipeline (datapipeline:GetAccountLimits)
• AWS Device Farm(devicefarm:*)
• AWS Marketplace (discovery-marketplace:*)
• Amazon ECR (ecr-public:*)
• AWS License Manager (license-manager:ListReceivedLicenses)
• AWSLightsail (1lightsail:Get*)
• Explorador de recursos da AWS (resource-explorer-2:*)
• Amazon S3 

(s3:CreateMultiRegionAccessPoint,s3:GetBucketPolicyStatus,s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy)
• AWSSavings Plans (savingsplans:*)
• IAM Identity Center (sso:*)
• AWS Support App (supportapp:*)
• AWS SupportPlanos (supportplans:*)
• AWSSustentabilidade (sustainability:*)
• AWS Resource Groups Tagging API (tag:GetResources)
• AWS MarketplaceInformações do fornecedor (vendor-
insights:ListEntitledSecurityProfiles)

Controles proativos disponíveis par ao público em 
geral
24 de janeiro de 2023

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower.)

Os controles proativos opcionais, anunciados anteriormente no status de pré-visualização, agora estão 
disponíveis ao público em geral. Esses controles são chamados de proativos porque verificam seus 
recursos — antes de serem implantados — para determinar se os novos recursos estão em conformidade 
com os controles ativados em seu ambiente. Para obter mais informações, consulte Controles abrangentes 
auxiliam no provisionamento e gerenciamento deAWS recursos (p. 1099).1097
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janeiro a dezembro de 2022
Em 2022, a AWS Control Tower lançou as seguintes atualizações:

• Operações de conta simultâneas (p. 1098)
• Personalização Account Factory (AFC) (p. 1098)
• Controles abrangentes auxiliam no provisionamento e gerenciamento deAWS recursos (p. 1099)
• Status de conformidade visível para todas asAWS Config regras (p. 1099)
• API para controles e um novoAWS CloudFormation recurso (p. 1100)
• O cFct suporta a exclusão de conjuntos de pilhas (p. 1100)
• Retenção de logs personalizada (p. 1100)
• Reparo de desvio de funções disponível (p. 1101)
• AWS Control Tower (p. 1101)
• A página da organização combina visualizações de OUs e contas (p. 1104)
• Inscrição e atualização mais fáceis para contas de membros individuais (p. 1104)
• O AFT oferece suporte à personalização automatizada para contas compartilhadas da AWS Control 

Tower (p. 1104)
• Operações simultâneas para todos os controles opcionais (p. 1105)
• Contas de segurança e registro existentes (p. 1105)
• AWS Control Tower (p. 1106)
• AWS Control Tower (p. 1106)

Operações de conta simultâneas
16 de dezembro de 2022

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower.)

O AWS Control Tower agora oferece suporte a ações simultâneas na fábrica de contas. Você pode criar, 
atualizar ou inscrever até cinco (5) contas por vez. Envie até cinco ações sucessivas e veja o status de 
conclusão de cada solicitação, enquanto suas contas terminam de ser criadas em segundo plano. Por 
exemplo, você não precisa mais esperar a conclusão de cada processo antes de atualizar outra conta ou 
antes de registrar novamente uma unidade organizacional (OU) inteira.

Personalização Account Factory (AFC)
28 de novembro de 2022

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower.)

A personalização de fábrica de contas permite que você personalize contas novas e existentes a partir 
do console da AWS Control Tower. Esses novos recursos de personalização oferecem a flexibilidade de 
definir esquemas de conta, que sãoAWS CloudFormation modelos contidos em um produto especializado 
do Service Catalog. Os projetos fornecem recursos e configurações totalmente personalizados. Você 
também pode escolher usar esquemas predefinidos, criados e gerenciados porAWS parceiros, que ajudam 
a personalizar contas para casos de uso específicos.

Anteriormente, a fábrica de contas da AWS Control Tower não suportava a personalização de contas 
no console. Com essa atualização do Account Factory, você pode predefinir os requisitos da conta e 
implementá-los como parte de um fluxo de trabalho bem definido. Você pode aplicar esquemas para criar 
novas contas, inscrever outrasAWS contas na AWS Control Tower e atualizar as contas existentes da 
AWS Control Tower.
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Ao provisionar, cadastrar ou atualizar uma conta na fábrica de contas, você selecionará o plano a ser 
implantado. Esses recursos especificados no blueprint são provisionados em sua conta. Quando sua conta 
terminar de criar, todas as configurações personalizadas estarão disponíveis para uso imediato.

Para começar a personalizar contas, você pode definir os recursos para o caso de uso pretendido em 
um produto do Service Catalog. Você também pode selecionar soluções gerenciadas por parceiros na 
BibliotecaAWS Getting Started. Para obter mais informações, consulte Personalize contas com Account 
Factory Customization (AFC) (p. 152).

Controles abrangentes auxiliam no provisionamento e 
gerenciamento deAWS recursos
28 de novembro de 2022

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower.)

O AWS Control Tower agora oferece suporte ao gerenciamento abrangente de controles, incluindo novos 
controles proativos opcionais, implementados por meio deAWS CloudFormation ganchos. Esses controles 
são chamados de proativos porque verificam seus recursos — antes de serem implantados — para 
determinar se os novos recursos estarão em conformidade com os controles ativados em seu ambiente.

Mais de 130 novos controles proativos ajudam você a cumprir objetivos políticos específicos para seu 
ambiente de AWS Control Tower; a atender aos requisitos das estruturas de conformidade padrão do 
setor; e a governar as interações da AWS Control Tower em mais de vinte outrosAWS serviços.

A biblioteca de controles da AWS Control Tower classifica esses controles de acordo com osAWS serviços 
e recursos associados. Para obter mais detalhes, consulte Controles proativos (p. 247).

Com esta versão, a AWS Control Tower também está integradaAWS Security Hub, por meio do novo
padrão gerenciado por serviços do Security Hub: o AWS Control Tower, que suporta o padrãoAWS 
Foundational Security Best Practices (FSBP). Você pode visualizar mais de 160 controles do Security 
Hub junto com os controles da AWS Control Tower no console e obter uma pontuação de segurança do 
Security Hub para seu ambiente AWS Control Tower. Para obter mais informações, consulte Padrão do 
Security Hub (p. 981).

Status de conformidade visível para todas asAWS 
Config regras
18 de novembro de 2022

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower.)

A AWS Control Tower agora exibe o status de conformidade de todasAWS Config as regras implantadas 
em unidades organizacionais registradas na AWS Control Tower. Você pode ver o status de conformidade 
de todasAWS Config as regras que afetam suas contas na AWS Control Tower, inscritas ou não, sem sair 
do console da AWS Control Tower. Os clientes podem optar por configurar as regras do Config, chamadas 
de controles de detetive, na AWS Control Tower ou configurá-las diretamente por meio doAWS Config 
serviço. As regras implantadas pelaAWS Config são mostradas, junto com as regras implantadas pela 
AWS Control Tower.

Anteriormente,AWS Config as regras implantadas por meio doAWS Config serviço não eram visíveis 
no console da AWS Control Tower. Os clientes precisavam navegar até oAWS Config serviço para 
identificarAWS Config regras não compatíveis. Agora você pode identificar qualquerAWS Config regra 
não compatível no console da AWS Control Tower. Para ver o status de conformidade de todas as suas 
regras de Config, navegue até a página de detalhes da conta no console da AWS Control Tower. Você 
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verá uma lista mostrando o status de conformidade dos controles gerenciados pela AWS Control Tower e 
pelas regras Config implantadas fora da AWS Control Tower.

API para controles e um novoAWS CloudFormation 
recurso
1º de setembro de 2022

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower.)

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 CloudFormation 
recurso oferece suporte à funcionalidade da API para controles. Para obter mais detalhes, consulte  AWS 
Control Tower  (p. 50) e  Criar recursos do AWS Control Tower com AWS CloudFormation (p. 54).

Essas APIs permitem que você habilite, desabilite e visualize o status dos controles da aplicação na 
biblioteca da AWS Control Tower. As APIs incluem suporte paraAWS CloudFormation, para que você 
possa gerenciarAWS recursos 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 cadaAWS conta dentro da OU. 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 
criaAWS recursos da unidade organizacional especificada e nas contas que ela contém.

• DisableControl— Essa chamada de API desativa um controle. Ele inicia uma operação assíncrona que 
excluiAWS recursos da unidade organizacional especificada e nas contas que ela contém.

• GetControlOperation— Retorna o status de uma DisableControloperação específica EnableControlou.
• ListEnabledControls— Lista os controles habilitados pela AWS Control Tower na unidade organizacional 

especificada e nas contas que ela contém.

Para ver uma lista de nomes de controle para controles opcionaisIdentificadores de recursos para APIs e 
controles (p. 55), consulte o Guia do usuário do AWS Control Tower.

O cFct suporta a exclusão de conjuntos de pilhas
26 de agosto de 2022

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower.)

As personalizações da AWS Control Tower (cFct) agora oferecem suporte à exclusão de conjuntos de 
pilhas, definindo um parâmetro nomanifest.yaml arquivo. Para obter mais informações, consulte Excluir 
um conjunto de pilhas (p. 74).

Important

Quando você define inicialmente o valor deenable_stack_set_deletion
paratrue, na próxima vez que invocar CfCT, TODOS os recursos que começam com 
o prefixoCustomControlTower-, que têm a tagKey:AWS_Solutions, Value: 
CustomControlTowerStackSet de chave associada e que não são declarados no arquivo de 
manifesto, são preparados para exclusão.

Retenção de logs personalizada
15 de agosto de 2022
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(Atualização necessária para landing zone do AWS Control Tower. Para obter informações, 
consulteAtualizar sua zona de destino (p. 47))

A AWS Control Tower agora oferece a capacidade de personalizar a política de retenção para buckets do 
Amazon S3 que armazenam seus CloudTrail registros da AWS Control Tower. Você pode personalizar sua 
política de retenção de registros do Amazon S3, 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 são 1 ano para 
registro de conta padrão e 10 anos para registro de acesso.

Esse recurso está disponível para clientes existentes por meio da AWS Control Tower quando você 
atualiza ou repara sua landing zone e para novos clientes por meio do processo de configuração da AWS 
Control Tower.

Reparo de desvio de funções disponível
11 de agosto de 2022

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower.)

A AWS Control Tower agora oferece suporte ao reparo por desvio de funções. Você pode restaurar uma 
função necessária sem reparar completamente sua zona de aterrissagem. Se esse tipo de reparo de 
deriva 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
29 de julho de 2022

(Atualização necessária para a landing zone da AWS Control Tower para a versão 3.0. Para obter 
informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 47))

A versão 3.0 da landing zone AWS Control Tower inclui as seguintes atualizações:

• A opção de escolherAWS CloudTrail trilhas em nível de organização ou optar por não participar de 
CloudTrail trilhas gerenciadas pela AWS Control Tower.

• Dois novos controles de detetive para determinar seAWS CloudTrail está registrando atividades em suas 
contas.

• A opção de agregarAWS Config informações sobre recursos globais somente em sua região de origem.
• Uma atualização do controle de negação da região.
• Uma atualização da política gerenciada, AWSControlTowerServiceRolePolicy.
• Não criamos mais a função do IAMaws-controltower-CloudWatchLogsRole e o grupo 

de CloudWatch registrosaws-controltower/CloudTrailLogs em 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 nova capacidade.

CloudTrail Trilhas em nível de organização na AWS Control Tower

Com a versão 3.0 landing zone, a AWS Control Tower agora oferece suporte aAWS CloudTrail trilhas em 
nível organizacional.

Ao atualizar sua landing zone da AWS Control Tower para a versão 3.0, você tem a opção de 
selecionarAWS CloudTrail trilhas em nível de organização como sua preferência de registro ou optar por 
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não usar CloudTrail trilhas gerenciadas pela AWS Control Tower. Quando você atualiza para a versão 
3.0, a AWS Control Tower exclui as trilhas existentes em nível de conta para contas inscritas após um 
período de espera de 24 horas. O AWS Control Tower não exclui trilhas em nível de conta para contas 
não registradas. A partir da zona de aterrissagem 3.0, a AWS Control Tower não suportará mais as 
trilhasAWS gerenciadas em nível de conta. Em vez disso, a AWS Control Tower cria uma trilha em nível 
organizacional, que é ativa ou inativa, de acordo com sua seleção.

Note

Depois de atualizar para a versão 3.0 ou posterior, você não tem a opção de continuar com 
CloudTrail trilhas em nível de conta gerenciadas pela 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 em nível de 
organização, a AWS Control Tower abrirá um novo caminho para uma nova pasta dentro do 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 rastreamento da conta são armazenados com um caminho deste formato:/org id/
AWSLogs/…

• Os registros das trilhas da organização são armazenados com um caminho deste formato:/org id/
AWSLogs/org id/…

O caminho que a AWS Control Tower cria para suas CloudTrail trilhas em nível de organização é diferente 
do caminho padrão para uma trilha de nível organizacional criada manualmente, que teria o seguinte 
formato:

• /AWSLogs/org id/…

Para obter mais informações sobre a nomeação de CloudTrail caminhos, consulte Como encontrar seus 
arquivos de CloudTrail log.

Tip

Se você planeja criar e gerenciar suas próprias trilhas em nível de 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 novas CloudTrail trilhas no nível da conta ou da 
organização e gerenciá-las por conta própria. A opção de escolher CloudTrail trilhas em nível de 
organização gerenciadas pela AWS Control Tower está disponível durante qualquer atualização landing 
zone para a versão 3.0 ou posterior. Você pode optar por entrar e não participar de trilhas em nível de 
organização sempre que atualizar sua landing zone.

Se seus registros forem gerenciados por um serviço terceirizado, não se esqueça de fornecer o novo nome 
do caminho para seu serviço.

Note

Para zonas de pouso na versão 3.0 ou posterior, asAWS CloudTrail trilhas em nível de conta não 
são suportadas pela 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.
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RegistreAWS Config recursos somente na região de origem

Na landing zone versão 3.0, a AWS Control Tower atualizou a configuração básicaAWS Config para 
registrar recursos globais somente na região de origem. Depois de atualizar para a versão 3.0, a gravação 
de recursos globais é ativada somente na sua região de origem.

Essa configuração é considerada uma prática recomendada. É recomendado porAWS Security Hub eAWS 
Config gera economia de custos ao reduzir o número de itens de configuração criados quando 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 umAWS serviço, um item de configuração era criado 
para cada item em cada região governada.

Dois novos controles de detetive paraAWS CloudTrail registro de registros

Como parte da mudança nasAWS CloudTrail trilhas em nível organizacional, a AWS Control Tower está 
introduzindo dois novos controles de detetive que verificam CloudTrail se estão habilitados. O primeiro 
controle tem orientação obrigatória e é ativado na OU de segurança durante a configuração ou as 
atualizações da zona de aterrissagem 3.0 e posteriores. O segundo controle tem uma orientação altamente 
recomendada e é opcionalmente aplicado a qualquer OUs que não seja a OU de segurança, que já tem a 
proteção de controle obrigatória aplicada.

Controle obrigatório: detecte se as contas compartilhadas na unidade organizacional de segurança 
têmAWS CloudTrail ou CloudTrail Lake ativado (p. 247)

Controle altamente recomendado: detecte se uma conta temAWS CloudTrail ou CloudTrail Lake 
ativado (p. 1010)

Para obter mais informações sobre os novos controles, consulteA biblioteca de controles do AWS Control 
Tower (p. 232).

Uma atualização do controle de negação da região

Atualizamos a NotActionlista na Região e negamos o controle para incluir ações de alguns serviços 
adicionais, listados 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 existente 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.

Passo a passo em vídeo da atualização de uma zona de aterrissagem existente da AWS Control Tower 
para a zona de aterrissagem 3.
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A página da organização combina visualizações de 
OUs e contas
18 de julho de 2022

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

A nova página da organização na AWS Control Tower mostra uma visão hierárquica de todas as unidades 
organizacionais (OUs) e contas. Ele combina as informações das páginas OUs e Contas, que existiam 
anteriormente.

Na nova página, você pode ver relacionamentos entre OUs principais e suas OUs e contas aninhadas. 
Você pode agir sobre agrupamentos de recursos. Você pode configurar a visualização 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 registradas 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

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

A AWS Control Tower agora oferece uma capacidade aprimorada de atualizar e inscrever contas de 
membros individualmente. Cada conta mostra quando está disponível para 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 o desvio da 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) de uma 
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 pré-
requisitos da conta e você deve adicionar aAWSControlTowerExecution função. Em seguida, você 
pode escolher qualquer OU registrada e inscrever a conta nela selecionando o botão Inscrever.

Separamos a funcionalidade Inscrever conta do fluxo de trabalho Criar 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 oferece suporte à personalização automatizada 
para contas compartilhadas da AWS Control Tower
27 de maio de 2022

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

O Account Factory for Terraform (AFT) agora pode personalizar e atualizar programaticamente qualquer 
uma de suas contas gerenciadas pela AWS Control Tower, incluindo a conta de gerenciamento, a conta 
de auditoria e a conta de arquivamento de registros, junto com suas contas cadastradas. Você pode 
centralizar a personalização de sua conta e o gerenciamento de atualizações, ao mesmo tempo em que 
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protege a segurança das configurações de sua conta, pois define o escopo da função que executa o 
trabalho.

A AWSAFTExecutionfunção existente agora implanta personalizações em todas as contas. Você 
pode configurar permissões do IAM com limites que limitam o acesso da AWSAFTExecutionfunção 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 
recomendada, recomendamos que você restrinja as permissões às que são necessárias para implantar as 
personalizações necessárias para implantar as personalizações necessárias.

O AFT agora cria a nova AWSAFTServicefunção de implantar recursos do AFT em todas as contas 
gerenciadas, incluindo as contas compartilhadas e a conta de gerenciamento. Anteriormente, os recursos 
eram implantados pela AWSAFTExecutionfunção.

As contas compartilhadas e de gerenciamento da AWS Control Tower não são provisionadas pela fábrica 
de contas, portanto, elas não têm produtos provisionados correspondentesAWS Service Catalog. Portanto, 
você não pode atualizar as contas compartilhadas e de gerenciamento no Service Catalog.

Operações simultâneas para todos os controles 
opcionais
18 de maio de 2022

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

O AWS Control Tower agora oferece suporte a operações simultâneas para controles preventivos, bem 
como para controles de detetives.

Com esse novo recurso, qualquer controle opcional agora pode ser aplicado ou removido 
simultaneamente, melhorando assim a facilidade de uso e o desempenho de todos os controles opcionais. 
Você pode ativar vários controles opcionais sem esperar que as operações de controle individuais 
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 compatível para controles preventivos:

• Aplique e remova diferentes controles preventivos na mesma UO.
• Aplique e remova diferentes controles preventivos em diferentes OUs, simultaneamente.
• Aplique e remova o mesmo controle preventivo em várias OUs, simultaneamente.
• Você pode aplicar e remover quaisquer controles preventivos e de detetive, simultaneamente.

Você pode experimentar essas melhorias de simultaneidade de controle em todas as versões lançadas do 
AWS Control Tower.

Quando você aplica controles preventivos às OUs aninhadas, os controles preventivos afetam todas as 
contas e OUs aninhadas na UO de destino, mesmo que essas contas e OUs não estejam registradas 
na AWS Control Tower. Os controles preventivos são implementados usando Políticas de Controle de 
Serviços (SCPs), que fazem parte doAWS Organizations. Os controles de Detective são implementados 
usandoAWS Config regras. As barreiras 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 
controles disponíveis, consulteA biblioteca de controles do AWS Control Tower (p. 232).

Contas de segurança e registro existentes
16 de maio de 2022
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(Disponível durante a configuração inicial.)

A AWS Control Tower agora oferece a opção de especificar umaAWS conta existente como uma conta de 
segurança ou registro da AWS Control Tower, durante o processo inicial de configuração da landing zone. 
Essa opção elimina a necessidade de a AWS Control Tower criar novas contas compartilhadas. A conta 
de segurança, que é chamada de conta de auditoria por padrão, é uma conta restrita que dá às equipes 
de segurança e conformidade acesso a todas as contas em sua landing zone. A conta de registro, que 
é chamada de conta Log Archive 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 de uma landing zone alternativa para a AWS 
Control Tower. A opção de usar contas existentes é exibida durante a configuração inicial da landing zone. 
Ele inclui verificações durante o processo de configuração, que garantem uma implantação bem-sucedida. 
A AWS Control Tower implementa as funções e controles necessários em suas contas existentes. Ele não 
remove nem mescla nenhum recurso ou dado existente nessas contas.

Limitação: Se você planeja trazerAWS contas existentes para a AWS Control Tower como contas de 
auditoria e arquivamento de registros, e se essas contas tiveremAWS Config recursos existentes, você 
deve excluir osAWS Config recursos existentes antes de poder inscrever as contas na AWS Control Tower.

AWS Control Tower
22 de abril de 2022

(Atualização necessária para a landing zone da AWS Control Tower para a versão 2.9. Para obter 
informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 47))

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 aborda a descontinuação da versão 3.6 
do Python, que está planejada para julho de 2022. Para obter as informações mais recentes, consulte a 
página de suspensão de uso do Python.

AWS Control Tower
10 de fevereiro de 2022

(Atualização necessária para a landing zone da AWS Control Tower para a versão 2.8. Para obter 
informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 47))

A landing zone AWS Control Tower, versão 2.8, adiciona uma funcionalidade que se alinha às atualizações 
recentes das melhores práticasAWS básicas de segurança.

Nesta versão:

• O registro de acesso é configurado para o bucket de log de acesso na conta do 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 registro de acesso do bucket de registro 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 a função vinculada aoAWS 
serviço (SLR) fornecida pelaAWS 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 com 
asAWS Config melhores práticas. Os clientes que não fizerem o upgrade continuarão usando sua função 
existente.

• Esta versão simplifica o processo de configuração do AWS Control Tower KMS para criptografar dados 
do Config e melhora as mensagens de status relacionadas em CloudTrail.
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• O lançamento inclui uma atualização do controle de negação da região, para permitir a entrada 
doroute53-application-recovery recursous-west-2.

• Atualização: em 15 de fevereiro de 2022, removemos a fila de letras mortas para funções do AWS 
Lambda.

Outros detalhes:

• Se você desativar sua landing zone, a AWS Control Tower não removerá a funçãoAWS Config vinculada 
ao serviço.

• Se você desprovisionar uma conta do Account Factory, a AWS Control Tower não removerá a 
funçãoAWS Config vinculada ao serviço.

Para atualizar sua landing zone para 2,8, navegue até a página de configurações da zona de aterrissagem, 
selecione a versão 2.8 e escolha Atualizar. 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. 45).

Janeiro a dezembro de 2021
Em 2021, a AWS Control Tower lançou as seguintes atualizações:

• Recursos de negação de região (p. 1107)
• Recursos de residência de dados (p. 1108)
• A AWS Control Tower apresenta o provisionamento e a personalização de contas do 

Terraform (p. 1108)
• Novo evento do ciclo de vida disponível (p. 1108)
• O AWS Control Tower habilita UOs aninhadas (p. 1109)
• Simultaneidade de controle de Detective (p. 1109)
• Duas novas regiões disponíveis (p. 1110)
• Desseleção de região (p. 1110)
• A AWS Control Tower trabalha com sistemas de gerenciamento deAWS chaves (p. 1110)
• Controles renomeados, funcionalidade inalterada (p. 1111)
• A AWS Control Tower escaneia SCPs diariamente para verificar se há desvios (p. 1111)
• Nomes personalizados para OUs e contas (p. 1111)
• AWS Control Tower (p. 1112)
• Três novasAWS regiões disponíveis (p. 1113)
• Governe somente regiões selecionadas (p. 1113)
• A AWS Control Tower agora estende a governança às OUs existentes em suasAWS 

organizações (p. 1114)
• O AWS Control Tower fornece atualizações de contas em massa (p. 1114)

Recursos de negação de região
30 de novembro de 2021

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower.)

A AWS Control Tower agora fornece recursos de negação de região, que ajudam você a limitar o acesso 
aAWS serviços e operações para contas registradas em seu ambiente AWS Control Tower. O recurso 
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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.

Por exemplo,AWS clientes na Alemanha podem negar acesso aAWS serviços em regiões fora da região 
de Frankfurt. Você pode selecionar regiões restritas durante o processo de configuração da AWS Control 
Tower ou na página de configurações da zona de aterrissagem. O recurso de negação de região está 
disponível quando você atualiza sua versão da landing zone da AWS Control Tower. AlgunsAWS serviços 
estão isentos dos recursos de negação de região. Para saber mais, consulte Configurar o controle de 
negação de região (p. 124).

Recursos de residência de dados
30 de novembro de 2021

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

A AWS Control Tower agora oferece controles específicos para ajudar a garantir que todos os dados do 
cliente que você enviar paraAWS os serviços estejam localizados somente nasAWS regiões especificadas 
por você. Você pode selecionar aAWS região ou regiões nas quais os dados do cliente são armazenados 
e processados. Para obter uma lista completa dasAWS regiões em que o AWS Control Tower está 
disponível, consulte a tabela deAWS regiões.

Para controle granular, você pode aplicar controles adicionais, como proibir conexões da Amazon Virtual 
Private Network (VPN) ou Proibir o acesso à Internet para uma instância do Amazon VPC. Você pode ver 
o status de conformidade dos controles no console da AWS Control Tower. Para uma lista completa de 
controles disponíveis, consulteA biblioteca de controles do AWS Control Tower (p. 232).

A AWS Control Tower apresenta o provisionamento e 
a personalização de contas do Terraform
29 de novembro de 2021

(Atualização opcional para landing zone do AWS Control Tower)

Agora você pode empregar o Terraform para provisionar e atualizar contas personalizadas por meio da 
AWS Control Tower, com o AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT).

O 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 atender às 
suas políticas comerciais e de segurança, antes de você ceder as contas aos usuários finais.

O pipeline automatizado de criação de contas do 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 porAWS para 
personalizações comuns.

Comece a usar o AWS Control Tower Account Factory for Terraform seguindo as etapas fornecidas no
Guia do usuário do AWS Control Tower e baixando o AFT para sua instância do Terraform.Implemente 
o AWS Control Tower Account Factory para Terraform (AFT) (p. 164) O AFT suporta as distribuições 
Terraform Cloud, Terraform Enterprise e Terraform Open Source.

Novo evento do ciclo de vida disponível
18 de novembro de 2021
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(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

OPrecheckOrganizationalUnit evento registra se algum recurso impede o sucesso da tarefa de
governança de Estender, incluindo recursos em OUs aninhadas. Para obter mais informações, consulte
PrecheckOrganizationalUnit (p. 1065).

O AWS Control Tower habilita UOs aninhadas
16 de novembro de 2021

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

Agora, a AWS Control Tower permite que você inclua OUs aninhadas como parte de sua zona de 
aterrissagem.

O AWS Control Tower fornece suporte para unidades organizacionais (OUs) aninhadas, permitindo que 
você organize contas em vários níveis hierárquicos e aplique controles preventivos hierarquicamente. 
Você pode registrar OUs contendo OUs aninhadas, criar e registrar OUs em OUs principais e ativar 
controles 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 deAWS várias 
contas e reduzir o tempo necessário para habilitar controles em várias OUs, aplicando controles no nível 
da UO principal.

Principais considerações

1. Você pode registrar OUs existentes de vários níveis na AWS Control Tower, uma UO por vez, 
começando pela UO de nível superior e depois descendo na árvore. Para obter mais informações, 
consulte Expandir de uma estrutura de OU plana para uma estrutura de OU aninhada (p. 211).

2. As contas diretamente em uma OU registrada são registradas automaticamente. As contas mais abaixo 
na árvore podem ser registradas registrando sua UO principal imediata.

3. Os controles preventivos (SCPs) são herdados automaticamente da hierarquia; os SCPs aplicados ao 
pai são herdados por todas as OUs aninhadas.

4. Os controles de Detective (regras do AWS Config) NÃO são herdados automaticamente.
5. A conformidade com os controles de detetive é relatada por cada OU.
6. O desvio de SCP em uma OU afeta todas as contas e OUs abaixo dela.
7. Você não pode criar novas OUs aninhadas na OU de segurança (OU principal).

Simultaneidade de controle de Detective
5 de novembro de 2021

(Atualização opcional para landing zone do AWS Control Tower)

Os controles de detetive da AWS Control Tower agora oferecem suporte a operações simultâneas para 
controles de detetives, melhorando a facilidade de uso e o desempenho. Você pode ativar vários controles 
de detetive sem esperar que as operações de controle individuais sejam concluídas.

Funcionalidade aceitas

• Habilite diferentes controles de detetive na mesma UO (por exemplo, detecte se a MFA para o usuário 
raiz está habilitada e detecte se o acesso público de gravação aos buckets do Amazon S3 é permitido).

• Habilite diferentes controles de detetive em diferentes OUs, simultaneamente.
• As mensagens de erro do Guardrail foram aprimoradas para fornecer orientação adicional para 

operações de simultânea de controle suportadas.
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Não suportado nesta versão:

• Não há suporte para ativar o mesmo controle de detetive em várias OUs simultaneamente.
• A simultaneidade de controle preventivo não é suportada.

Você pode experimentar as melhorias na simultaneidade do controle de detetives em todas as versões do 
AWS Control Tower. É recomendável que os clientes que não estejam atualmente na 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)

A AWS Control Tower agora está disponível em duasAWS regiões adicionais: América do Sul (São Paulo) 
e Europa (Paris). Essa atualização expande a disponibilidade da AWS Control Tower para 15AWS regiões.

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 tem um ambiente de AWS Control Tower e deseja estender ou remover os recursos 
de governança da AWS Control Tower em uma ou mais regiões com suporte, acesse a página de
configurações da zona de destino no painel da AWS Control Tower e selecione as regiões. Depois de 
atualizar sua landing zone, você deve atualizar todas as contas que são governadas pela AWS Control 
Tower.

Desseleção de região
29 de julho de 2021

(Atualização opcional para landing zone do AWS Control Tower)

A desseleção da região da AWS Control Tower aprimora sua capacidade de gerenciar a presença 
geográfica dos recursos da AWS Control Tower. Você pode desmarcar as regiões que você 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 
outras regiões.

A desseleção de regiões está disponível quando você atualiza sua versão da landing zone da AWS Control 
Tower.

Quando você usa o Account Factory para criar uma nova conta ou cadastrar uma conta de membro 
pré-existente, ou quando seleciona Estender Governança para inscrever contas em uma unidade 
organizacional preexistente, a AWS Control Tower implanta seus recursos de governança — que incluem 
registro, monitoramento e controles centralizados — nas regiões escolhidas nas contas. A opção 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 implantarAWS recursos ou 
cargas de trabalho nessas regiões.

A AWS Control Tower trabalha com sistemas de 
gerenciamento deAWS chaves
28 de julho de 2021
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(Atualização opcional para landing zone do AWS Control Tower)

O AWS Control Tower oferece a opção de usar umaAWS chave do Key Management Service (AWSKMS). 
Uma chave é fornecida e gerenciada por você para proteger os serviços que o AWS Control Tower 
implanta, incluindoAWS CloudTrail,AWS Config, e os dados associados do Amazon S3. AWS A 
criptografia KMS é um nível aprimorado de criptografia em relação à criptografia SSE-S3 que a AWS 
Control Tower usa por padrão.

A integração do suporte doAWS KMS na AWS Control Tower está alinhada com as AWSmelhores práticas 
básicas de segurança, que recomendam uma camada adicional de segurança para seus arquivos de 
log confidenciais. Você deve usar chavesAWS gerenciadas pelo KMS (SSE-KMS) para a criptografia em 
repouso do KMS (SSE-KMS). AWS O suporte à criptografia KMS está disponível quando você configura 
uma nova landing zone ou atualiza sua landing zone existente da AWS Control Tower.

Para configurar essa funcionalidade, você pode selecionar a Configuração da chave KMS durante a 
configuração inicial landing zone. Você pode escolher uma chave KMS existente ou selecionar um botão 
que o direcione para o console doAWS KMS para criar uma nova. 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 usar as chavesAWS KMS.

Controles renomeados, funcionalidade inalterada
26 de julho de 2021

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

A AWS Control Tower está revisando certos nomes e descrições de controle para refletir melhor as 
intenções políticas do controle. Os nomes e descrições revisados ajudam você a entender de forma 
mais intuitiva as maneiras pelas quais os controles incorporam as políticas de suas contas. Por exemplo, 
alteramos parte dos nomes dos controles de detetive de “Proibir” para “Detectar” porque o controle de 
detetive em si não interrompe uma ação específica, ele apenas detecta violações de políticas e fornece 
alertas por meio do painel.

A funcionalidade, a orientação e a implementação do controle permanecem inalteradas. Somente os 
nomes e descrições dos controles foram revisados.

A AWS Control Tower escaneia SCPs diariamente 
para verificar se há desvios
11 de maio de 2021

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

Agora, a AWS Control Tower realiza escaneamentos automatizados diários de seus SCPs gerenciados 
para verificar se os controles correspondentes foram aplicados corretamente e se não foram alterados. 
Se um escaneamento descobrir um desvio, você receberá uma notificação. A AWS Control Tower envia 
apenas uma notificação por problema de deriva, portanto, se sua landing zone já estiver em estado de 
deriva, você não receberá notificações adicionais, a menos que um novo item de deriva seja encontrado.

Nomes personalizados para OUs e contas
16 de abril de 2021

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)
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Agora, a AWS Control Tower permite que você personalize a nomenclatura da sua zona de aterrissagem. 
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 contas principais correspondem 
às diretrizes de melhores práticas deAWS 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 nomeação de contas oferecem a flexibilidade de lidar com 
essas restrições.

Separadamente dessa alteração do fluxo de trabalho durante a configuração, a OU anteriormente 
conhecida como Core OU agora é chamada de OU de segurança, e a OU anteriormente conhecida 
como UO personalizada agora é chamada de OU Sandbox. Fizemos essa alteração para melhorar nosso 
alinhamento com as diretrizes gerais deAWS melhores práticas para nomeação.

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 UO enquanto 
atualizamos nossa documentação para os novos nomes.

Para começar a usar o AWS Control Tower a partir do consoleAWS de gerenciamento, acesse o 
console da AWS Control Tower e selecione Configurar landing zone no canto superior direito. Para obter 
informações adicionais, você pode ler sobre o planejamento da landing zone do AWS Control Tower.

AWS Control Tower
8 de abril de 2021

(Atualização necessária para landing zone do AWS Control Tower. Para obter informações, 
consulteAtualizar sua zona de destino (p. 47))

Com a versão 2.7 da AWS Control Tower, a AWS Control Tower introduz quatro novos controles 
preventivos obrigatórios de arquivamento de registros que implementam políticas exclusivamente sobre os 
recursos da AWS Control Tower. Ajustamos a orientação de quatro controles existentes de arquivamento 
de registros de obrigatórios para eletivos, porque eles definem políticas para recursos fora da AWS Control 
Tower. Essa mudança e expansão de controle oferecem 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.

Os quatro controles alterados podem ser usados em conjunto com os novos controles obrigatórios para 
fornecer governança a um conjunto mais amplo de arquivos deAWS registros. Os ambientes existentes da 
AWS Control Tower manterão esses quatro controles alterados ativados automaticamente, para garantir 
a consistência do ambiente; no entanto, esses controles eletivos agora podem ser desativados. Os novos 
ambientes da AWS Control Tower devem permitir todos os controles eletivos. Os ambientes existentes 
devem desativar os controles anteriormente obrigatórios antes de adicionar criptografia aos buckets do 
Amazon S3 que não são implantados pela AWS Control Tower.

Novos controles obrigatórios:

• Proibir alterações na configuração de criptografia para buckets S3 criados pela AWS Control Tower no 
arquivamento de registros

• Proibir alterações na configuração de registro para buckets S3 criados pela AWS Control Tower no 
arquivamento 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 
arquivamento de registros
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A orientação mudou de obrigatória para eletiva:

• Proibir alterações na configuração de criptografia para todos os buckets do Amazon S3 [Anteriormente: 
habilitar a criptografia em repouso para arquivamento de registros]

• Proibir alterações na configuração de registro para todos os buckets do Amazon S3 [Anteriormente: 
Habilitar o registro de acesso para arquivamento de registros]

• Proibir alterações na política de bucket para todos os buckets do Amazon S3 [Anteriormente: proibir 
alterações de políticas no arquivamento de registros]

• Proibir alterações na configuração do ciclo de vida de todos os buckets do Amazon S3 [anteriormente: 
defina uma política de retenção para arquivamento de registros]

A versão 2.7 do AWS Control Tower inclui alterações no esquema da landing zone AWS Control Tower 
que podem causar incompatibilidade com as versões anteriores após o upgrade para 2.7.

• Em particular, a versão 2.7 do AWS Control Tower é ativadaBlockPublicAccess automaticamente 
em buckets S3 implantados pela AWS Control Tower. Você pode desativar esse padrão se sua carga 
de trabalho exigir acesso a todas as contas. Para obter mais informações sobre o que acontece com 
aBlockPublicaccess opção ativada, consulte Bloquear o acesso público ao seu armazenamento do 
Amazon S3.

• A versão 2.7 do AWS Control Tower inclui um requisito para HTTPS. Todas as solicitações enviadas 
para buckets S3 implantados pela AWS Control Tower devem usar camada de soquete segura (SSL). 
Somente solicitações HTTPS podem ser passadas. Se você usa HTTP (sem SSL) como um endpoint 
para enviar as solicitações, essa alteração gera um erro de acesso negado, o que pode 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 novasAWS regiões disponíveis
8 de abril de 2021

(Atualização necessária para a landing zone da AWS Control Tower)

O AWS Control Tower está disponível para trêsAWS regiões adicionais: região Ásia-Pacífico (Tóquio), 
Ásia-Pacífico (Tóquio), Ásia-Pacífico (Tóquio), Ásia-Pacífico (Tóquio), Ásia-Pacífico (Tóquio), Ásia-Pacífico 
(Tóquio), Ásia-Pacífico ( É necessária uma atualização da zona de aterrissagem para a versão 2.7 para 
expandir a governança nessas regiões.

Sua landing zone não é expandida automaticamente para essas regiões quando você realiza a atualização 
para a versão 2.7. Você deve visualizá-las e selecioná-las na tabela Regiões para inclusão.

Governe somente regiões selecionadas
19 de fevereiro de 2021

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

A seleção da região da AWS Control Tower oferece uma melhor capacidade de gerenciar a presença 
geográfica dos recursos da AWS Control Tower. Para expandir o número de regiões nas quais você 
hospedaAWS recursos ou cargas de trabalho — por motivos de conformidade, regulamentação, custo ou 
outros motivos — agora você pode selecionar as regiões adicionais a serem governadas.

A seleção da região está disponível quando você configura uma nova landing zone ou atualiza sua versão 
da landing zone da AWS Control Tower. Quando você usa o Account Factory para criar uma nova conta 
ou cadastrar uma conta de membro pré-existente, ou quando usa a Governança Estendida para inscrever 
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às OUs existentes em suasAWS organizações

contas em uma unidade organizacional preexistente, a AWS Control Tower implanta seus recursos de 
governança de registro, monitoramento e controles centralizados nas regiões escolhidas nas contas. Para 
obter mais informações sobre como selecionar regiões, consulteConfigure suas regiões da AWS Control 
Tower Tower (p. 121).

A AWS Control Tower agora estende a governança às 
OUs existentes em suasAWS organizações
28 de janeiro de 2021

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

Estenda a governança às unidades organizacionais (OUs) existentes (aquelas que não estão na AWS 
Control Tower) a partir do console da AWS Control Tower. Com esse recurso, você pode colocar OUs de 
alto nível e contas incluídas na 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. 214).

Quando você registra uma OU, a AWS Control Tower realiza uma série de verificações para garantir a 
extensão bem-sucedida da governança e o registro de contas dentro da OU. Para obter mais informações 
sobre problemas comuns associados ao registro inicial de uma OU, consulteCausas comuns de falha 
durante o registro ou o novo registro (p. 217).

Você também pode visitar a página do produto AWS Control Tower ou assistir YouTube a este vídeo sobre 
como começar a usar o AWS Control Tower forAWS Organizations.

O AWS Control Tower fornece atualizações de contas 
em massa
28 de janeiro de 2021

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

Com o recurso de atualização em massa, agora você pode atualizar todas as contas em uma unidadeAWS 
Organizations organizacional (OU) registrada contendo até 300 contas, com um único clique, no painel 
da 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 quando você atualiza sua landing zone 
da AWS Control Tower para expandir para novas regiões, ou quando você deseja registrar novamente 
uma OU para garantir que todas as contas nessa UO tenham os controles mais recentes aplicados. A 
atualização em massa da conta 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 landing zone doAtualizar sua zona de destino (p. 47)
aterris

Para obter informações sobre como registrar ou registrar novamente uma OU, consulteRegistre uma 
unidade organizacional existente com a AWS Control Tower (p. 214).

Janeiro a dezembro de 2020
Em 2020, a AWS Control Tower lançou as seguintes atualizações:
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vinculado a regras externasAWS do Config

• O console do AWS Control Tower agora está vinculado a regras externasAWS do Config (p. 1115)
• AWS Control Tower (p. 1115)
• Atualização do Guardrail (p. 1116)
• O console da AWS Control Tower mostra mais detalhes sobre OUs e contas (p. 1116)
• Use a AWS Control Tower para configurar novosAWS ambientes de várias contas noAWS 

Organizations (p. 1116)
• Personalizações para solução AWS Control Tower (p. 1117)
• Disponibilidade geral da AWS Control Tower versão 2.3  (p. 1117)
• Provisionamento de contas em uma única etapa na AWS Control Tower  (p. 1118)
• AWS Control Tower (p. 1118)
• Notificações de eventos do AWS Control Tower (p. 1118)

O console do AWS Control Tower agora está 
vinculado a regras externasAWS do Config
29 de dezembro de 2020

(Atualização necessária para a landing zone da AWS Control Tower para a versão 2.6. Para obter 
informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 47))

O AWS Control Tower agora inclui um agregador em nível organizacional, que auxilia na detecção de 
regras externasAWS do Config. Isso fornece visibilidade no console da AWS Control Tower para ver a 
existência de regras deAWS Config criadas externamente, além das regras deAWS Config criadas pela 
AWS Control Tower. O agregador permite que a AWS Control Tower detecte regras externas e forneça um 
link para o consoleAWS Config sem a necessidade de a AWS Control Tower obter acesso a contas não 
gerenciadas.

Com esse recurso, agora você tem uma visão consolidada dos controles de detetive aplicados às suas 
contas para poder rastrear a conformidade e determinar se precisa de controles adicionais para sua conta. 
Para obter mais informações, consulte Como a AWS Control Tower agregaAWS Config regras em contas e 
OUs não gerenciadas (p. 114).

AWS Control Tower
18 de novembro de 2020

(Atualização necessária para a landing zone da AWS Control Tower para a versão 2.5. Para obter 
informações, consulteAtualizar sua zona de destino (p. 47))

A AWS Control Tower agora está disponível em mais 5AWS regiões:

• Região Ásia-Pacífico (Singapura)
• Região Europa (Frankfurt)
• Região Europa (Londres)
• Região Europa (Estocolmo)
• Região do Canadá (Central)

A adição dessas 5AWS regiões é a única alteração introduzida na versão 2.5 da AWS Control Tower.

O AWS Control Tower já está disponível nas regiões Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Leste dos EUA 
(Ohio), Oeste dos EUA (Oregon), Europa (Irlanda) e Ásia-Pacífico (Tóquio). Com esse lançamento, a AWS 
Control Tower agora está disponível em 10AWS regiões.
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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 na 
AWS Control Tower para governar nas 10AWS regiões suportadas. Para obter mais informações, consulte
Configure suas regiões da AWS Control Tower Tower (p. 121).

Atualização do Guardrail
8 de outubro de 2020

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

Uma versão atualizada foi lançada para o controle obrigatórioAWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED.

Essa alteração no controle é necessária porque as contas que estão sendo registradas automaticamente 
na AWS Control Tower devem ter aAWSControlTowerExecution função ativada. A versão anterior do 
controle impede que essa função seja criada.

Para obter mais informações, consulteAtualização de controle (p. 243) a Referência de controle do AWS 
Control Tower.

O console da AWS Control Tower mostra mais 
detalhes sobre OUs e contas
22 de julho de 2020

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

Você pode ver suas organizações e contas que não estão registradas na AWS Control Tower, juntamente 
com organizações e contas que estão cadastradas.

No console da AWS Control Tower, você pode ver mais detalhes sobre suasAWS contas e 
unidades organizacionais (OUs). A página Contas agora lista todas as contas em sua organização, 
independentemente da UO ou do status de inscrição na AWS Control Tower. Agora você pode pesquisar, 
classificar e filtrar em todas as tabelas.

Use a AWS Control Tower para configurar novosAWS 
ambientes de várias contas noAWS Organizations
22 de abril de 2020

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

AWS Organizationsagora, os clientes podem usar o AWS Control Tower para gerenciar unidades 
organizacionais (OUs) e contas recém-criadas, aproveitando esses novos recursos:

• Agora,AWS Organizations os clientes existentes 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 inscrever contas existentes usando o processo de inscrição da 
conta ou por meio de scripts.

O AWS Control Tower fornece um serviço de orquestração que usa outrosAWS serviços. Ele foi 
projetado para organizações com várias contas e equipes que estão procurando a maneira mais fácil de 
configurar seuAWS ambiente de várias contas novo ou existente e governar em grande escala. Com uma 
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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 novasAWS contas rapidamente, sem preocupações indevidas com a conformidade.

Para obter informações sobre como configurar uma landing zone doPlaneje sua landing zone da AWS 
Control Tower (p. 33) aterrissagem Você também pode visitar a página do produto AWS Control Tower ou 
assistir YouTube a este vídeo sobre como começar a usar o AWS Control Tower forAWS Organizations.

Além dessa alteração, o recurso de provisionamento rápido de contas na AWS Control Tower foi 
renomeado para Conta de inscrição. Agora, ele permite a inscrição deAWS contas existentes, bem como a 
criação de novas contas. Para obter mais informações, consulte Inscrever uma conta existente (p. 132).

Personalizações para solução AWS Control Tower
17 de março de 2020

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

A AWS Control Tower agora inclui uma nova implementação de referência que facilita a aplicação de 
modelos e políticas personalizados à sua landing zone da AWS Control Tower.

Com personalizações para a AWS Control Tower, você pode usarAWS CloudFormation modelos para 
implantar novos recursos em contas novas e existentes em sua organização. Você também pode aplicar 
políticas personalizadas de controle de serviços (SCPs) a essas contas, além dos SCPs já fornecidos 
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 do ciclo de vida no AWS Control 
Tower (p. 1056)) para garantir que as implantações de recursos permaneçam sincronizadas com sua 
landing zone.

A documentação de implantação dessa arquitetura de solução da AWS Control Tower está disponível na
página Web deAWS Soluções.

Disponibilidade geral da AWS Control Tower versão 
2.3
5 de março de 2020

(Atualização necessária para landing zone do AWS Control Tower. Para obter informações, 
consulteAtualizar sua zona de destino (p. 47).)

O AWS Control Tower já está disponível paraAWS região Ásia-Pacífico (Tóquio), Leste dos EUA (Ohio), 
Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste 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, você pode lançá-la hoje mesmo 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 a página Configurações
no painel da 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.
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única etapa na AWS Control Tower 

Para obter informações sobre o comportamento esperado dos controles de detetives como resultado 
de uma implantação em uma nova região, consulteConfigure suas regiões da AWS Control Tower 
Tower (p. 121).

Provisionamento de contas em uma única etapa na 
AWS Control Tower
2 de março de 2020

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

O AWS Control Tower agora oferece suporte ao provisionamento de contas em uma única etapa por meio 
do console da 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 até Account Factory no console da AWS Control Tower 
e escolha Provisionamento rápido de contas. O 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 
do Service Catalog.

Atualize as contas que você cria por meio do provisionamento rápido de contas usando o Service Catalog 
e a fábrica de contas da AWS Control Tower, assim como as atualizações em qualquer outra conta.

Note

Em abril de 2020, o recurso de provisionamento rápido de contas foi renomeado para Conta 
de inscrição. Em junho de 2022, a capacidade de criar e atualizar contas no console da AWS 
Control Tower foi separada da capacidade de registrarAWS contas. Para obter mais informações, 
consulte Inscrever uma conta existente (p. 132).

AWS Control Tower
28 de fevereiro de 2020

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

A AWS Control Tower agora 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 configurou inicialmente sua landing zone.

Para descomissionar sua landing zone usando um processo que é principalmente automatizado, entre 
em contatoAWS Support para obter assistência com as etapas adicionais necessárias. Para obter 
mais informações sobre descomissionamento, consultePasso a passo: Descomissionar uma zona de 
aterrissagem da AWS Control Tower (p. 1072).

Notificações de eventos do AWS Control Tower
22 de janeiro de 2020

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

A AWS Control Tower anuncia a disponibilidade de notificações de eventos do ciclo de vida. Um evento de 
ciclo (p. 1056) de vida marca a conclusão de uma ação da AWS Control Tower que pode mudar o estado 
dos recursos, como unidades organizacionais (OUs), contas e controles que são criados e gerenciados 
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pela AWS Control Tower. Os eventos do ciclo de vida são registrados comoAWS CloudTrail eventos e 
entregues à Amazon EventBridge como eventos.

A AWS Control Tower registra eventos do ciclo de vida ao concluir as seguintes ações que podem ser 
executadas usando o serviço: criar ou atualizar uma landing zone; criar ou excluir uma OU; ativar ou 
desativar um controle em uma OU; e usar a fábrica de contas para criar uma nova conta ou mover uma 
conta para outra UO.

A AWS Control Tower usa váriosAWS serviços para criar e governar umAWS ambiente de várias contas 
com as melhores práticas. Pode levar vários minutos para que uma ação do AWS Control Tower. Você 
pode rastrear eventos do ciclo de vida nos CloudTrail registros 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 registrar um evento do ciclo de vida ou acionar automaticamente a próxima etapa em seu fluxo 
de trabalho de automação.

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. 1119)
• Novos controles eletivos na AWS Control Tower  (p. 1120)
• Novos controles de detetive na AWS Control Tower  (p. 1120)
• O AWS Control Tower aceita endereços de e-mail para contas compartilhadas com domínios diferentes 

da conta de gerenciamento (p. 1120)
• Disponibilidade geral da AWS Control Tower versão 2.1 (p. 1121)

Disponibilidade geral da AWS Control Tower versão 
2.2
13 de novembro de 2019

(Atualização necessária para landing zone do AWS Control Tower. Para obter informações, 
consulteAtualizar sua zona de destino (p. 47).)

A versão 2.2 da AWS Control Tower fornece três novos controles preventivos que evitam desvios nas 
contas:

• Proibir alterações nos grupos de log do Amazon CloudWatch Logs configurados pela AWS Control 
Tower (p. 236)

• Proibir a exclusão de autorizações de agregação do AWS Config criadas pela AWS Control 
Tower (p. 236)

• Não permitir a exclusão do arquivamento de log (p. 237)

Um controle é uma regra de alto nível que fornece governança contínua para seuAWS ambiente 
geral. Quando você cria sua landing zone da AWS Control Tower, a landing zone e todas as unidades 
organizacionais (OUs), contas e recursos estão em conformidade com as regras de governança impostas 
pelos controles escolhidos. 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 
desvios ajuda a identificar recursos que precisam de alterações ou atualizações de configuração para 
resolver o desvio. Para obter mais informações, consulte Detecte e resolva desvios na AWS Control 
Tower (p. 193).
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Novos controles eletivos na AWS Control Tower
05 de setembro de 2019

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

A AWS Control Tower agora inclui os seguintes quatro novos controles eletivos:

• Proibir ações de exclusão em buckets do Amazon S3 sem MFA (p. 1013)
• Proibir alterações na configuração de replicação para buckets do Amazon S3 (p. 1012)
• Não permitir ações como usuário raiz (p. 1002)
• Não permitir a criação de chaves de acesso para o usuário raiz (p. 1001)

Um controle é uma regra de alto nível que fornece governança contínua para seuAWS ambiente geral. As 
proteções permitem que você expresse suas intenções políticas. Para obter mais informações, consulte
Sobre controles no AWS Control Tower (p. 221).

Novos controles de detetive na AWS Control Tower
25 de agosto de 2019

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

A AWS Control Tower agora inclui os seguintes oito novos controles de detetive:

• Detecte se o controle de versão para buckets do Amazon S3 está habilitado (p. 1015)
• Detecte se a MFA está habilitada para usuários doAWS IAM doAWS console (p. 1014)
• Detecte se o MFA está habilitado para usuáriosAWS do IAM (p. 1013)
• Detecte se a otimização do Amazon EBS está habilitada para instâncias do Amazon EC2 (p. 1008)
• Detecte se os volumes do Amazon EBS estão conectados às instâncias do Amazon EC2 (p. 1007)
• Detecte se o acesso público às instâncias de banco de dados do Amazon RDS está habilitado (p. 1008)
• Detecte se o acesso público aos snapshots do banco de dados do Amazon RDS está 

habilitado (p. 1009)
• Detecte se a criptografia de armazenamento está habilitada para instâncias de banco de dados Amazon 

RDS (p. 1009)

Um controle é uma regra de alto nível que fornece governança contínua para seuAWS ambiente geral. Um 
controle 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, consulte Sobre controles no AWS 
Control Tower (p. 221).

O AWS Control Tower aceita endereços de e-mail 
para contas compartilhadas com domínios diferentes 
da conta de gerenciamento
01 de agosto de 2019

(Não é necessária nenhuma atualização para a landing zone do AWS Control Tower)

Na AWS Control Tower, agora você pode enviar endereços de e-mail para contas compartilhadas 
(arquivamento de registros e membro da auditoria) e contas secundárias (vendidas usando o Account 
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Factory) 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 landing zone do AWS Control Tower. Para obter informações, 
consulteAtualizar sua zona de destino (p. 47).)

O AWS Control Tower já está disponível 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 
seu novoAWS ambiente de várias contas e governar em grande escala. Com a AWS Control Tower, 
você pode ajudar a garantir que as contas em sua organização estejam em conformidade com as 
políticas estabelecidas. Os usuários finais em equipes distribuídas podem provisionar novasAWS contas 
rapidamente.

Usando a AWS Control Tower, você pode configurar uma landing zone (p. 17) que emprega as melhores 
práticas, como configurar uma estrutura de várias contas usandoAWS Organizations, gerenciar identidades 
de usuários e acesso federado comAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), 
habilitar o provisionamento de contas por meio do Service Catalog e criar um arquivamento de registros 
centralizado usandoAWS CloudTrailAWS Config e.

Para uma governança contínua, você pode ativar controles pré-configurados, que são regras claramente 
definidas para segurança, operações e conformidade. Os guardrails ajudam a impedir a implantação 
de recursos que não estão em conformidade com as políticas e monitoram continuamente os recursos 
implantados quanto à falta de conformidade. O painel da AWS Control Tower fornece visibilidade 
centralizada de umAWS ambiente que inclui contas provisionadas, controles ativados 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 somente pelosAWS serviços habilitados para configurar uma landing zone e implementar controles 
selecionados.
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Histórico do documentos
• Última atualização da documentação: 19 de abril de 2023

A tabela a seguir descreve as alterações importantes feitas no Guia do usuário do AWS Control Tower. 
Para receber notificações sobre atualizações da documentação, inscreva-se no feed RSS.

Alteração Descrição Data

Sete regiões adicionais 
disponíveis (p. 1122)

O AWS Control Tower já está 
disponível em seteRegiões da 
AWS versões adicionais: Norte 
Califórnia (São Francisco), Ásia-
Pacífico (Hong Kong, Jacarta e 
Osaka), Europa (Milão), Milão), 
Oriente Médio (Bahrein) e Cidade 
do Cabo).

19 de abril de 2023

Mudança para uma política 
gerenciada (p. 1122)

Nós o alteramos
AWSControlTowerServiceRolePolicypara 
que a AWS Control 
Tower possa chamar 
asEnableRegion,ListRegions,GetRegionOptStatus
APIs que são implementadas 
pelo serviço de gerenciamento 
deAWS contas.

6 de abril de 2023

Rastreamento de solicitações 
de personalização de contas 
geralmente disponível (p. 1122)

O AWS Control Tower agora 
oferece suporte à capacidade 
de rastrear solicitações de 
personalização de contas usando 
o fluxo de trabalho Account 
Factory for Terraform (AFT).

16 de fevereiro de 2023

Atualização das práticas 
recomendadas do IAM (p. 1122)

Guia atualizado para alinhamento 
com as práticas recomendadas 
do IAM. Para obter mais 
informações, consulte Práticas 
recomendadas de segurança no 
IAM.

15 de fevereiro de 2023

landing zone do AWS Control 
Tower 3.1 disponível (p. 1122)

A landing zone 3.1 do AWS 
Control Tower está disponível.

9 de fevereiro de 2023

Controles proativos geralmente 
disponíveis (p. 1122)

Os controles proativos são 
iniciados desde o status de pré-
visualização até a disponibilidade 
geral.

24 de janeiro de 2023

Operações de conta 
simultâneas (p. 1122)

O AWS Control Tower agora 
suporta até cinco (5) ações 
simultâneas na fábrica de contas. 
Você pode criar, atualizar ou 
inscrever até cinco contas por 
vez.

16 de dezembro de 2022

1122

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html


AWS Control Tower Guia do usuário

Controles proativos auxiliam 
no provisionamento de 
recursos (p. 1122)

O AWS Control Tower agora 
oferece suporte a controles 
proativos, implementados por 
meio deAWS CloudFormation 
ganchos.

28 de novembro de 2022

Personalização de fábrica da 
conta disponível (p. 1122)

Agora, a AWS Control 
Tower oferece suporte ao 
provisionamento de contas 
com modelos de conta 
personalizáveis, chamados 
blueprints, diretamente do 
console da AWS Control Tower.

28 de novembro de 2022

Status de conformidade visível 
para todas asAWS Config 
regras (p. 1122)

A AWS Control Tower agora 
exibe o status de conformidade 
de todasAWS Config as regras 
implantadas em unidades 
organizacionais registradas na 
AWS Control Tower.

18 de novembro de 2022

Mudança para uma política 
gerenciada (p. 1122)

Nós o alteramos
AWSControlTowerServiceRolePolicypara 
que a AWS Control 
Tower possa assumir 
aAWSControlTowerBlueprintAccess
função necessária para as 
personalizações do Account 
Factory.

28 de outubro de 2022

APIs para controles,AWS 
CloudFormation 
recursos (p. 1122)

O AWS Control Tower agora 
oferece suporte à ativação 
e desativação de controles 
por meio de um conjunto de 
chamadas de API e de um 
novoAWS CloudFormation 
recurso.

1º de setembro de 2022

O cFct suporta a exclusão de 
conjuntos de pilhas (p. 1122)

O cFct suporta a exclusão de 
conjuntos de pilhas, definindo 
um parâmetro no arquivo de 
manifesto.

26 de agosto de 2022

Retenção de registros 
personalizada (p. 1122)

Você pode personalizar a política 
de retenção para buckets do 
Amazon S3 que armazenam 
seus CloudTrail registros da AWS 
Control Tower, em incrementos 
de dias ou anos, até um máximo 
de 15 anos.

15 de agosto de 2022

Reparo de desvio de funções 
disponível (p. 1122)

O AWS Control Tower 
oferece suporte ao reparo por 
desvio de funções, sem um 
reparo completo da zona de 
aterrissagem.

11 de agosto de 2022
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Versão 3.0 disponível (p. 1122) A versão 3.0 da landing zone 
da AWS Control Tower muda 
deAWS CloudTrail trilhas 
baseadas em contas para trilhas 
baseadas em organizações e 
atualiza a política gerenciada 
para permitir trilhas em nível 
organizacional. Ele permite 
que você agregueAWS Config 
informações somente em sua 
região de origem. A versão 3.0 
também inclui uma atualização 
do controle de negação da 
região e dois novos controles de 
detetive.

29 de julho de 2022

A página da organização 
combina visualizações de OUs e 
contas (p. 1122)

A nova página da organização na 
AWS Control Tower mostra uma 
visão hierárquica de todas as 
unidades organizacionais (OUs) 
e contas.

18 de julho de 2022

Mudança para uma política 
gerenciada (p. 1122)

Nós o alteramos
AWSControlTowerServiceRolePolicypara 
que os clientes possam terAWS 
CloudTrail trilhas em nível de 
organização para agregarAWS 
CloudTrail registros.

20 de junho de 2022

Inscrição e atualização 
mais fáceis para contas de 
membros (p. 1122)

Agora, a AWS Control Tower 
oferece a capacidade de 
cadastrar e atualizar contas de 
membros individualmente, de 
dentro da sua landing zone. 
Cada conta mostra quando está 
disponível para uma atualização. 
Separamos o botão Inscrever 
conta do fluxo de trabalho Criar
conta no Account Factory.

31 de maio de 2022

O AFT suporta 
personalização para contas 
compartilhadas (p. 1122)

O AWS Control Tower Account 
Factory for 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 todos os controles 
opcionais (p. 1122)

Agora, a AWS Control Tower 
permite que você aplique e 
remova proteções preventivas 
opcionais simultaneamente, bem 
como controles de detetives.

18 de maio de 2022
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Contas de segurança e registro 
existentes (p. 1122)

A AWS Control Tower agora 
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 (p. 1122) 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 para asAWS 
melhores práticas, versão 2.8 
disponível (p. 1122)

A landing zone AWS Control 
Tower, versão 2.8, fornece 
suporte adicional para garantir 
que suas cargas de trabalho 
eAWS contas estejam alinhadas 
com asAWS melhores práticas.

10 de fevereiro de 2022

Região nega controle (p. 1122) A AWS Control Tower agora 
inclui um controle que ajuda você 
a restringir o acesso àsAWS 
regiões, para lidar com questões 
regulatórias e de conformidade.

30 de novembro de 2021

Controles de residência de 
dados (p. 1122)

O AWS Control Tower agora 
oferece suporte a controles 
que ajudam você a gerenciar a 
residência de dados com controle 
granular.

30 de novembro de 2021

Fábrica de contas da 
AWS Control Tower para 
Terraform (p. 1122)

O AWS Control Tower agora 
oferece suporte ao Terraform 
para provisionamento e 
atualização automatizados de 
contas.

29 de novembro de 2021

Novo evento de ciclo de vida 
disponível (p. 1122)

OPrecheckOrganizationalUnit
evento registra se algum recurso 
impede o sucesso da tarefa 
de governança de Estender, 
incluindo recursos em OUs 
aninhadas.

18 de novembro de 2021

UOs aninhados 
disponíveis (p. 1122)

A AWS Control Tower agora 
permite que sua landing zone 
contenha estruturas de UO 
aninhadas.

16 de novembro de 2021

Simultaneidade de controle de 
Detective (p. 1122)

Os controles 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. 1122)

O AWS Control Tower já está 
disponível em duas novasAWS 
regiões, a região Europa (Paris) e 
Região Europa (Paris).

29 de julho de 2021
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Desseleção de região (p. 1122) Você pode desmarcarAWS as 
regiões que não deseja mais 
governar por meio da AWS 
Control Tower.

29 de julho de 2021

Chaves KMS 
disponíveis (p. 1122)

Opcionalmente, você pode criar 
ou escolher as chaves KMS que 
você gerencia para criptografar 
seus dados e recursos.

28 de julho de 2021

Mudança para uma política 
gerenciada (p. 1122)

Nós o alteramos
AWSControlTowerServiceRolePolicypara 
que os clientes possam usar 
suas próprias chaves de 
criptografia KMS paraAWS 
CloudTrail registros.

28 de julho de 2021

Nomes de controle 
alterados, funcionalidade 
inalterada (p. 1122)

Certos nomes e descrições 
de controle foram atualizados 
para refletir melhor as intenções 
políticas do controle, sem 
alterações na funcionalidade.

26 de julho de 2021

Escaneamentos automatizados 
de SCPs gerenciados (p. 1122)

O AWS Control Tower realiza 
escaneamentos diários 
automatizados de SCPs 
gerenciados para verificar se há 
desvios.

11 de maio de 2021

Nomes personalizados para OUs 
e contas (p. 1122)

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. 1122)

A AWS Control Tower agora 
permite que você descomissione 
uma zona de aterrissagem sem 
entrar em contato com oAWS 
Support. O descomissionamento 
é um processo semiautomático 
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. 1122) O AWS Control Tower já está 
disponível em trêsAWS regiões 
adicionais: Região da Ásia-
Pacífico (Tóquio), Região da 
Ásia-Pacífico (Seul) e Região da 
Ásia-Pacífico (Mumbai).

8 de abril de 2021
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Novos controles do Log Archive, 
versão 2.7 landing zone 
disponível (p. 1122)

Quatro novos controles de 
arquivamento de registros 
fornecem governança de 
arquivamento de registros sobre 
os recursos da AWS Control 
Tower, separadamente da 
governança de recursos fora da 
AWS Control Tower. A orientação 
sobre quatro controles existentes 
mudou de obrigatória para 
eletiva. A versão 2.7 da landing 
zone AWS Control Tower inclui 
um requisito de HTTPS, que 
não pode ser desfeito após a 
atualização.

8 de abril de 2021

Seleção de região (p. 1122) A seleção da região da AWS 
Control Tower oferece uma 
melhor capacidade de gerenciar 
a presença geográfica dos 
recursos da AWS Control 
Tower. Para expandir o número 
de regiões nas quais você 
hospedaAWS recursos ou cargas 
de trabalho — por motivos de 
conformidade, regulamentação, 
custo ou outros motivos — agora 
você pode selecionar as regiões 
adicionais a serem governadas.

19 de fevereiro de 2021

Registre uma OU e controle 
todas as suas contas com a 
AWS Control Tower de uma só 
vez (p. 1122)

A 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. 1122)

Agora você pode atualizar 
todas as contas em qualquer 
unidadeAWS Organizations 
organizacional (OU) registrada 
contendo até 300 contas, com 
um único clique, no painel da 
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 em 
conjunto.

28 de janeiro de 2021
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Nova função para agregar 
OUs e contas não 
gerenciadas (p. 1122)

Uma nova função ajuda na 
detecção deAWS Config regras 
externas, portanto, a AWS 
Control Tower não precisa 
obter acesso a contas não 
gerenciadas.

29 de dezembro de 2020

O AWS Control Tower está 
disponível em maisAWS 
regiões. (p. 1122)

O AWS Control Tower já está 
disponível para implantação 
nas regiões Ásia-Pacífico 
(Singapura), Europa (Frankfurt), 
Região da Europa (Londres), 
Região Europa (Londres), Região 
Europa (Estocolmo) e Região 
Canadá (Central). Com esse 
lançamento, a AWS Control 
Tower agora está disponível 
em 10AWS 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 10AWS 
regiões suportadas.

18 de novembro de 2020

Atualização de controle (p. 1122) Uma versão atualizada 
foi lançada para o 
controle obrigatórioAWS-
GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED. 
O controle atualizado permite o 
registro automatizado de contas 
mais fácil.

8 de outubro de 2020

A página de informações 
relacionadas agora está 
disponível para a AWS Control 
Tower (p. 1122)

A página de informações 
relacionadas facilita a localização 
de tarefas comuns que podem 
ser úteis depois de configurar 
sua 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. 1122)

No console da AWS Control 
Tower, você pode ver mais 
detalhes sobre suasAWS contas 
e unidades organizacionais 
(OUs). A página “Contas” agora 
lista todas as contas em sua 
organização, independentemente 
da UO ou do status de inscrição 
na AWS Control Tower. Agora é 
possível pesquisar, classificar e 
filtrar em todas as tabelas.

22 de julho de 2020
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A AWS Control Tower permite 
que organizações existentes 
configurem uma zona de 
aterrissagem (p. 1122)

Agora você pode lançar 
uma landing zone para a 
AWS Control Tower em uma 
organização existente, para levar 
a organização à governança. 
O recurso de provisionamento 
rápido de contas na AWS Control 
Tower foi renomeado para Conta 
de inscrição e agora permite 
a inscrição deAWS contas 
existentes, bem como a criação 
de novas contas.

16 de abril de 2020

A AWS Control Tower agora 
está disponível na Ásia-
Pacífico (p. 1122)

O AWS Control Tower já está 
disponível para implantação 
naAWS região Ásia-Pacífico 
(Sydney). Esta versão requer 
atualizações manuais para 
contas vendidas. Atualize 
somente se você planeja 
executar cargas de trabalho na 
Ásia-Pacífico (Sydney).

3 de março de 2020

É possível descomissionar 
uma landing zone AWS Control 
Tower (p. 1122)

AWSO Support pode 
ajudá-lo a descomissionar 
permanentemente uma landing 
zone por meio de um processo 
quase 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. 1122)

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. 1122)

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. 1122)

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

Controles preventivos adicionais 
estão disponíveis para a AWS 
Control Tower (p. 1122)

Os controles preventivos na 
AWS Control Tower mantêm sua 
organização e seus recursos 
alinhados com seu ambiente.

6 de setembro de 2019
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Controles adicionais de detetive 
estão disponíveis para a AWS 
Control Tower (p. 1122)

Os controles de Detective na 
AWS Control Tower fornecem 
informações sobre o estado de 
sua organização e seus recursos.

27 de agosto de 2019

A AWS Control Tower agora 
está disponível ao público em 
geral (p. 1122)

O AWS Control Tower é um 
serviço que oferece a maneira 
mais fácil de configurar e 
controlar seuAWS ambiente de 
várias contas em grande escala.

24 de junho de 2019
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Glossário da AWS
Para ter acesso à 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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