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O que é o Amazon Inspector?
O Amazon Inspector é um serviço de gerenciamento de vulnerabilidades que verifica continuamente 
oAWScargas de trabalho para vulnerabilidades. O Amazon Inspector detecta e verifica automaticamente 
instâncias do Amazon EC2 e imagens de contêiner residentes no Amazon Elastic Container Registry 
(Amazon ECR) em busca de vulnerabilidades de software e exposição de rede não intencional.

Quando uma vulnerabilidade de software ou problema de rede é descoberto, o Amazon Inspector cria 
uma descoberta. Uma descoberta descreve a vulnerabilidade, identifica o recurso afetado, classifica 
a gravidade da vulnerabilidade e fornece orientações sobre correção. Detalhes de descobertas para 
sua conta podem ser analisados de várias maneiras usando o console do Amazon Inspector, ou você 
pode visualizar e processar suas descobertas por meio de outrasAWSServiços da . Para obter mais 
informações, consulteNoções básicas do (p. 8)

Tópicos
• Recursos do Amazon Inspector  (p. 1)
• Como acessar o Amazon Inspector (p. 2)

Recursos do Amazon Inspector
Gerencie centralmente várias contas do Amazon Inspector

Se suas receitasAWSambiente tem várias contas, você pode gerenciar centralmente seu ambiente 
por meio de uma única conta usandoAWSOrganizations e designação de uma conta como a conta de 
administrador delegado para o Amazon Inspector.

O Amazon Inspector pode ser habilitado para toda a organização com um único clique. Além disso, 
você pode automatizar a ativação do serviço para futuros membros sempre que eles se juntarem à 
sua organização. A conta de administrador delegado do Amazon Inspector pode gerenciar dados de 
descobertas e determinadas configurações para membros da organização. Isso inclui exibir detalhes 
agregados de descobertas para todas as contas de membros, ativar ou desativar verificações para contas 
de membros e revisar recursos digitalizados dentro doAWSorganização.

Analise continuamente seu ambiente em busca de vulnerabilidades e exposição à rede

Com o Amazon Inspector, você não precisa agendar ou configurar verificações de avaliação 
manualmente. O Amazon Inspector descobre e começa automaticamentedigitalizando seus recursos 
qualificados (p. 26). O Amazon Inspector continua avaliando seu ambiente durante todo o ciclo de vida 
de seus recursos, verificando automaticamente os recursos sempre que você fizer alterações neles.

Quando vulnerabilidades ou caminhos de rede abertos são identificados, o Amazon Inspector produz 
umdescoberta (p. 8)que você pode investigar. A descoberta inclui detalhes abrangentes sobre a 
vulnerabilidade, o recurso afetado e as recomendações de correção. Se você corrigir adequadamente uma 
descoberta, o Amazon Inspector detectará automaticamente a correção e fechará a descoberta.

Avalie as vulnerabilidades com precisão com a pontuação de risco do Amazon Inspector

À medida que o Amazon Inspector coleta informações sobre seu ambiente por meio de varreduras, ele 
fornece pontuações de gravidade especificamente adaptadas ao seu ambiente. O Amazon Inspector 
examina as métricas de segurança que compõem oBanco de dados nacional de vulnerabilidadeA 
pontuação base (NVD) para uma vulnerabilidade e as ajusta de acordo com seu ambiente de computação. 
Por exemplo, o serviço pode diminuir a pontuação do Amazon Inspector de uma descoberta para uma 
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instância do Amazon EC2 se a vulnerabilidade for explorável pela rede, mas nenhum caminho de rede 
aberto para a Internet estiver disponível na instância. Esta pontuação está no formato CVSS e é uma 
modificação da baseSistema comum de pontuação de vulnerabilidadesPontuação (CVSS) fornecida pelo 
NVD.

Identifique descobertas de alto impacto com o painel do Amazon Inspector

OPainel do Amazon Inspector (p. 30)O oferece uma visão detalhada das descobertas de todo o 
ambiente. No painel, você pode acessar os detalhes granulares de uma descoberta. O painel recém-
reprojetado contém informações simplificadas sobre a cobertura de varredura em seu ambiente, suas 
descobertas mais críticas e quais recursos têm mais descobertas. O painel de correção baseado em risco 
no painel do Amazon Inspector apresenta as descobertas que afetam o maior número de instâncias e 
imagens. Este painel facilita a identificação das descobertas com o maior impacto em seu ambiente, ver 
detalhes das descobertas e visualizar as soluções sugeridas.

Gerencie suas descobertas usando visualizações personalizáveis

Além do painel, o console do Amazon Inspector oferece umDescobertasexibição. Esta página lista 
todas as descobertas do seu ambiente e fornece os detalhes de descobertas individuais. Você pode 
exibir descobertas agrupadas por categoria ou tipo de vulnerabilidade. Em cada visualização, você pode 
personalizar ainda mais seus resultados usando filtros. Você também pode usar filtros para criar regras de 
supressão que ocultam descobertas indesejadas de suas visualizações.

Qualquer usuário do Amazon Inspector pode usar filtros e regras de supressão para gerar relatórios 
de descoberta que mostram todas as descobertas ou uma seleção personalizada de descobertas. Os 
relatórios podem ser gerados em formatos CSV ou JSON.

Monitore e processe descobertas com outros serviços e sistemas

Para oferecer suporte à integração com outros serviços e sistemas, o Amazon Inspectorpublica 
descobertas no Amazon EventBridge (p. 20)como encontrar eventos. O EventBridge é um serviço 
de barramento de eventos sem servidor que pode rotear dados de descobertas para destinos, 
comoAWSFunções do Lambda e tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Com 
o EventBridge, você pode monitorar e processar descobertas quase em tempo real como parte de seus 
fluxos de trabalho de segurança e conformidade existentes.

Se você habilitouAWS Security Hub (p. 68)e, em seguida, o Amazon Inspector tambémpublicar 
descobertas no Security Hub (p. 67). O Security Hub é um serviço que fornece uma visão abrangente 
de sua postura de segurança em suaAWSAlém disso, ajuda você a verificar o ambiente em relação aos 
padrões e às melhores práticas do setor de segurança. Com o Security Hub, você pode monitorar e 
processar suas descobertas com mais facilidade como parte de uma análise mais ampla da postura de 
segurança da sua organização emAWS.

Como acessar o Amazon Inspector
O Amazon Inspector está disponível na maioriaAWSRegiões. Para obter uma lista das regiões 
em que o Amazon Inspector está disponível no momento, consulteEndpoints e cotas do Amazon 
InspectornoReferência geral do Amazon Web Services. Para saber mais a respeitoAWSRegiões, 
consulteGerenciar oAWSRegiões danoReferência geral do Amazon Web Services. Em cada região, você 
pode trabalhar com o Amazon Inspector das seguintes maneiras.

AWSManagement Console

OAWSO Management Console é uma interface em navegador que você pode usar para criar e 
gerenciarAWSrecursos da AWS. Como parte desse console, o console do Amazon Inspector fornece 
acesso à sua conta e aos recursos do Amazon Inspector. Você pode executar tarefas do Amazon 
Inspector a partir do console do Amazon Inspector.
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AWSFerramentas da linha de comando da

comAWSVocê pode emitir comandos na linha de comando do seu sistema para realizar tarefas do Amazon 
Inspector. Usar a linha de comando pode ser mais rápido e mais conveniente do que usar o console. As 
ferramentas da linha de comando também são úteis se você quiser criar scripts que realizem tarefas da .

AWSA fornece dois conjuntos de ferramentas de linha de comando: oAWS Command Line Interface(AWS 
CLI) e oAWSTools for PowerShell. Para obter informações sobre a instalação e o uso daAWSCLI, consulte 
aAWSGuia do usuário da interface de linha de comando do. Para obter informações sobre a instalação e o 
uso da Tools for PowerShell, consulte aAWSGuia do usuário Tools for PowerShell.

AWS SDKs

AWSA fornece SDKs que consistem em bibliotecas e código de exemplo de várias linguagens de 
programação e plataformas, incluindo Java, Go, Python, C++ e .NET. Os SDKs fornecem acesso prático 
e programático ao Amazon Inspector e outrosAWSServiços da . Eles também processam tarefas como 
assinatura criptográfica de solicitações, gerenciamento de erros e novas tentativas automáticas de 
solicitações. Para obter informações sobre a instalação e o uso daAWSSDKs, consulteFerramentas para 
construirAWS.

API REST do Amazon Inspector

A API REST do Amazon Inspector oferece acesso abrangente e programático à sua conta e aos recursos 
do Amazon Inspector. Com essa API, você pode enviar solicitações HTTPS diretamente para o Amazon 
Inspector. No entanto, ao contrário doAWSOs SDKs e ferramentas de linha de comando, o uso desta API 
requer que o aplicativo lide com detalhes de baixo nível, como gerar um hash para assinar uma solicitação.
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Conceitos básicos do Amazon 
Inspector

Este tutorial fornece um método de configuração rápida para ajudá-lo a começar a usar o Amazon 
Inspector.

A Etapa 1 abrange a ativação do Amazon Inspector verifica uma conta autônoma ou como um 
administrador delegado do Amazon Inspector comAWS Organizationsem um ambiente de várias contas.

Na Etapa 2, você ganha experiência prática explora suas descobertas no console.

Note

Neste tutorial, você concluirá tarefas na região atual. Para configurar o Amazon Inspector em 
outras regiões, você deve concluir essas etapas nessas regiões.

Tópicos
• Antes de começar (p. 4)
• Etapa 1: Habilitar Amazon Inspector  (p. 5)
• Etapa 2: Veja as descobertas do Amazon Inspector (p. 7)

Antes de começar
O Amazon Inspector é um serviço de gerenciamento de vulnerabilidades que verifica continuamente suas 
instâncias do Amazon EC2 e imagens de contêiner do Amazon ECR em busca de vulnerabilidades de 
software e exposição de rede não intencional.

Observe o seguinte antes de ativar o Amazon Inspector:

• O Amazon Inspector é um serviço regional. Qualquer um dos procedimentos de configuração concluídos 
neste tutorial deve ser repetido em cada região que você deseja monitorar com o Amazon Inspector.

• O Amazon Inspector oferece a flexibilidade de habilitar a varredura do EC2 ou a varredura de imagens 
de contêiner ECR, ou ambos. Você pode gerenciar os tipos de varredura na página de gerenciamento 
de conta dentro do console do Amazon Inspector ou usando APIs do Amazon Inspector.

• Para varredura do Amazon EC2, para fornecer dados de vulnerabilidade do CVE para suas instâncias 
do Amazon EC2, o Amazon Inspector exige que oAWS Systems ManagerO agente (SSM) será instalado 
e habilitado. Este agente está pré-instalado emMuitas instâncias do Amazon EC2, mas você pode 
precisarhabilitá-lo manualmente. Independentemente do status do agente SSM, todas as instâncias 
do Amazon EC2 são verificadas quanto a problemas de acessibilidade da rede. Para obter mais 
informações sobre como configurar verificações para o Amazon EC2, consulteVerificação de instâncias 
do Amazon EC2 (p. 26).

• Qualquer usuário do com permissões de administrador em umAWSconta pode habilitar o Amazon 
Inspector. No entanto, seguindo a melhor prática de segurança de privilégio mínimo, recomendamos 
criar um usuário, função ou grupo do IAM especificamente para gerenciar o Amazon Inspector. 
Para obter informações sobre as permissões necessárias para habilitar o Amazon Inspector, 
consulteAWSpolítica gerenciada: AmazonInspector2FullAccess (p. 55).

• Quando você habilita o Amazon Inspector pela primeira vez em qualquer região, ele cria uma função 
vinculada a serviços globalmente para sua conta chamadaAWSServiceRoleForAmazonInspector2. 
Essa função inclui as permissões e as políticas de confiança que permitem ao Amazon Inspector 
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coletar detalhes do pacote de software e analisar configurações da VPC para gerar descobertas de 
vulnerabilidade. Para obter mais informações, consulte Usar funções vinculadas ao serviço do Amazon 
Inspector (p. 57). Para obter mais informações sobre funções vinculadas ao serviço, consulte.Uso de 
funções vinculadas a serviço.

Etapa 1: Habilitar Amazon Inspector
A primeira etapa para usar o Amazon Inspector é habilitá-lo em sua conta. Depois de habilitar qualquer 
tipo de varredura do Amazon Inspector, o Amazon Inspector imediatamente começa a descobrir e verificar 
todos os recursos qualificados.

Se você quiser gerenciar o Amazon Inspector para várias contas em sua organização por meio de uma 
conta de administrador centralizada, você deve atribuir um administrador delegado para o Amazon 
Inspector. Escolha uma das opções a seguir para saber como habilitar o Amazon Inspector para o seu 
ambiente.

Standalone account environment

1. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
2. Escolha Get Started.
3. SelecioneHabilitar Amazon Inspector.

Ao habilitar o Amazon Inspector em uma conta independente, todos os tipos de varredura 
são habilitados por padrão. Você pode gerenciar tipos de varredura habilitados na página 
de gerenciamento de conta dentro do console do Amazon Inspector ou usando APIs do 
Amazon Inspector. Depois que o Amazon Inspector é ativado, ele detecta e começa a verificar 
automaticamente todos os recursos qualificados. Revise as seguintes informações de tipo de 
varredura para entender quais recursos são elegíveis por padrão:

Verificação do Amazon EC2

Para fornecer dados comuns de vulnerabilidades e exposições (CVE) para sua instância do EC2, 
o Amazon Inspector exige que oAWSO agente do Systems Manager (SSM) será instalado e 
habilitado. Esse agente é pré-instalado em muitas instâncias do EC2, mas talvez seja necessário 
ativá-lo manualmente. Independentemente do status do agente SSM, todas as instâncias do EC2 
serão verificadas quanto a problemas de acessibilidade da rede. Para obter mais informações 
sobre como configurar verificações para o Amazon EC2, consulteVerificação de instâncias do 
Amazon EC2 com o Amazon Inspector (p. 26).

Verificação do Amazon ECR

Quando você habilita a varredura do Amazon ECR, o Amazon Inspector converte todos os 
repositórios de contêineres em seu registro privado configurados para o padrãoVerificação 
básicafornecido pelo Amazon ECR paraVerificação aprimoradacom digitalização contínua. 
Opcionalmente, você pode configurar essa configuração para verificar somente em push ou para 
verificar repositórios selecionados por meio de regras de inclusão. Para obter mais informações 
sobre como configurar verificações para o Amazon ECR, consulteDigitalizando imagens de 
contêiner Amazon Inspector ECR com o Amazon (p. 27).

Multi-account environment
Important

Para concluir essas etapas, você deve estar na mesma organização que todas as contas que 
deseja gerenciar e ter acesso aoAWS Organizationsconta de gerenciamento para delegar 
um administrador para o Amazon Inspector em sua organização. Podem ser necessárias 
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permissões adicionais para delegar um administrador. Para obter mais informações, consulte
Permissões necessárias para designar um administrador delegado (p. 36).

Para delegar um administrador para o Amazon Inspector

1. Faça login noAWS OrganizationsConta de gerenciamento.
2. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
3. Dentro doAdministrador delegado, insira o ID de doze dígitos doAWSconta que deseja 

designar como administrador delegado do Amazon Inspector para a organização. Em seguida, 
escolhaAdministração do delegado.

Note

O Amazon Inspector está habilitado para sua conta quando você delega um 
administrador.

No momento, o Amazon Inspector oferece verificações para instâncias do EC2 e verificações para 
imagens de contêiner ECR. Depois de habilitar o Amazon Inspector, ele automaticamente começa 
a descobrir e verificar todos os recursos qualificados. Revise as seguintes informações de tipo de 
varredura para entender quais recursos são elegíveis por padrão:

Verificação do Amazon EC2

Para fornecer dados de vulnerabilidade CVE para sua instância do EC2, o Amazon Inspector 
exige que oAWSO agente do Systems Manager (SSM) será instalado e habilitado. Esse agente 
é pré-instalado em muitas instâncias do Amazon EC2, mas talvez seja necessário ativá-lo 
manualmente. Independentemente do status do agente SSM, todas as instâncias do Amazon EC2 
serão verificadas quanto a problemas de acessibilidade da rede. Para obter mais informações 
sobre como configurar verificações para o Amazon EC2, consulteVerificação de instâncias do 
Amazon EC2 com o Amazon Inspector (p. 26).

Verificação do Amazon ECR

Quando você habilita a varredura do Amazon ECR, o Amazon Inspector converte todos os 
repositórios de contêineres em seu registro privado configurados para o padrãoVerificação 
básicafornecido pelo Amazon ECR paraVerificação aprimoradacom digitalização contínua. 
Opcionalmente, você pode configurar essa configuração para verificar somente em push ou para 
verificar repositórios selecionados por meio de regras de inclusão. Para obter mais informações 
sobre como configurar verificações para o Amazon ECR, consulteDigitalizando imagens de 
contêiner Amazon Inspector ECR com o Amazon (p. 27).

Para adicionar contas de membros

Como administrador delegado, você pode habilitar a varredura do Amazon EC2, a varredura do 
Amazon ECR ou ambos, para qualquer membro associado à conta de gerenciamento Organizations. 
Esse fluxo de trabalho permite verificações para todas as contas de membros. No entanto, os 
membros também podem habilitar o Amazon Inspector para suas próprias contas ou o serviço pode 
ser habilitado seletivamente pelo administrador delegado. Para obter mais informações, consulte
Gerenciar várias contas da  (p. 35).

1. Faça login na conta do administrador delegado.
2. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
3. No painel de navegação, selecioneGerenciamento de contas. OContasA tabela exibe todas as 

contas de membro associadas à conta de gerenciamento do Organizations.
4. doGerenciamento de contasPágina, você pode escolherHabilitar a varredura de todasdo banner 

superior para habilitar a instância do Amazon EC2 e a varredura de imagens de contêiner do 
Amazon ECR para todas as contas em sua organização. Como alternativa, você pode escolher as 
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contas que deseja adicionar como membros selecionando-as noContasTabela. Então, doHabilitar 
omenu, selecioneTodas as digitalizações.

5. (Opcional) Ativar oHabilitar automaticamentee selecione os tipos de varredura a serem incluídos 
para habilitar essas verificações para quaisquer novas contas de membro adicionadas à sua 
organização.

Etapa 2: Veja as descobertas do Amazon Inspector
Você pode ver as descobertas do seu ambiente no console do Amazon Inspector ou por meio da API. 
Todas as descobertas também são enviadas para o Amazon EventBridge eAWS Security Hub(se ativado). 
Além disso, as descobertas de imagens de contêiner são enviadas para o Amazon ECR.

O console do Amazon Inspector oferece vários formatos de visualização diferentes para suas descobertas. 
O painel do Amazon Inspector oferece uma visão geral de alto nível dos riscos ao seu ambiente, enquanto 
oDescobertasA tabela permite visualizar os detalhes de uma descoberta específica.

Nesta etapa, você explorará os detalhes de uma descoberta usando oDescobertastabela e painel 
Descobertas. Para obter informações sobre o painel do Amazon Inspector, consulteNoções básicas sobre 
o painel (p. 30).

Para exibir detalhes das descobertas do seu ambiente no console do Amazon Inspector:

1. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
2. No painel de navegação, selecionePainel. Você pode selecionar qualquer um dos links no painel para 

navegar até uma página no console do Amazon Inspector com mais detalhes sobre esse item.
3. No painel de navegação, selecioneDescobertas.
4. Por padrão, você verá oTodas as descobertas, que exibe todas as descobertas de imagem de 

contêiner ECR e instância do EC2 para seu ambiente.
5. NoDescobertas, escolha um nome de descoberta naTítulocoluna para abrir o painel de detalhes dessa 

descoberta. Todas as descobertas têm umLocalizar detalhesGuia. Você pode interagir com oLocalizar 
detalhesGuia das seguintes maneiras:

• Para obter mais detalhes sobre a vulnerabilidade, siga o link naDetalhes da vulnerabilidadepara 
abrir a documentação dessa vulnerabilidade.

• Para investigar melhor seu recurso, siga aResource ID (ID do recurso)Link naRecurso afetadopara 
abrir o console de serviço para o recurso afetado.

Vulnerabilidade de pacotesachados de tipo também têm umDetalhamento da pontuação do 
Inspectorexplicando como a pontuação do Amazon Inspector foi calculada para essa descoberta. 
Para obter mais detalhes sobre tipos de descoberta de tipos, consulteTipos de localização no Amazon 
Inspector (p. 8).
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Noções básicas do
No Amazon Inspector, uma descoberta é um relatório detalhado sobre uma possível vulnerabilidade que 
afeta um de seus recursos. O Amazon Inspector gera uma descoberta sempre que detecta uma possível 
vulnerabilidade para uma instância do Amazon EC2 ou uma possível vulnerabilidade de software em uma 
imagem de contêiner em um repositório do Amazon ECR. Cada descoberta é intitulada de acordo com a 
vulnerabilidade detectada e fornece uma classificação de gravidade, informações sobre o recurso afetado 
e detalhes adicionais, como corrigir a vulnerabilidade relatada.

O Amazon Inspector verifica continuamente seu ambiente de computação e armazena suas descobertas 
ativas até detectar que elas são corrigidas. Uma descoberta corrigida é detectada e fechada 
automaticamente e, em seguida, excluída após 30 dias. Uma descoberta pode ser atribuída a um dos 
seguintes estados:

Active (Ativo)

A descoberta é identificada pelo Amazon Inspector e ainda não foi corrigida. As descobertas ativas 
estão sujeitas a regras de supressão e, se aplicável, o status é alterado paraSuprimir.

Suprimir

A descoberta atende a um ou mais critérios de uma ou mais regras de supressão. As descobertas 
suprimidas são ocultas da maioria das visualizações, com exceção doDescobertas suprimidasLista. 
Para obter mais informações sobre descobertas suprimidas, consulteRegras de supressão (p. 14)

Fechado

Depois que uma vulnerabilidade é corrigida, o Amazon Inspector detecta automaticamente e altera 
o estado da descoberta para fechado. As descobertas fechadas são excluídas após 30 dias se não 
houver outras alterações.

Tópicos
• Tipos de localização no Amazon Inspector (p. 8)
• Localizando e analisando descobertas do Amazon Inspector  (p. 9)
• Resumo da descoberta (p. 10)
• Níveis de gravidade para descobertas do Amazon Inspector (p. 10)

Tipos de localização no Amazon Inspector
O Amazon Inspector gera descobertas para o seguinteAWSRecursos do : Instâncias do Amazon EC2 e 
imagens de contêiner residentes em repositórios do Amazon ECR.

A seguir estão os tipos de descoberta identificados pelo Amazon Inspector:

Vulnerabilidade de pacotes
As descobertas de vulnerabilidade de pacotes identificam pacotes de software no ambiente expostas 
a vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs). Os invasores podem explorar essas vulnerabilidades 
sem correção e comprometer a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade de dados ou acessar 
outros sistemas. O sistema CVE é um método de referência a informações conhecidas publicamente sobre 
vulnerabilidades e exposições de segurança. Para obter mais informações, consulte https://cve.mitre.org/.

As descobertas de vulnerabilidade de pacotes são geradas para instâncias do Amazon EC2 e imagens de 
contêiner ECR.
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Acessibilidade de rede
As descobertas de acessibilidade de rede indicam que existem caminhos de rede permitidos para 
instâncias do Amazon EC2 no ambiente. Esses resultados aparecem quando as portas TCP e UDP 
podem ser acessadas pelas bordas de VPC, como um gateway de Internet (incluindo instâncias atrás de 
Application Load Balancers ou Classic Load Balancers), uma conexão de emparelhamento de VPC ou uma 
VPN por meio de um gateway virtual. Esses resultados destacam configurações de rede que podem ser 
excessivamente permissivas, como grupos de segurança, IGWs ou IGWs, ou que podem permitir acessos 
potencialmente mal-intencionados.

As descobertas de acessibilidade de rede são geradas apenas para recursos do Amazon EC2.

O Amazon Inspector avalia as seguintes configurações ao verificar caminhos de rede:

• Instâncias do Amazon EC2
• Application Load Balancers
• Direct Connect
• Elastic Load Balancers
• Interfaces de rede elástica
• Gateways da Internet
• Listas de controle de acesso à rede
• Tabelas de rotas
• Security Groups (Grupos de segurança)
• Sub-redes
• Virtual Private Clouds
• Gateways privados virtuais
• VPC endpoints
• VPC endpoints de gateway
• Conexões de emparelhamento de VPC
• Conexões VPN

Localizando e analisando descobertas do Amazon 
Inspector

Use o seguinte procedimento para exibir e analisar suas descobertas do Amazon Inspector.

1. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
2. NoDescobertastabela, escolha um nome de descoberta naTítulocoluna para abrir seu painel de 

detalhes.
3. (Opcional) Você pode exibir as descobertas agrupadas pelas seguintes categorias selecionando essa 

categoria no painel de navegação ou na tabela de descobertas:

• Vulnerabilidade
• Conta
• Instância
• Imagem do recipiente
• Repositório
• Todas as descobertas
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Os detalhes de cada descoberta são diferentes, de acordo com o tipo de descoberta, os recursos 
envolvidos e o tipo de vulnerabilidade. Para obter mais informações sobre campos de descoberta 
disponíveis, consulte a seção a seguir.

Resumo da descoberta
No console do Amazon Inspector, você pode ver detalhes de descoberta em uma seção de resumo de 
descoberta. Detalhes de descoberta variam de acordo com o tipo de descoberta.

Localizar detalhes
Escolha uma linha na lista de descobertas para ver todas as ocorrências dessa descoberta, bem como 
seus detalhes, correção sugerida e a pontuação de gravidade. ConsulteNíveis de gravidade para 
descobertas do Amazon Inspector (p. 10)para obter informações sobre pontuação. Escolha o título de 
uma descoberta para ver informações específicas.

O achadoDetalhescontém os recursos básicos de identificação da descoberta, incluindo as seguintes 
informações:

• Visão geral— O ID da conta que possui o recurso afetado, a gravidade da descoberta, o tipo de 
vulnerabilidade e quando a descoberta foi detectada pela última vez.

• Pacotes afetados— O nome, a versão e o gerenciador de pacotes para os pacotes afetados pela 
descoberta.

• Detalhes da vulnerabilidade— Um link para a listagem do National Vulnerability Database (NVD) para 
a descoberta, a pontuação de gravidade da descoberta e detalhes de pontuação. ConsulteNíveis de 
gravidade para descobertas do Amazon Inspector (p. 10)para obter mais detalhes sobre pontuação 
de gravidade.

• Vulnerabilidades relacionadas— Outras vulnerabilidades relacionadas à descoberta.
• Recurso afetado— Informações sobre o recurso afetado por essa descoberta, como o ID e o tipo do 

recurso.
• Tags— Tags relevantes para o recurso.
• correção— Uma breve descrição da ação recomendada para corrigir a descoberta.

ODetalhamento da pontuaçãocontém os detalhes de pontuação da descoberta. Aqui você pode ver 
métricas abrangentes sobre como a descoberta foi avaliada e como a pontuação do Inspector foi 
calculada.

Níveis de gravidade para descobertas do Amazon 
Inspector

Quando o Amazon Inspector gera uma descoberta de vulnerabilidade, ele atribui automaticamente uma 
gravidade à descoberta. A gravidade de um achado reflete as principais características da descoberta e, 
portanto, pode ajudá-lo a avaliar e priorizar suas descobertas. A gravidade de uma descoberta não implica 
ou indica a criticidade ou a importância que um recurso afetado pode ter para sua organização.

A classificação de gravidade de uma descoberta é representada comosem 
triagem,informativo,baixa,médio,alto, oucrítica. Essa classificação é impulsionada por uma pontuação 
numérica. O método pelo qual a pontuação é determinada baseia-se se a vulnerabilidade é encontrada em 
um pacote de software ou por meio da acessibilidade da rede. Consulte as seções a seguir sobre esses 
dois tipos de vulnerabilidade para saber mais sobre como sua classificação de gravidade é determinada.
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Detalhamento da pontuação
A seção de detalhamento de pontuação de uma descoberta explica como a classificação de gravidade 
foi atribuída com base em uma combinação da pontuação do Amazon Inspector e da pontuação do 
fornecedor para o pacote de software.

Escore do Amazon Inspector
A pontuação de risco do Amazon Inspector é uma pontuação altamente contextualizada que é gerada 
para cada descoberta correlacionando informações de vulnerabilidades e exposições comuns (CVE) 
com resultados de acessibilidade da rede e dados de exploração. Essa pontuação permite priorizar 
descobertas e se concentrar nas descobertas mais críticas e nos recursos vulneráveis. Você pode 
ver como a pontuação do Amazon Inspector foi calculada e quais fatores influenciaram a pontuação 
naDetalhamento da pontuaçãono painel de detalhes das descobertas.

O Amazon Inspector examina as métricas de segurança que compõem oBanco de dados nacional 
de vulnerabilidadeA pontuação base (NVD) para a vulnerabilidade e as ajusta de acordo com seu 
ambiente de computação. Por exemplo, o serviço pode diminuir a pontuação do Amazon Inspector de 
uma descoberta se a vulnerabilidade for explorável pela rede, mas nenhum caminho de rede aberto para 
a instância vulnerável estiver disponível na Internet. A pontuação do Amazon Inspector ajuda você a 
priorizar suas descobertas destacando as vulnerabilidades mais críticas para seu ambiente específico. 
Esta pontuação está no formato CVSS e é uma modificação da baseSistema comum de pontuação de 
vulnerabilidadesPontuação (CVSS) fornecida pelo NVD.

Pontuação de vulnerabilidade de pacotes de software
O Amazon Inspector usa a pontuação NVD/CVSS como base da pontuação de gravidade para 
vulnerabilidades de pacotes de software. O escore NVD/CVSS é o escore de gravidade de vulnerabilidade 
publicado pelo NVD e definido pelo CVSS. A pontuação NVD/CVSS é uma composição de métricas 
de segurança, como complexidade de ataque, maturidade do código de exploração e privilégios 
necessários. O Amazon Inspector produz uma pontuação numérica de 1 a 10 que reflete a gravidade da 
vulnerabilidade. Essa pontuação é considerada uma pontuação base porque reflete a gravidade de uma 
vulnerabilidade de acordo com suas características intrínsecas, que são constantes ao longo do tempo, 
e assume o pior impacto razoável em diferentes ambientes implantados. O padrão CVSS v3mapeia as 
pontuações CVSS para as seguintes classificações de gravidade:

Ponto Avaliação

0 Informational

0.1 - 3.9 Low

4.0 - 6.9 Medium

7.0 - 8.9 High

9.0 - 10.0 Critical

Escore de acessibilidade de rede
A gravidade de uma vulnerabilidade de acessibilidade de rede é determinada pelo serviço, portas e 
protocolos expostos e pelo tipo de caminho aberto. As classificações de severidade são definidas na tabela 
a seguir. O valor noClassificação do caminho abertocoluna representa caminhos abertos de gateways 
virtuais, VPCs com peering e redes Direct Connect. Todos os outros serviços, portas e protocolos expostos 
têm uma classificação de gravidade informativa.
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Serviço Portas TCP Portas UDP Classificação 
do caminho da 
Internet

Classificação do 
caminho aberto

DHCP 67, 68, 546, 547 67, 68, 546, 547 Medium Informational

Elasticsearch 9300, 9200 NA Medium Informational

FTP 21 21 High Medium

Global catalog 
LDAP

3268 NA Medium Informational

Global catalog 
LDAP over TLS

3269 NA Medium Informational

HTTP 80 80 Low Informational

HTTPS 443 443 Low Informational

Kerberos 88, 464, 543, 544, 
749, 751

88, 464, 749, 750, 
751, 752

Medium Informational

LDAP 389 389 Medium Informational

LDAP over TLS 636 NA Medium Informational

MongoDB 27017, 27018, 
27019, 28017

NA Medium Informational

MySQL 3306 NA Medium Informational

NetBIOS 137, 139 137, 138 Medium Informational

NFS 111, 2049, 4045, 
1110

111, 2049, 4045, 
1110

Medium Informational

Oracle 1521, 1630 NA Medium Informational

PostgreSQL 5432 NA Medium Informational

Print services 515 NA High Medium

RDP 3389 3389 Medium Low

RPC 111, 135, 530 111, 135, 530 Medium Informational

SMB 445 445 Medium Informational

SSH 22 22 Medium Low

SQL Server 1433 1434 Medium Informational

Syslog 601 514 Medium Informational

Telnet 23 23 High Medium

WINS 1512, 42 1512, 42 Medium Informational
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Gerenciando descobertas
O Amazon Inspector oferece várias maneiras de classificar, agrupar e gerenciar suas descobertas. Esses 
recursos ajudam a adaptar as descobertas ao ambiente, agregar descobertas por diferentes visualizações 
e se concentre em vulnerabilidades ao seu específicoAWSEnvironment

As descobertas aparecem em várias visualizações com base em seu estado: ativo, suprimido ou 
fechado. Por padrão, cada exibição mostra apenas descobertas ativas. Uma descoberta ativa representa 
um possível problema de segurança detectado pelo Amazon Inspector que indica uma possível 
vulnerabilidade ou ameaça. As descobertas suprimidas são descobertas ativas que você excluiu usando 
regras de supressão. O Amazon Inspector define automaticamente o status de uma descoberta como 
fechado quando detecta que a descoberta foi corrigida. Você não fecha as descobertas manualmente.

Você também pode visualizar as descobertas do noAWS Security Hub, um serviço que fornece uma 
visão abrangente do seu estado de segurança em todo oAWSEnvironment Para obter mais informações, 
consulte Integração com o AWS Security Hub (p. 68). As descobertas de imagens de contêiner também 
estão disponíveis no console do Amazon ECR, e você pode ver todas as descobertas usando oAWS 
Command Line Interface(AWS CLI) ou API.

Tópicos
• Visualizar descobertas (p. 13)
• Filtrar descobertas (p. 14)
• Regras de supressão (p. 14)
• Exportar relatórios de descobertas (p. 16)
• Criando respostas personalizadas para descobertas do Amazon Inspector com o Amazon 

EventBridge (p. 20)

Visualizar descobertas
O console do Amazon Inspector exibe descobertas em exibições com guias com base em agrupamentos 
relacionados. Cada visualização inclui informações que podem ajudá-lo a analisar vulnerabilidades 
específicas, identificar seus recursos mais vulneráveis e avaliar o impacto geral das vulnerabilidades 
em seu ambiente. Você pode navegar para uma visualização de descoberta diferente escolhendo uma 
guia acima da lista de descobertas. Você também pode criar um filtro em cada guia para se concentrar 
em tipos específicos de descobertas. Para obter mais informações sobre o uso de filtros, consulteFiltrar 
descobertas (p. 14).

As descobertas podem ser agrupadas pelos seguintes parâmetros:

• Todas as descobertas— Mostra uma lista completa de descobertas para seu ambiente. Essa é a 
visualização padrão quando você navega até oDescobertas. Nesta exibição, você pode filtrar por 
descobertas ativas, suprimidas e fechadas.

• Vulnerabilidade— Identifica as vulnerabilidades mais críticas detectadas em seu ambiente. Escolha um 
título de vulnerabilidade nessa exibição para abrir um painel de detalhes com informações adicionais.

• Conta— lista suas contas e mostra a cobertura do Amazon Inspector e o número total 
deCriticaleAltoachados de gravidade para cada conta. Esse agrupamento só está disponível para 
administradores delegados.

• Instância do— Identifica as instâncias do Amazon EC2 mais vulneráveis no ambiente.
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• Container image— Identifica as imagens de contêiner do Amazon ECR mais vulneráveis em seu 
ambiente.

• Repositório— Mostra os repositórios com mais vulnerabilidades.

Você pode criar regras de supressão com base em filtros para excluir descobertas das exibições de 
descobertas. Para obter mais informações, consulte Regras de supressão (p. 14).

Filtrar descobertas
Um filtro de descoberta permite exibir somente as descobertas que correspondem aos critérios 
especificados. As descobertas que não correspondem aos critérios de filtro são excluídas da exibição. 
Você pode criar filtros de localização usando o console do Amazon Inspector. Para usar esses filtros para 
suprimir automaticamente descobertas existentes e futuras, consulteRegras de supressão (p. 14).

Criando filtros no console do Amazon Inspector
Em cada exibição de descobertas, você pode usar a funcionalidade de filtro para localizar descobertas com 
características específicas. Os filtros são removidos quando você se move para uma exibição com guias 
diferente.

Um filtro é composto por um critério de filtro, que consiste em um atributo de filtro emparelhado com 
um valor de filtro. As descobertas que não correspondem aos critérios de filtro são excluídas da lista de 
descobertas. Por exemplo, para ver todas as descobertas associadas à sua conta de administrador, você 
pode escolher a opçãoAWSatributo de ID da conta e emparelhá-lo com o valor de seus doze dígitosAWSID 
da conta.

Para aplicar um filtro à exibição de descobertas

1. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
2. No painel de navegação, selecione Descobertas. A exibição padrão exibe todas as descobertas com 

umAtivostatus.
3. Para filtrar descobertas por critérios, selecione oAdicionar filtropara ver uma lista de todos os critérios 

de filtro aplicáveis para essa exibição. Diferentes critérios de filtro estão disponíveis em diferentes 
visualizações.

4. Escolha um critério pelo qual você deseja filtrar na lista.
5. No painel de entrada do critério, insira os valores de filtro desejados para definir esse critério.
6. SelecioneApliquepara aplicar esse critério de filtro aos resultados atuais. Você pode continuar 

adicionando outro critério de filtro selecionando a barra de entrada do filtro novamente.
7. (Opcional) Para visualizar suas descobertas suprimidas ou fechadas, escolhaAtivona barra de filtro e, 

em seguida, escolhaSuprimidoouFechado. SelecioneShow Allpara ver achados ativos, suprimidos e 
fechados na mesma visão.

Regras de supressão
Você pode usar regras de supressão para excluir automaticamente as descobertas do Amazon Inspector 
que correspondam aos critérios especificados. Por exemplo, é possível criar uma regra para suprimir todas 
as descobertas com uma baixa pontuação de vulnerabilidade. Isso ajuda a concentrar sua visão apenas 
nas descobertas que são as mais críticas para você. As regras de supressão não têm nenhum impacto na 
descoberta em si e não impedem que o Amazon Inspector gere uma descoberta. As regras de supressão 
são usadas apenas para filtrar sua lista de descobertas.
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Se o Amazon Inspector gerar uma nova descoberta que corresponda a uma regra de supressão, o serviço 
definirá automaticamente o status da descoberta comoSuprimido. As descobertas que correspondem aos 
critérios da regra de supressão não aparecem por padrão.

O Amazon Inspector armazena descobertas suprimidas até que elas sejam corrigidas. O Amazon Inspector 
detecta descobertas corrigidas e as fecha automaticamente. As descobertas fechadas são armazenadas 
por 30 dias e depois excluídas se não houver mais atividade na descoberta.

As descobertas suprimidas são publicadas como eventos paraAWSSecurity Hub, mas eles não são 
publicados no Amazon EventBridge.

As regras de supressão não fecham nem corrigem uma descoberta. Eles só afetam se a descoberta 
aparece na lista por padrão. Você pode visualizar descobertas suprimidas a qualquer momento no console 
do Amazon Inspector. O Amazon Inspector altera automaticamente o status das descobertas suprimidas 
para fechado se detectar que o problema foi corrigido.

Como criar uma regra de supressão
Você pode criar regras de supressão para filtrar a lista de descobertas que são mostradas por padrão.

Como criar uma regra de supressão

1. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
2. No painel de navegação, selecioneRegras de supressão. Em seguida, escolhaCriar regra.
3. Para cada critério, faça o seguinte:

• Selecione a barra de filtro para ver uma lista de critérios de filtro que você pode adicionar à regra de 
supressão.

• Selecione os critérios de filtro para sua regra de supressão.
4. Quando tiver terminado de adicionar critérios, insira um nome para a regra e uma descrição opcional.
5. SelecioneRegra de salvar. O Amazon Inspector aplica imediatamente a nova regra de supressão e 

oculta todas as descobertas que correspondam aos critérios.

Visualizar descobertas suprimidas
Por padrão, o Amazon Inspector não exibe descobertas suprimidas no console do Amazon Inspector. No 
entanto, você pode visualizar as descobertas suprimidas por uma regra específica.

Para visualizar descobertas suprimidas

1. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
2. No painel de navegação, selecioneRegras de supressão.
3. Na lista de regras de supressão, selecione o título da regra.

Alterar regras de supressão
Você pode fazer alterações nas regras de supressão a qualquer momento.

Para modificar regras de supressão

1. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home
2. No painel de navegação, selecioneRegras de supressão.
3. Selecione o título da regra de supressão que você deseja modificar.
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4. Faça as alterações pretendidas e escolhaSalvarpara atualizar a regra.

Excluir regras de supressão
Você pode excluir regras de supressão. Se você excluir uma regra de supressão, o Amazon Inspector 
interromperá a supressão de ocorrências novas e existentes de descobertas que atendam aos critérios da 
regra e que não são suprimidas por outras regras.

Depois de excluir uma regra de supressão, as ocorrências novas e existentes de descobertas que 
atenderam aos critérios da regra têm um status deAtivo. Isso significa que eles aparecem por padrão 
no console do Amazon Inspector. Além disso, o Amazon Inspector publica essas descobertas 
paraAWSSecurity Hub e Amazon EventBridge como eventos.

Para excluir uma regra de supressão

1. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
2. No painel de navegação, selecioneRegras de supressão.
3. Marque a caixa de seleção ao lado do título da regra de supressão que deseja excluir.
4. SelecioneExcluire, em seguida, confirme sua escolha de excluir permanentemente a regra.

Exportar relatórios de descobertas
O Amazon Inspector exporta automaticamente as descobertas para o EventBridge e, opcionalmente, para 
um bucket do Amazon S3.

Para exportar descobertas ativas para um bucket do Amazon S3, você precisa de uma chave KMS que 
o Amazon Inspector possa usar para criptografar descobertas e um bucket do S3 com permissões que 
permitem ao Amazon Inspector carregar objetos.

Você pode gerar relatórios em formatos CSV ou JSON no console do Amazon Inspector ou usando 
a API do Amazon Inspector. Todos os usuários com contas delegadas de administrador, membro e 
autônomas podem gerar e exportar relatórios. Você pode optar por gerar um relatório completo, com todas 
as descobertas em um único relatório ou um relatório personalizado com base nos filtros de exibição que 
foram adicionados no console.

Para produzir um relatório personalizado, adicione filtros de exibição antes de gerar o relatório. Por 
exemplo, um usuário da conta de administrador delegado que deseja produzir um relatório personalizado 
com apenas descobertas críticas para uma conta pode aplicar dois filtros (conta = 'X' e severidade = 
'crítico') antes de gerar o relatório.

Somente um relatório pode ser gerado por vez. Se um relatório estiver em andamento, novos relatórios 
não poderão ser gerados até que o relatório em andamento seja concluído e enviado para o bucket do S3.

Permissões necessárias para configurar a exportação 
de descobertas
Ao configurar opções de exportação para descobertas, selecione um bucket do Amazon S3 para 
armazenar as descobertas e uma chave do KMS a ser usada para criptografia de dados. Além das 
permissões para as ações do Amazon Inspector, também é necessário ter permissões para as seguintes 
ações para configurar opções de exportação para descobertas com êxito:

• kms:ListAliases
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• s3:CreateBucket
• s3:GetBucketLocation
• s3:ListAllMyBuckets
• s3:PutBucketAcl
• s3:PutBucketPublicAccessBlock
• s3:PutBucketPolicy
• s3:PutObject

Important

Se sua política negar explicitamentes3:putObjectAcl, você não poderá exportar descobertas.

Concedendo permissões do Amazon Inspector para 
uma chave KMS
O Amazon Inspector criptografa os dados de descobertas em seu bucket do Amazon S3 usando 
umAWSChave do KMS. Para configurar com êxito a exportação de descobertas, primeiro é necessário 
conceder ao Amazon Inspector permissões para usar uma chave do KMS Você concede as permissões 
porAlterar a política de chavespara a chave que você usa ou criando uma nova chave.

Se você planeja usar uma nova chave para as descobertas do Amazon Inspector,criar uma chaveantes de 
prosseguir. Se você estiver usando uma chave em outra conta, será necessário fazer login na conta que 
possui a chave para aplicar a política de chaves. Você também precisa do Nome de recurso da Amazon 
(ARN) para uma chave de outra conta ao definir as configurações de exportação.

Para modificar ou criar uma política de chaves para permitir que o Amazon Inspector use a chave

1. Abra o console do AWS KMS em https://console.aws.amazon.com/kms.
2. Para alterar a região da AWS, use o Region selector (Seletor de regiões) no canto superior direito da 

página.
3. Crie uma nova chave ou escolha uma chave existente que você planeja usar para criptografar as 

descobertas exportadas. A chave deve estar na mesma região que o bucket do Amazon S3 para o 
qual você exporta a descoberta. No entanto, você pode usar esse mesmo par de intervalos e chaves 
para cada região da qual deseja exportar descobertas.

4. Selecione sua chave e, em seguida, anote o ARN de chave noConfiguração geralPainel.
5. UnderPolítica de chaves, escolhaEdite. Se Switch to policy view (Mudar para a exibição de política) for 

exibida, escolha-a para exibir a política de chaves e escolha Edit (Editar).
6. Adicione a seguinte declaração que concede ao Amazon Inspector acesso à sua chave à política. Esta 

instrução permite que o Amazon Inspector use apenas a chave para a qual você alterou a política. 
Ao editar a política de chaves, verifique se a sintaxe do JSON é válida. Em particular, certifique-se de 
adicionar uma vírgula antes ou depois da declaração, dependendo de onde você adicioná-la à política.

{ 
    "Sid": "Allow inspector to perform kms actions", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "inspector2.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:GenerateDataKey*" 
    ], 
    "Resource": "*", 

17

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


Amazon Inspector Guia do usuário
Concedendo permissões do Amazon 

Inspector a um bucket do S3

    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceAccount": "123456789012" 
        }, 
        "ArnLike": { 
            "aws:SourceArn": "arn:aws:inspector2:Region:123456789012:report/*" 
        } 
    }
}         

Note

Se você estiver usando o Inspector em uma região habilitada manualmente, substitua 
o valor do “Serviço” pelo endpoint regional dessa região. Por exemplo, se você 
estiver usando o Inspector na região do Oriente Médio (Bahrein) (me-south-1), 
substitua"Service": "inspector2.amazonaws.com"com"Service": 
"inspector2.me-south-1.amazonaws.com".

7. Escolha Save (Salvar).
8. (Opcional) Anote o ARN de chaves para uso em etapas posteriores. Para localizar o ARN chave, 

consulteEncontrar o ID de chave e o ARN.

Concedendo permissões do Amazon Inspector a um 
bucket do S3
Para exportar descobertas para um intervalo existente dentro da sua conta ou em outroAWSconta, você 
deve conceder permissões do Amazon Inspector para fazer upload de objetos para esse bucket. Você 
concede essas permissões porAdicionar uma política de bucket do S3. Se você estiver usando um bucket 
existente, expanda a seção a seguir para obter instruções passo a passo sobre como adicionar uma 
política de bucket.

Para adicionar uma política de bucket que permite que o Amazon Inspector carregue objetos para o bucket 
do S3:

1. Abra o console do Amazon S3 emhttps://console.aws.amazon.com/s3.
2. Escolha o bucket do Amazon S3 que você planeja usar para as descobertas exportadas.
3. Escolha Permissions (Permissões) e, em seguida, escolha Bucket Policy (Política de bucket).
4. Copie o exemplo a seguir de política e cole-a no editor de política de bucket do Amazon S3.
5. Substitua os valores de espaço reservado na política de exemplo pelos valores apropriados para o 

seu ambiente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Allow inspector to perform Put and Delete actions on s3", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "inspector2.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl", 
                "s3:AbortMultipartUpload" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/*", 
            "Condition": { 
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                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "123456789012" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:inspector2:Region:123456789012:report/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Note

Se você estiver usando o Amazon Inspector em uma região habilitada manualmente, substitua 
o valor do serviço pelo endpoint regional da região. Por exemplo, se você estiver usando o 
Amazon Inspector na região do Oriente Médio (Bahrein) (me-south-1), substituaService": 
"inspector2.amazonaws.comcominspector2.me-south-1.amazonaws.com.

Exportar descobertas para um bucket do S3 a partir do 
console
Ao configurar a exportação de descobertas, você deve usar um bucket do Amazon S3 existente com uma 
política de bucket que permite que o Amazon Inspector exporte descobertas para o bucket do S3.

Ao escolher um bucket do S3 existente em sua conta, você pode especificar um prefixo que o Amazon 
Inspector prefixará ao nome do relatório resultante. O S3 gerará automaticamente qualquer estrutura de 
pasta especificada no prefixo. Para armazenar todos os relatórios do Inspector classificados por número e 
região da conta, use um prefixo como/AWSLogs/111122223333/Amazon Inspector/Region.

Important

A chave do KMS e o bucket do S3 para exportação de descobertas devem estar localizados na 
mesma região.

Antes de concluir as etapas a seguir, certifique-se de ter configurado uma chave KMS e adicionou uma 
política de bucket para permitir que o Amazon Inspector crie objetos.

To configure findings export using an existing S3 bucket

1. Adicione uma política à chave KMS que o Amazon Inspector usará para criptografar descobertas. 
Para ver um exemplo de política, consulte Concedendo permissões do Amazon Inspector para 
uma chave KMS (p. 17).

2. Anexe uma política que concede ao Amazon Inspector permissão para fazer upload de 
objetos para um bucket do S3 em qualquer conta da AWS. Para ver um exemplo de política, 
consulteConcedendo permissões do Amazon Inspector a um bucket do S3 (p. 18).

3. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
4. SelecioneDescobertas.
5. SelecioneExportar descobertas.
6. (Opcional) Escolha filtros para o relatório.
7. Escolha o formato de arquivo de exportação para o relatório.
8. Insira o URI de bucket do S3 do bucket ao qual você anexou uma política na Etapa 2. Se você 

não souber o URI, escolhaProcurar S3para procurar seu balde.
9. Digite o ARN da chave KMS ou selecione entre chaves KMS na região atual. O bucket e a chave 

devem estar localizados na mesma região.
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10. Escolha Export (Exportar).

To configure findings export using an existing S3 bucket in another account

1. Adicione uma política à chave KMS que o Amazon Inspector usará para criptografar descobertas. 
Para ver um exemplo de política, consulte Concedendo permissões do Amazon Inspector para 
uma chave KMS (p. 17).

2. Anexe uma política que concede permissões do Amazon Inspector para fazer upload de objetos 
para o bucket do S3 em outra conta. Para ver um exemplo de política, consulte,Concedendo 
permissões do Amazon Inspector a um bucket do S3 (p. 18).

Note

Use o ID da conta que contém o bucket do S3 na política.
3. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
4. SelecioneDescobertas.
5. SelecioneExportar descobertas.
6. (Opcional) Escolha filtros para o relatório.
7. Escolha o formato de arquivo de exportação para o relatório.
8. Insira o URI de bucket do S3 do bucket ao qual você anexou uma política na Etapa 2.
9. Digite o ARN da chave do KMS. O bucket e a chave devem estar localizados na mesma região.
10. Escolha Export (Exportar).

Erro de acesso de exportação
Se o Amazon Inspector não conseguir exportar descobertas após a solicitação de um relatório, uma 
mensagem de erro será exibida na página *Configurações*. Isso pode acontecer quando o Amazon 
Inspector não conseguir mais acessar o recurso de destino porque o bucket do S3 foi excluído ou as 
permissões para o bucket foram alteradas. Isso também pode acontecer quando a chave do KMS usada 
para criptografar dados no bucket se torna inacessível.

Se você receber essa mensagem de erro, revise as informações neste tópico sobre como habilitar e 
configurar a exportação de descobertas. Por exemplo, revise a política de chaves e confirme se a política 
correta está sendo aplicada à chave do KMS que você escolheu para criptografia.

Criando respostas personalizadas para descobertas 
do Amazon Inspector com o Amazon EventBridge

O Amazon Inspector cria um evento paraAmazon EventBridgepara descobertas recém-geradas, 
descobertas recém-agregadas e mudanças no estado dos achados. Os eventos são emitidos com base no 
melhor esforço.

Note

Se sua conta for um administrador delegado do Amazon Inspector, os eventos do EventBridge 
serão publicados em sua conta, além da conta de membro da qual eles se originaram.

Ao usar eventos de EventBridge com o Amazon Inspector, você pode automatizar tarefas para ajudá-lo a 
responder a problemas de segurança revelados pelas descobertas do Amazon Inspector.

Para receber notificações sobre descobertas do Amazon Inspector com base nos eventos do EventBridge, 
você deverá criar uma regra de EventBridge e um destino para o Amazon Inspector. Essa regra permite 
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que o EventBridge envie notificações para descobertas que o Amazon Inspector gera para o destino 
especificado na regra. Para obter mais informações, consulteRegras do Amazon EventBridgeno Guia do 
usuário do EventBridge.

Esquema de evento
Veja a seguir um exemplo do formato de evento do Amazon Inspector.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "85fc3613-e913-7fc4-a80c-a3753e4aa9ae", 
    "detail-type": "Inspector2 Finding", 
    "source": "aws.inspector2", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2019-10-29T02:36:48Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/my-repo", 
        "i-12345678" 
    ], 
    "detail": { 
        "awsAccountId": "555555555555", 
        "description": "Multiple integer overflows in libwebp allows attackers to have 
 unspecified impact via unknown vectors.", 
        "findingArn": "arn:aws:inspector2:us-east-1:555555555555:finding/FINDING_ID", 
        "firstObservedAt": "2021-05-12T19:45:41.343Z", 
        "cvss": [ 
            { 
                "baseScore": 3.3, 
                "scoringVector": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L", 
                "source": "NVD", 
                "version": "3.1" 
            } 
        ], 
        "referenceUrls": [ 
            "https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi", 
        ], 
        "relatedVulnerabilities": null, 
        "source": "NVD", 
        "sourceUrl": "https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2016-9085", 
        "vendorCreatedAt": "2017-02-03T15:59:00Z", 
        "vendorSeverity": "LOW", 
        "vendorUpdatedAt": "2021-02-25T17:15:00Z", 
        "vulnerabilityId": "CVE-2016-9085", 
        "vulnerablePackages": [ 
            { 
                "arch": "AMD64", 
                "epoch": 0, 
                "name": "libwebp-dev", 
                "release": "1", 
                "sourceLayerHash": "sha256:hash", 
                "version": "0.5.2" 
            } 
        ], 
        "recommendationText": "Update all packages in the vulnerable packages section to 
 their latest versions.", 
        "recommendationUrl": null, 
        "imageArchitecture": "amd64", 
        "imageAuthor": null, 
        "imageHash": 
 "sha256:7308b29228bde15a52a49b2f4a4cf95d5e2610e5ca67cdae32430e4b18effd91", 
        "imageTags": [ 
            "2.0.01" 
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        ], 
        "imagePlatform": null, 
        "imagePushedAt": "2020-04-09T03:49:22Z", 
        "registry": "555555555555", 
        "repositoryName": "tscloud/iteportal-ui", 
        "resourceId": "555555555555/tscloud/iteportal-ui/
sha256:7308b29228bde15a52a49b2f4a4cf95d5e2610e5ca67cdae32430e4b18effd91", 
        "imagePartition": "N/A", 
        "imageRegion": "N/A", 
        "tags": null, 
        "resourceType": "AWS_ECR_CONTAINER_IMAGE", 
        "score": 3.3, 
        "status": "ACTIVE", 
        "title": "CVE-2016-9085 - libwebp-dev", 
        "type": "PACKAGE_VULNERABILITY", 
        "updatedAt": "2021-06-05T17:30:42.773Z" 
    }
}      
     

Note

O valor de detalhe retorna os detalhes JSON de uma única descoberta como um objeto. Ele não 
retorna toda a sintaxe de resposta das descobertas, que oferece suporte a várias descobertas 
dentro de um array.

Criando uma regra EventBridge para notificá-lo sobre 
descobertas do Amazon Inspector
Para aumentar a visibilidade das descobertas do Amazon Inspector, você pode usar o EventBridge com 
o Amazon Inspector para configurar alertas de descoberta automatizados que são enviados para um hub 
de mensagens. Este tópico mostra como enviar alertas de descobertas para e-mail, Slack ou Amazon 
Chime configurando um tópico do SNS e, em seguida, conectando esse tópico a uma regra de evento 
EventBridge.

Etapa 1. Configurar um tópico e um endpoint do Amazon SNS
Para configurar alertas automáticos, primeiro configure um tópico no Amazon Simple Notification Service e 
adicione um endpoint. Para obter mais informações, consulte oGuia do SNS.

Esse procedimento estabelece para o local em que você deseja enviar dados de descobertas do Amazon 
Inspector. O tópico SNS pode ser adicionado a uma regra de evento EventBridge durante ou após a 
criação da regra de evento.

Email setup

Criar um tópico do SNS

1. Faça login no console do Amazon SNS emhttps://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. SelectTópicosNo painel de navegação e, em seguida, selecioneCriar tópico do..
3. NoCriar tópico do.seção, selecioneStandard (Padrão). Em seguida, insira um nome de tópico do, 

comoInspector_to_Email. Os outros detalhes são opcionais.
4. Selecione Create Topic (Criar tópico). A seção Detalhes do tópico para o novo tópico será aberta.
5. NoAssinaturasseção, selecioneCriar assinatura.
6. a. No menu Protocolo selecione E-mail.
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b. NoPonto finalNo campo, insira o endereço de e-mail que você deseja receber notificações.

Note

Você precisará confirmar sua assinatura por meio de seu cliente de e-mail após criar 
a assinatura.

c. Selecione Create subscription.
7. Procure uma mensagem de assinatura em sua caixa de entrada e escolhaConfirmar assinatura.

Slack setup

Criar um tópico do SNS

1. Faça login no console do Amazon SNS emhttps://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. SelectTópicosNo painel de navegação e, em seguida, selecioneCriar tópico do..
3. NoCriar tópico do.seção, selecioneStandard (Padrão). Em seguida, insira um nome de tópico do, 

comoInspector_to_Slack. Os outros detalhes são opcionais. SelecioneCriar tópico do.para 
finalizar a criação de endpoint.

Configurar umAWS Chatbotcliente

1. Navegue até o console do AWS Chatbot no https://console.aws.amazon.com/chatbot/.
2. doClientes configurados, selecioneConfigurar novo cliente.
3. SelecioneSlacke, depois, escolhaConfigurePara confirmar.

Note

Ao escolher o Slack, você deve confirmar as permissões paraAWS Chatbotpara acessar 
seu canal selecionandoautorizar.

4. SelectConfigurar novo canalpara abrir o painel de detalhes da configuração.

a. Insira um nome para o canal.
b. para oCanal do Slack, Escolha o canal que você deseja usar. Para usar um canal Slack 

privado comAWS Chatbot, escolhaCanal privado.
c. No Slack, copie o ID do canal do canal privado clicando com o botão direito do mouse no 

nome do canal e selecionandoCopiar link.
d. NoAWSConsole de gerenciamento do, noAWS Chatbot, cole o ID do canal que você copiou 

do Slack para oID do canal privadocampo.
e. DentroPermissões, escolha criar uma função do IAM usando um modelo se você ainda não 

tiver uma função.
f. para oPolíticaModelos, escolhaPermissões de notificação. Este é o modelo de política do 

IAM paraAWSChatbot. Essa política fornece as permissões de leitura e lista necessárias para 
alarmes, eventos e logs do CloudWatch, e para tópicos do Amazon SNS.

g. Escolha a região na qual você criou o tópico do SNS anteriormente e selecione o tópico do 
Amazon SNS que você criou para enviar notificações para o canal do Slack.

5. Selecione Configure (Configurar).

Amazon Chime setup

Criar um tópico do SNS

1. Faça login no console do Amazon SNS emhttps://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. SelectTópicosNo painel de navegação e, em seguida, selecioneCriar tópico do..
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3. NoCriar tópico do.seção, selecioneStandard (Padrão). Em seguida, insira um nome de tópico do, 
comoInspector_to_Chime. Os outros detalhes são opcionais. SelecioneCriar tópico do.para 
finalizar.

Configurar umAWS Chatbotcliente

1. Navegue até o console do AWS Chatbot no https://console.aws.amazon.com/chatbot/.
2. doClientes configuradospainel, selecioneConfigurar novo cliente.
3. SelecioneCarrilhãoe, depois, escolhaConfigurePara confirmar..
4. doDetalhes da configuração, insira um nome para o canal.
5. No Amazon Chime, abra a sala de bate-papo desejada.

a. Escolha o ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione Manage webhooks 
(Gerenciar webhooks).

b. SelectCopiar URLPara copiar o URL do webhook para a área de transferência.
6. NoAWSConsole de gerenciamento do, noAWS Chatbot, cole o URL que você copiou noURL do 

webhookcampo.
7. DentroPermissões, escolha criar uma função do IAM usando um modelo se você ainda não tiver 

uma função.
8. para oPolíticaModelos, escolhaPermissões de notificação. Este é o modelo de política do IAM 

paraAWS Chatbot. Ele fornece as permissões de leitura e lista necessárias para alarmes, eventos 
e logs do CloudWatch, e para tópicos do Amazon SNS.

9. Escolha a região na qual você criou o tópico do SNS anteriormente e selecione o tópico do 
Amazon SNS que você criou para enviar notificações para a sala do Amazon Chime.

10. Selecione Configure (Configurar).

Etapa 2. Criar uma regra de EventBridge para descobertas do 
Amazon Inspector
1. Abra o console do Amazon EventBridge em https://console.aws.amazon.com/events/.
2. SelectRegrasNo painel de navegação e, em seguida, selecioneCriar regra.
3. Insira um nome e uma descrição opcional para sua regra.
4. Dentro doDefinir padrãopainel de seleçãoPadrão de evento. Em seguida, escolhaPadrão 

personalizado
5. DentroVisualização do padrão de eventocole o código JSON abaixo emVisualização do padrão de 

eventoe escolhaSalvar.

{
"source":["aws.inspector2"],
"detail-type": ["Inspector2 Finding"]
} 
                             

Note

O código acima envia todo o JSON de descoberta para o destino de destino.
6. EmProvedor de serviçosescolherAWS. Em seguida, doService name (Nome do serviço)Menu, 

selecioneInspector.
7. doEvent typeMenu, selecioneTodos os eventos.
8. NoSelecionar alvosseção, selecioneAdicionar destino.
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9. doDestinoMenu, selecioneTópico do SNS.
10. para oSelecione o tópico, selecione o nome do tópico do SNS criado na etapa 1.
11. Selecione Create rule (Criar regra).

Ambientes com várias contas EventBridge for Amazon 
Inspector
Se você for um administrador delegado do Amazon Inspector, as regras do EventBridge aparecerão 
em sua conta com base nas descobertas aplicáveis de suas contas de membro. Se você configurar 
notificações de descobertas por meio do EventBridge em sua conta de administrador, conforme detalhado 
na seção anterior, você será notificado sobre descobertas de alta e média gravidade geradas por suas 
contas de membro, além daquelas geradas por sua própria conta.

Você pode usar oaccountIddos detalhes JSON da descoberta para identificar a conta de membro da 
qual a descoberta do Amazon Inspector se originou.
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Verificando recursos com o Amazon 
Inspector

O Amazon Inspector emprega seu próprio mecanismo de varredura criado para fins específicos. Esse 
mecanismo monitora seus recursos quanto a vulnerabilidades de software ou caminhos de rede abertos 
que podem resultar em cargas de trabalho comprometidas, uso malicioso de recursos ou acesso 
não autorizado aos seus dados. Quando o Amazon Inspector detecta uma vulnerabilidade, ele cria 
uma descoberta. As descobertas incluem detalhes associados à detecção para ajudá-lo a corrigir a 
vulnerabilidade. Para obter mais informações, consulte Gerenciando descobertas (p. 13).

Quando ativado, o Amazon Inspector detecta automaticamente todos os recursos qualificados e inicia 
verificações contínuas desses recursos em busca de vulnerabilidades de software e exposição não 
intencional da rede. O Amazon Inspector também executa varreduras em resposta a eventos, como a 
instalação de um novo aplicativo ou patch.

Quando você habilita o Amazon Inspector pela primeira vez, sua conta é inscrita automaticamente em 
todos os tipos de verificação. Os tópicos a seguir cobrem quais recursos são verificados, o que inicia novas 
varreduras e como configurar varreduras para cada tipo de recurso.

Tópicos
• Verificação de instâncias do Amazon EC2 com o Amazon Inspector (p. 26)
• Digitalizando imagens de contêiner Amazon Inspector ECR com o Amazon (p. 27)

Verificação de instâncias do Amazon EC2 com o 
Amazon Inspector

O Amazon Inspector verifica aplicativos de software instalados em suas instâncias do EC2 em busca de 
vulnerabilidades de software e problemas de acessibilidade de rede. Para obter mais informações sobre 
os tipos de descobertas produzidas para esses problemas, consulteTipos de localização no Amazon 
Inspector (p. 8).

O Amazon Inspector inicia varreduras de instâncias do EC2 nas seguintes situações:

• Assim que a instância do EC2 for descoberta pelo Amazon Inspector
• Quando você executa uma nova instância
• Ao instalar um novo software em uma instância do
• Quando o Amazon Inspector adiciona um novo item comum de vulnerabilidades e exceções (CVE) ao 

banco de dados

O Amazon Inspector usa oAWSSystems Manager (Gerenciador de sistemas)(SSM) agente para coletar 
informações sobre o inventário de aplicativos de software de suas instâncias do EC2, esses dados são 
verificados pelo Amazon Inspector em busca de vulnerabilidades de software. O Amazon Inspector 
só pode verificar vulnerabilidades de software emSistemas operacionais compatíveis com o Systems 
Manager. Para obter informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, consulteSistemas 
operacionais e linguagens de programação com suporte (p. 73).

O Amazon Inspector não exige que o Agente SSM verifique instâncias do Amazon EC2 em busca de 
caminhos de rede abertos. Não há pré-requisitos para esse tipo de verificação.
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Configurando o agente do SSM
OO agente do SSM é instalado por padrão em instâncias do EC2 criadas a partir de algumas imagens 
de máquina da Amazon (AMIs). Para obter mais informações, consulteSobre o agente do SSM. No 
entanto, mesmo que esteja instalado, talvez seja necessário habilitar o Agente SSM manualmente. Use 
o procedimento a seguir para configurar o Agente SSM para que o Amazon Inspector possa descobrir os 
recursos da instância do EC2.

Para ativar o agente do SSM:

1. Se ainda não estiver instalado pelo fornecedor do sistema operacional,Instalar o agente do SSMComo 
explicado no Guia do usuário do Systems Manager.

2. Use a linha de comando para verificar se o agente do SSM está em execução. Para obter mais 
informações, consulteVerificando o status do Agente SSM e iniciando o agente.

3. Configure o Systems Manager para o seu ambiente. Para obter mais informações, 
consulteConfigurando o Systems Manager.

4. (Opcional) Ative atualizações automáticas para o Agente SSM. Para obter mais informações, 
consulteAutomatizando atualizações para o Agente SSM.

5. (Opcional) Configure o Systems Manager para usar um endpoint da Amazon Virtual Private Cloud, 
consulteCrie um endpoint da Amazon Virtual Private Cloud.

Important

O Amazon Inspector requer uma associação do Systems Manager State Manager em sua conta 
para coletar inventário de aplicativos de software. O Amazon Inspector cria automaticamente uma 
associação chamadaInspectorInventoryCollection-Não ExcluirSe ainda não exista um.
O Amazon Inspector também requer uma sincronização de dados de recursos e cria 
automaticamente um chamadoInspectorResourceDataSync-do-Not-DeleteSe ainda não exista 
um. Para obter mais informações, consulteConfigurando a sincronização de dados de recurso 
para inventário.

Digitalizando imagens de contêiner Amazon 
Inspector ECR com o Amazon

O Amazon Inspector verifica imagens de contêiner armazenadas no Amazon ECR em busca de 
vulnerabilidades de software para gerarVulnerabilidade de pacotesDescobertas. Para obter mais 
informações, consulteTipos de localização no Amazon Inspector (p. 8)

Quando você habilita as verificações do Amazon Inspector para o Amazon ECR, você define o 
Amazon Inspector como seu serviço de varredura preferido para seu registro privado. Isso substitui 
o padrãoVerificação básica,fornecido como um serviço gratuito pelo Amazon ECR, comVerificação 
aprimorada, fornecido e faturado por meio do Amazon Inspector.

A varredura aprimorada fornecida pelo Amazon Inspector oferece a você o benefício da verificação de 
vulnerabilidades para pacotes de sistemas operacionais e de linguagem de programação no nível do 
registro. Você pode visualizar as descobertas descobertas usando a varredura aprimorada no nível da 
imagem, em cada camada da imagem e no console do Amazon ECR. Além disso, você pode visualizar 
e trabalhar com essas descobertas em outros serviços não disponíveis para descobertas básicas de 
varredura, incluindo Security Hub e Amazon EventBridge.

A varredura aprimorada oferece uma opção entre varredura contínua ou varredura em push no nível do 
repositório. A varredura contínua inclui varreduras por push e redigitalizações contínuas automatizadas. A 
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varredura no push só faz varredura quando você envia uma imagem. Para ambas as opções, você pode 
refinar o escopo da digitalização por meio de filtros de inclusão.

As redigitalizações automatizadas são acionadas para imagens de contêiner com base no uso da opção 
contínua ou pressionada em seuVerificação aprimoradaConfigurações do . Sempre que o Amazon 
Inspector adiciona um novo CVE ao banco de dados, todas as imagens de contêineres elegíveis nos 
repositórios configurados do Amazon ECR são verificadas em resposta.

As varreduras do Amazon Inspector de repositórios do Amazon ECR cobrem os seguintes tipos de mídia 
compatíveis:

• "application/vnd.docker.distribution.manifest.v1+json"
• "application/vnd.docker.distribution.manifest.v1+prettyjws"
• "application/vnd.oci.image.manifest.v1+json"
• "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json"

Note

Imagens de rascunho não são compatíveis.

Configurando a varredura aprimorada para 
repositórios do Amazon ECR
Quando as verificações do Amazon Inspector para o Amazon ECR estão habilitadas, a opção de varredura 
padrão éVerificação aprimoradaDefinir comoVerificar continuamente todos os repositórios. Consulte a 
seção anterior para obter mais informações sobre as opções de digitalização.

Para alterar suas configurações de digitalização aprimoradas:

Você pode modificar a cobertura e o escopo das varreduras de imagens de contêiner do Amazon ECR por 
meio do console do Amazon ECR.

1. Abra o console do Amazon ECR em https://console.aws.amazon.com/ecr/
2. Selecione a região que contém os repositórios que você deseja verificar.
3. Na barra de navegação, selecioneRegistro privado.
4. NoVerificaçãopainel, escolhaEdite.
5. UNDERConfiguração de digitalização, escolhaVerificação aprimorada.
6. SelectVerificar continuamente todos os repositóriospara cobertura completa da varredura do Amazon 

Inspector para todos os repositórios ou escolhaDigitalizar em push todos os repositóriospara executar 
varreduras somente quando você envia uma imagem.

7. (Opcional) Especifique quais repositórios incluir nas varreduras para varreduras contínuas ou em push 
inserindo os nomes dos repositórios na caixa de entrada e selecionandoAdicionar filtro.

• Depois de adicionar filtros de inclusão, você pode selecionarVisualizar correspondências do 
repositóriopara ver quais repositórios serão incluídos.

8. Escolha Save (Salvar).
9. (Recomendado) Repita essas etapas em cada região para a qual você deseja habilitar as verificações 

do Amazon Inspector para repositórios do Amazon ECR.

Desabilitar verificações
Você pode desativar a varredura de imagens de contêiner do Amazon ECR ou a verificação de instâncias 
do EC2 a qualquer momento A desativação de todos os tipos de varredura de uma conta desabilita o 
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Amazon Inspector para essa conta nessa região. Para obter mais informações, consulteDesabilitando o 
Amazon Inspector (p. 72).

Quando você desabilita a varredura de imagens de contêiner do Amazon ECR para qualquer conta, o 
tipo de varredura do Amazon ECR dessa conta mudaVerificação aprimoradaCom o Amazon Inspector 
paraVerificação básicaCom o Amazon ECR.

Para desativar verificações

Para concluir esse procedimento para um ambiente de várias contas, siga as etapas enquanto estiver 
conectado como administrador delegado do Amazon Inspector. As contas de membro não podem 
desativar as verificações

1. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
2. Use o seletor de região no canto superior direito para especificar a Região em que deseja desativar as 

verificações.
3. No painel de navegação, selecioneConfiguraçõese, depois, escolhaGerenciamento de contas.
4. Selecione oContaspara ver o status da varredura de uma conta.
5. Marque a caixa de seleção da conta ou das contas das quais deseja desativar as verificações.
6. DoAçõessuspenso, selecione o tipo de varredura a ser desabilitado.
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Noções básicas sobre o painel do 
Amazon Inspector

O painel do Amazon Inspector fornece um instantâneo de estatísticas agregadas para seus recursos da 
Amazon no atualAWSRegião : Essas estatísticas incluem métricas importantes para cobertura de recursos 
e vulnerabilidades ativas. O painel também exibe grupos de dados agregados de descobertas para sua 
conta, como instâncias do EC2 com descobertas mais críticas. Para realizar uma análise mais profunda, 
você pode visualizar os dados de suporte para itens de painel.

Se sua conta for a conta de administrador delegado do Amazon Inspector para uma organização, o painel 
incluirá cobertura da conta, estatísticas agregadas e dados de descobertas para todas as contas em sua 
organização, incluindo sua própria conta.

Exibindo o painel
O painel mostra uma visão geral da cobertura do ambiente e das descobertas críticas.

Para exibir o painel:

1. Abra o console do Amazon Inspectorhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
2. No painel de navegação, escolha Dashboard (Painel).
3. Você pode interagir com o painel das seguintes formas:

• O painel é atualizado automaticamente a cada cinco minutos. No entanto, você pode atualizar os 
dados manualmente selecionando o ícone de atualização no canto superior direito da página.

• Para exibir os dados de suporte de um item no painel, escolha o item.
• Se você gerencia várias contas por meio deAWSorganizações como um administrador delegado do 

Amazon Inspector, o painel exibe estatísticas agregadas para suas contas de membros. Para filtrar 
o painel e exibir dados apenas para uma determinada conta, insira o ID da conta noConta(Criar 
snapshot final?).

Entendendo os componentes do painel e 
interpretando dados

Cada seção do painel do Amazon Inspector fornece informações sobre as principais métricas ou dados 
de descobertas ativas que podem ajudá-lo a entender a postura de vulnerabilidade de seus recursos da 
Amazon no atualAWSRegião :

Cobertura do ambiente

OCobertura do ambientefornece estatísticas sobre os recursos verificados pelo Amazon Inspector. 
Nesta seção, você pode ver a contagem e a porcentagem de instâncias do Amazon EC2 e imagens 
do Amazon ECR verificadas pelo Amazon Inspector. Se você gerencia várias contas por meio deAWS 
Organizationscomo administrador delegado do Amazon Inspector, você também verá o número total 
de contas da organização, o número com o Amazon Inspector ativado e a porcentagem de cobertura 
resultante para a organização. Você também pode usar esta seção para determinar quais recursos 
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não são cobertos pelo Amazon Inspector. Esses recursos podem conter vulnerabilidades que podem 
ser exploradas para colocar sua organização em risco. Para obter mais detalhes, consulte Avaliando 
sua cobertura (p. 33).

A escolha de um grupo de cobertura leva você aoGerenciamento de contaspágina para o 
agrupamento selecionado. A página de gerenciamento de contas mostra detalhes sobre quais contas, 
instâncias do Amazon EC2 e repositórios do Amazon ECR são cobertos pelo Amazon Inspector.

Os seguintes grupos de cobertura estão disponíveis:
• Conta
• Instâncias
• Repositórios

Descobertas críticas

ODescobertas críticasfornece uma contagem das vulnerabilidades críticas em seu ambiente e uma 
contagem total de todas as descobertas em seu ambiente. Nesta seção, as contagens são mostradas 
por recurso e tipo de avaliação. Para obter mais informações sobre descobertas críticas e como o 
Amazon Inspector determina a criticidade, consulteNoções básicas do (p. 8).

Escolher um grupo de achados críticos leva você aoTodas as descobertase aplica automaticamente 
filtros para mostrar todas as descobertas críticas que correspondem ao agrupamento selecionado.

Os seguintes grupos de achados críticos estão disponíveis:
• Descobertas de
• Conclusões do EC2
• Acessibilidade de rede

Correções baseadas em risco

OCorreções baseadas em riscomostra os cinco principais pacotes de software com vulnerabilidades 
críticas que afetam a maioria dos recursos em seu ambiente. A correção desses pacotes pode reduzir 
significativamente o número de riscos críticos para o seu ambiente. Escolha o nome do pacote de 
software para ver os detalhes da vulnerabilidade associados e os recursos afetados.

Contas com as descobertas mais críticas

OContas com as descobertas mais críticasseção mostra os cinco principaisAWScontas em seu 
ambiente com as descobertas mais críticas e o número total de descobertas dessa conta. Esta 
seção só pode ser exibida a partir da conta de administrador delegado quando o Amazon Inspector 
está configurado para varredura de várias contas comAWS Organizations. Essa exibição ajuda 
os administradores delegados a entender quais contas podem estar mais em risco dentro da 
organização.

SelecioneID da contapara ver mais informações sobre a conta de membro afetada.
Repositórios do Amazon ECR com descobertas mais críticas

ORepositórios do Elastic Container Registry (ECR) com descobertas mais críticasmostra os cinco 
principais repositórios do Amazon ECR em seu ambiente com as descobertas de imagem de contêiner 
mais críticas. A exibição mostra o nome do repositório,AWSidentificador de conta, a data de criação 
do repositório, o número de vulnerabilidades críticas e o número total de vulnerabilidades. Essa 
visualização ajuda você a identificar quais repositórios podem estar mais em risco.

SelecioneNome do repositórioPara ver mais informações sobre o repositório afetado.
Imagens de contêiner com descobertas mais críticas

OImagens de contêiner com descobertas mais críticasmostra as cinco principais imagens de contêiner 
em seu ambiente com as descobertas mais críticas. A exibição mostra dados da tag de imagem, nome 
do repositório, resumo da imagem,AWSidentificador de conta, número de vulnerabilidades críticas e 
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número total de vulnerabilidades. Essa visualização ajuda os proprietários de aplicativos a identificar 
quais imagens de contêiner podem precisar ser reconstruídas e reiniciadas.

SelecioneImagem de recipientepara ver mais informações sobre a imagem do contêiner afetada.
Instâncias com descobertas mais críticas

OInstâncias com descobertas mais críticasmostra as cinco principais instâncias do Amazon EC2 com 
as descobertas mais críticas. A exibição mostra o identificador da instância,AWSidentificador de conta, 
identificador Amazon Machine Image (AMI), número de vulnerabilidades críticas e número total de 
vulnerabilidades. Essa exibição ajuda os proprietários da infraestrutura a identificar quais instâncias 
podem exigir patches.

SelecioneID da instância dopara ver mais informações sobre a instância do Amazon EC2 afetada.
Imagens de máquina da Amazon (AMI) com descobertas mais críticas

OImagens de máquina da Amazon (AMIs) com descobertas mais críticasmostra as cinco principais 
AMIs em seu ambiente com as descobertas mais críticas. A exibição mostra o identificador da 
AMI,AWSidentificador de conta, número de instâncias do EC2 afetadas em execução no ambiente, a 
data de criação da AMI, a plataforma do sistema operacional da AMI, o número de vulnerabilidades 
críticas e o número total de vulnerabilidades. Essa visualização ajuda os proprietários da infraestrutura 
a identificar quais AMIs podem exigir reconstrução.

SelecioneInstâncias afetadaspara ver mais informações sobre as instâncias executadas a partir da 
AMI impactada.
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Avaliando sua cobertura
Você pode obter estatísticas sobre quanto de seu ambiente é coberto pela varredura do Amazon Inspector 
a partir doGerenciamento de contas. Você também pode usar essa página para gerenciar quais recursos e 
contas são verificados ativamente pelo Amazon Inspector.

Para ver a cobertura do Amazon Inspector para contas e recursos em seu ambiente

1. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
2. No painel de navegação, emConfigurações, escolhaGerenciamento de contas.
3. Na página Gerenciamento de contas, escolha entre as três diferentes visualizações de cobertura:

Contas,Instâncias, eRepositórios.

Visualização da cobertura para contas
Para uma conta individual que não faz parte das Organizations ou que não seja uma conta de 
administrador delegada, oContasview exibe informações da conta e varreduras de recursos ativadas. 
A partir dessa visualização, a verificação de recursos pode ser habilitada ou desabilitada. Para obter 
mais informações sobre como habilitar verificações, consulte.Verificando recursos com o Amazon 
Inspector (p. 26).

Para uma conta de administrador delegado, oContasview mostra as configurações de ativação automática 
no nível da organização, lista todas as contas na organização e mostra quais contas têm o Amazon 
Inspector habilitado com os tipos de varredura de recursos ativados para cada conta. A partir dessa 
exibição, os administradores delegados podem alterar as configurações de ativação automática ou 
ativar e desativar a verificação de recursos para contas de membros. Para obter mais informações sobre 
como habilitar verificações, consulte.Verificando recursos com o Amazon Inspector (p. 26). Para obter 
informações sobre como adicionar ou remover contas de membros da lista, consulteGerenciar várias 
contas comAWSOrganizações (p. 35).

Visualização da cobertura para instâncias
OInstânciasview exibe todas as instâncias do Amazon EC2 em seu ambiente e as organiza em grupos nas 
seguintes guias:

• Tudo— Mostra todas as instâncias do em seu ambiente junto comAWSidentificador da conta e status da 
verificação.

• Verificação— Mostra instâncias que o Amazon Inspector está digitalizando ativamente.
• Não digitalizando— Mostra instâncias em seu ambiente que o Amazon Inspector não está digitalizando 

ativamente. O Amazon Inspector usa os Agentes SSM do Systems Manager para monitorar 
automaticamente suas instâncias do EC2 em busca de vulnerabilidades. Se as instâncias não tiverem o 
Agente SSM em execução, não tiverem uma função do IAM compatível com o Systems Manager ou não 
estiverem executando um sistema operacional compatível, elas não poderão ser monitoradas. Consulte 
oRazãonesta guia para obter mais informações sobre por que uma instância não está sendo verificada.

Visualização da cobertura para repositórios
ORepositóriosview exibe todos os repositórios do Amazon ECR em seu ambiente e os organiza em grupos 
nas seguintes guias:
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• Tudo— Mostra todos os repositórios em seu ambiente.
• Enabled (Habilitado)— Mostra repositórios que o Amazon Inspector está monitorando.
• Não habilitado— Mostra repositórios em seu ambiente que o Amazon Inspector não está monitorando. 

Consulte oRazãonesta guia para obter mais informações sobre por que um repositório não está sendo 
verificado.

Em cada exibição, você pode selecionar o nome do repositório para exibir o status da varredura de 
cada imagem no repositório. A visualização resultante mostra o tipo de digitalização habilitado para o 
repositório e as tags de imagem, a data enviada, o resumo da imagem, o status da varredura e o número 
de descobertas para cada imagem.
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contas de administrador e membro

Gerenciar várias contas 
comAWSOrganizações

Com o Amazon Inspector, você pode gerenciar várias contas associadas por meio deAWSOrganizações. 
Para gerenciar várias contas do Amazon Inspector, a conta de gerenciamento Organizations designa 
uma conta dentro da organização como a conta de administrador delegado do Amazon Inspector. O 
administrador delegado gerencia o Amazon Inspector para a organização e recebe permissões especiais 
para executar tarefas em nome de sua organização. Essas tarefas incluem habilitar ou desabilitar 
verificações para contas de membros, visualizar dados de localização agregados de toda a organização e 
a criação e o gerenciamento de regras de supressão.

Tópicos
• Compreendendo o relacionamento entre contas de administrador e membro (p. 35)
• Designar um administrador delegado (p. 36)
• Habilitando verificações para contas de membros (p. 37)
• Desassociar contas de membro (p. 39)
• Remoção de um administrador delegado (p. 39)

Compreendendo o relacionamento entre contas de 
administrador e membro

Quando você usa o Amazon Inspector em um ambiente de várias contas, a conta de administrador 
delegado do Amazon Inspector tem acesso a determinados metadados. Esses metadados incluem dados 
de configuração do Amazon EC2 e do Amazon ECR e resultados de busca de segurança para contas 
de membros. A conta de administrador também pode criar filtros de supressão de localização que são 
aplicados às contas de membros. Para obter mais informações sobre os filtros de supressão, consulte 
ConsulteRegras de supressão (p. 14).

Uma conta de administrador do Amazon Inspector executa as seguintes tarefas para contas de membro:

• Exibir e gerenciar o status do Amazon Inspector para contas associadas, incluindo habilitar e desativar o 
Amazon Inspector

• Habilitar ou desativar os tipos de varredura para todas as contas de membros na organização
• Exibir dados de localização agregados em toda a organização e encontrar detalhes de todas as contas 

de membros dentro da organização
• Criar e gerenciar regras de supressão que se aplicam a descobertas de todas as contas na organização
• Ativar a varredura aprimorada do Amazon ECR para todos os membros da organização
• Veja a cobertura de recursos para toda a organização

As contas de membro dentro de uma organização também podem executar as seguintes tarefas no 
Amazon Inspector:

• Ativar o Amazon Inspector para sua própria conta
• Veja a cobertura de recursos para sua própria conta
• Exibir detalhes das descobertas de sua própria conta
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Note

Uma vez ativado, o Amazon Inspector só pode ser desativado por uma conta de administrador 
delegado.

Designar um administrador delegado
Considerações importantes para administradores 
delegados
Tome nota dos seguintes fatores que definem como o administrador delegado opera no Amazon Inspector:

Um administrador delegado pode gerenciar no máximo 5000 membros.

Cada administrador delegado do Amazon Inspector tem uma cota de 5000 contas de membros. 
No entanto, sua organização pode incluir mais de 5000 contas. Se você exceder 5.000 contas de 
membros, receberá uma notificação por meio do Amazon CloudWatch Personal Health Dashboard e 
em um e-mail para a conta de administrador delegado.

Um administrador delegado é Regional.

Ao contrárioAWS Organizations, o Amazon Inspector é um serviço regional. Isso significa que um 
administrador delegado deve ser designado em cada região e deve adicionar e habilitar varreduras 
para membros em cadaAWSA região da qual você gostaria de gerenciar o Amazon Inspector.

Uma organização pode ter apenas um administrador delegado.

Você só pode ter um administrador delegado para o Amazon Inspector para uma organização. Se 
você tiver designado uma conta como administrador delegado em umAWSRegião, essa conta deve 
ser o administrador delegado em todas as outras regiões.

Alterar um administrador delegado não desabilita o Amazon Inspector para contas de membros.

Se você remover o administrador delegado, o Amazon Inspector não será desabilitado nessas contas 
e as configurações de varredura não serão afetadas.

Permissões necessárias para designar um 
administrador delegado
Você deve ter permissão para habilitar o Amazon Inspector e designar um administrador delegado do 
Amazon Inspector. Adicione a seguinte instrução ao final de uma política do IAM para conceder essas 
permissões:

{ 
    "Sid": "PermissionsForInspectorAdmin", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "inspector2:EnableDelegatedAdminAccount", 
        "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
        "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
        "organizations:DescribeAccount", 
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        "organizations:DescribeOrganization" 
    ], 
    "Resource": "*"
}

Designar um administrador delegado 
doAWSorganização
O procedimento a seguir mostra como designar um administrador delegado para oAWSorganização. 
Quando essa designação for concluída, o Amazon Inspector estará habilitado para a conta de 
gerenciamento Organizations e para a conta de administrador delegado escolhida.

Habilitar o Amazon Inspector pela primeira vez cria a função vinculada ao 
serviçoAWSServiceRoleForAmazonInspectorpara a conta. Para obter mais informações sobre como 
o Amazon Inspector usa funções vinculadas ao serviço do, consulte ConsulteUsar funções vinculadas ao 
serviço do Amazon Inspector (p. 57). Para obter informações sobre funções vinculadas ao serviço em 
geral, consulteUso de funções vinculadas a serviçono Guia do usuário do IAM.

Para designar um administrador delegado para o Amazon Inspector:

1. Faça login noAWSManagement Console usando oAWS Organizationsconta de gerenciamento.
2. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeEm 

seguida, use o Region selector (Seletor de regiões) no canto superior direito para especificar a região 
da na qual você deseja designar um administrador.

3. UnderHabilitar Inspectorinsira os doze dígitosAWSID da conta da conta que você deseja designar 
como administrador delegado do Amazon Inspector para sua organização e escolhaDelegate 
Administration.

4. (Recomendado) Repita as etapas anteriores para cadaAWSRegião :

Depois de especificar o administrador delegado, só será necessário usar a conta de gerenciamento da 
organização para alterar ou remover a conta de administrador delegado.

Habilitando verificações para contas de membros
Como administrador delegado para sua organização, você pode habilitar a varredura do Amazon EC2, 
a varredura do Amazon ECR ou ambos, para qualquer membro associado aoAWS Organizationsconta 
de gerenciamento. Quando você habilita verificações para uma conta de membro, essa conta se torna 
associada ao administrador delegado, o Amazon Inspector é ativado automaticamente e as verificações do 
tipo escolhido são iniciadas imediatamente.

O Amazon Inspector oferece várias opções para gerenciar e habilitar verificações para contas de 
membros, incluindo permitir que as contas de membros sejam habilitadas automaticamente. Use uma das 
opções a seguir para iniciar varreduras para suas contas de membros:

Para habilitar automaticamente a varredura de todas as contas de membros:

1. Faça login na conta do administrador delegado.
2. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeEm 

seguida, use o Region selector (Seletor de regiões) no canto superior direito para especificar a região 
da na qual você deseja designar um administrador.

3. No painel de navegação, selecioneGerenciamento de contas. A tabela de contas exibe todas as 
contas membro associadas aoAWS Organizationsconta de gerenciamento.
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4. Marque a caixa de seleção na parte superior da tabela para selecionar todas as contas nesta página. 
Em seguida, escolhaHabilitar oE selecione a opção de tipo de digitalização preferida na lista.

Note

Somente as contas atualmente visíveis na página são selecionadas, isso significa que, se 
você tiver várias páginas de contas, deverá repetir esse processo em cada página. Para 
alterar o número de contas exibidas na página, selecione o ícone de engrenagem.

5. Ative oHabilitar automaticamentee selecione os tipos de varredura para habilitar essas varreduras 
para quaisquer novos membros adicionados à sua organização.

6. (Recomendado) Repita essas etapas em cada região da na qual você deseja habilitar as varreduras 
para os membros do.

O recurso de habilitação automática habilita o Amazon Inspector para todos os futuros membros da sua 
organização. Isso permite que o administrador delegado do Amazon Inspector gerencie todos os novos 
membros adicionados à organização. Quando o número de contas-membro atingir o limite de 5.000, 
o recurso Habilitar automaticamente será desativado. Se uma conta for removida e o número total de 
membros diminuir para menos de 5.000, o recurso Habilitar automaticamente será reativado.

Para habilitar seletivamente as contas de membros:

1. Faça login na conta do administrador delegado.
2. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeEm 

seguida, use o Region selector (Seletor de regiões) no canto superior direito para especificar a região 
desejada.

3. DoGerenciamento de contasEscolha as contas que deseja adicionar como membros marcando a 
caixa de seleção dessas contas.

4. Selecione Enable (Habilitar).
5. DoHabilitar o, escolha os tipos de varredura a serem ativados para as contas selecionadas. Você pode 

escolher entre as seguintes opções de verificação:

• Todas as digitalizaçõesComo habilitar verificações do Amazon EC2 e do Amazon ECR
• Verificação EC2Como habilitar verificações de instâncias do Amazon EC2
• Verificação de containerspara habilitar verificações de imagens de contêiner do Amazon ECR

6. (Recomendado) Repita essas etapas em cada região da na qual você deseja habilitar as varreduras 
para os membros do.

Para habilitar a varredura como uma conta de membro:

Se suas receitasAWS Organizationsconta de gerenciamento delegou um administrador para o Amazon 
Inspector, você pode habilitar sua própria conta como membro. Isso permite que você visualize os detalhes 
da varredura para sua própria conta.

1. Faça login na conta.
2. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeEm 

seguida, use o Region selector (Seletor de regiões) no canto superior direito para especificar a região 
desejada.

3. DoGerenciamento de contasPágina e escolha sua conta da tabela.
4. Selecione oHabilitar o.
5. DoHabilitar oescolha os tipos de varredura a serem ativados. Você pode escolher entre as seguintes 

opções de verificação:

• Todas as digitalizaçõesComo habilitar verificações do Amazon EC2 e do Amazon ECR
• Verificação EC2Como habilitar verificações de instâncias do Amazon EC2
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• Verificação de containerspara habilitar verificações de imagens de contêiner do Amazon ECR
6. (Recomendado) Repita essas etapas em cada região da na qual você deseja habilitar as varreduras.

Desassociar contas de membro
O procedimento a seguir mostra como desassociar as contas-membro. Contas de membros desassociadas 
permanecem em seuAWS Organizationsorganização como contas autônomas do Amazon Inspector, 
mas o administrador delegado do Amazon Inspector não tem mais permissão para habilitar e gerenciar 
o Amazon Inspector para essas contas. Você pode adicionar essas contas como membros novamente 
posteriormente.

Note

A desassociação de uma conta não desabilita as verificações do Amazon Inspector para essa 
conta.

Para desassociar contas de membros:

1. Faça login na conta do administrador delegado.
2. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeEm 

seguida, use o Region selector (Seletor de regiões) no canto superior direito para especificar a região 
desejada.

3. No painel de navegação, selecioneConfiguraçõese, depois, escolhaGerenciamento de contas.
4. Marque a caixa de seleção das contas a serem desassociadas.
5. Selecione oAçõesbotão e, em seguida, escolhaDesassociar contaNo menu.
6. (Recomendado) Repita essas etapas em cadaAWSRegião para garantir que a conta de membro seja 

desassociada em todas as regiões.

Remoção de um administrador delegado
No caso de você precisar atribuir um novo administrador delegado, você pode remover um administrador 
delegado existente como oAWS Organizationsconta de gerenciamento.

Quando você remove um administrador delegado, ele não desabilita o Amazon Inspector nessa conta ou 
em nenhuma conta membro da organização. As contas dentro de sua organização são convertidas em 
contas autônomas e mantêm as configurações de varredura que tinham antes de serem gerenciadas por 
um administrador delegado.

Para remover um administrador delegado:

1. Faça login noAWSManagement Console usando oAWS Organizationsconta de gerenciamento.
2. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeEm 

seguida, use o Region selector (Seletor de regiões) no canto superior direito para especificar a região 
desejada.

3. SelectConfiguraçõesNa barra de navegação.
4. SelectRemoverdoAdministrador delegadoe confirme sua ação no próximo painel.
5. Repita em cada Região em que você registrou esse administrador delegado.

Para associar membros a um novo administrador delegado:

Quando você adiciona um novo administrador delegado, você precisa associar manualmente os membros 
da organização à nova conta de administrador.
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1. Faça login noAWSConsole de gerenciamento usando a conta de administrador delegado.
2. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/homeEm 

seguida, use o Region selector (Seletor de regiões) no canto superior direito para especificar a região 
desejada.

3. SelectGerenciamento de contasEm Configurações (Configurações) na barra de navegação.
4. Selecione todas as contas listadas em sua organização usando a caixa de seleção superior.
5. Selecione oAçõesbotão e, em seguida, escolhaAdicionar membroNo menu.
6. Repita uma na outra Região na qual você registrou esse administrador delegado.
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Segurança no Amazon Inspector
NuvemSegurança noAWSÉ a prioridade mais alta. Como cliente da AWS, você se beneficiará de 
datacenters e arquiteturas de rede criados para atender aos requisitos das empresas com as maiores 
exigências de segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre a AWS e você. O modelo de responsabilidade 
compartilhada descreve isso como segurança da nuvem e 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. 
Auditores de terceiros testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte dos
Programas de conformidade da AWS. Para saber mais sobre os programas de conformidade que se 
aplicam ao Amazon Inspector, consulteAWSServiços no escopo pelo programa de conformidade.

• Segurança da nuvem: sua responsabilidade é determinada pelo serviço da AWS que você usa. Você 
também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da 
sua empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda você a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao 
usar o Amazon Inspector. Os tópicos a seguir mostram como configurar o Amazon Inspector para atender 
aos seus objetivos de segurança e de conformidade. Você também aprende a usar outrosAWSServiços 
que ajudam a monitorar e proteger os recursos do Amazon Inspector.

Tópicos
• Proteção de dados no Amazon Inspector (p. 41)
• Identity and Access Management para o Amazon Inspector (p. 42)
• Validação de conformidade do Amazon Inspector (p. 63)
• Resiliência no Amazon Inspector (p. 63)
• Segurança da infraestrutura no Amazon Inspector (p. 64)
• Resposta a incidentes no Amazon Inspector (p. 64)

Proteção de dados no Amazon Inspector
OAWS Modelo de responsabilidade compartilhadaSe aplica à proteção de dados no Amazon Inspector. 
Conforme descrito nesse modelo, a AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa 
toda a Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre seu conteúdo hospedado nessa 
infraestrutura. Esse conteúdo inclui as tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos serviços 
da AWS que você usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte as Perguntas 
frequentes sobre privacidade de dados. Para obter mais informações sobre a proteção de dados na 
Europa, consulte a postagem do blog AWS Shared Responsibility Model and GDPR no Blog de segurança 
da AWS.

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja as credenciais da conta da Conta da 
AWS e configure as contas de usuário individuais com o AWS Identity and Access Management (IAM). 
Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações 
de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

• Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
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• Use SSL/TLS para se comunicar com os recursos da AWS. Recomendamos TLS 1.2 ou posterior.
• Configure o registro em log das atividades da API e do usuário com o AWS CloudTrail.
• Use as soluções de criptografia da AWS, juntamente com todos os controles de segurança padrão nos 

serviços da AWS.
• Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e 

proteger dados pessoais armazenados no Amazon S3.
• Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-2 ao acessar a AWS por meio de 

uma interface de linha de comando ou uma API, use um endpoint do FIPS. Para obter mais informações 
sobre endpoints do FIPS, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais, como 
endereços de e-mail dos seus clientes, em marcações ou campos de formato livre, como um campo
Name (Nome). Isso inclui quando você trabalha com o Amazon Inspector ou outrosAWSserviços usando o 
console, a API,AWS CLI, ouAWSSDKs. Quaisquer dados inseridos em marcações ou campos de formato 
livre usados para nomes podem ser usados para logs de cobrança ou diagnóstico. Se 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.

Criptografia em repouso
O Amazon Inspector armazena os dados em repouso com segurança usando oAWSSoluções 
de criptografia. O Amazon Inspector criptografa dados, como inventário de recursos coletado 
usandoAWSSystems Manager, inventário de recursos analisado a partir de imagens do Amazon ECR e 
descobertas de segurança geradas, usando uma chave gerenciada pelo Amazon Inspector deAWSKey 
Management Service (AWS KMS).

Se você desabilitar o Amazon Inspector, ele excluirá permanentemente todos os recursos que ele 
armazena ou mantém para você, como inventário coletado e descobertas de segurança.

Criptografia em trânsito
AWSCriptografa todos os dados em trânsito entreAWSSistemas internos e outros serviços da AWS.

Para coleta de inventário, o Systems Manager reúne dados de telemetria de instâncias EC2 de 
propriedade do cliente que ele envia de volta paraAWSSobre um canal protegido pela Transport Layer 
Security (TLS) para avaliação. ConsulteProteção de dados no Systems ManagerPara entender como o 
SSM criptografa dados em trânsito.

Da mesma forma,AWSAs descobertas da varredura do Amazon ECR enviadas para o Security Hub são 
criptografadas usando um canal protegido por TLS.

Identity and Access Management para o Amazon 
Inspector

O AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço da AWS que ajuda a controlar o 
acesso aos recursos da AWS de forma segura. Os administradores do IAM controlam quem pode 
serautenticada(assinado) eautorizada(tem permissões) para usar os recursos do Amazon Inspector. O IAM 
é um serviço da AWS que pode ser usado sem custo adicional.
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Tópicos
• Audience (p. 43)
• Autenticar com identidades (p. 43)
• Gerenciamento do acesso usando políticas (p. 45)
• Como o Amazon Inspector funciona com o IAM (p. 47)
• Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Amazon Inspector (p. 52)
• AWSPolíticas gerenciadas pelo Amazon Inspector (p. 55)
• Usar funções vinculadas ao serviço do Amazon Inspector (p. 57)
• Solução de problemas de identidade e acesso do Amazon Inspector (p. 61)

Audience
Como você usa oAWS Identity and Access ManagementO (IAM) varia em função do trabalho realizado no 
Amazon Inspector.

Usuário do serviço— se você usar o serviço do Amazon Inspector para fazer sua tarefa, o administrador 
fornecerá as credenciais e as permissões de que você precisa. À medida que mais recursos do Amazon 
Inspector forem usados para realizar o trabalho, talvez sejam necessárias permissões adicionais. Entender 
como o acesso é gerenciado pode ajudar você a solicitar as permissões corretas ao seu administrador. Se 
você não puder acessar um recurso no Amazon Inspector, consulteSolução de problemas de identidade e 
acesso do Amazon Inspector (p. 61).

Administrador de serviços— se você for o responsável pelos recursos do Amazon Inspector em sua 
empresa, você provavelmente terá acesso total ao Amazon Inspector. É seu trabalho determinar quais 
recursos do Amazon Inspector os funcionários devem acessar. Assim, é necessário enviar solicitações 
ao administrador do IAM para alterar as permissões dos usuários de seu serviço. Revise as informações 
nesta página para entender os conceitos básicos do IAM. Para saber mais sobre como a empresa pode 
usar o IAM com o Amazon Inspector, consulteComo o Amazon Inspector funciona com o IAM (p. 47).

Administrador do IAM— se você é um administrador do IAM, talvez queira saber detalhes sobre como 
pode escrever políticas para gerenciar o acesso ao Amazon Inspector. Para visualizar exemplos de 
políticas baseadas em identidade do Amazon Inspector que podem ser usadas no IAM, consulteExemplos 
de políticas baseadas em identidade para o Amazon Inspector (p. 52).

Autenticar com identidades
A autenticação é a forma como você faz login na AWS usando suas credenciais de identidade. Para obter 
mais informações sobre como fazer login usando o AWS Management Console, consulte Login no AWS 
Management Console como usuário do IAM ou usuário root no Manual do usuário do IAM.

É necessário estar autenticado (conectado à AWS) como o usuário root da Conta da AWS ou um usuário 
do IAM, ou ainda assumindo uma função do IAM. Também é possível usar a autenticação de logon 
único da sua empresa ou até mesmo fazer login usando o Google ou o Facebook. Nesses casos, o 
administrador configurou anteriormente federação de identidades usando funções do IAM. Ao acessar a 
AWS usando credenciais de outra empresa, você estará assumindo uma função indiretamente.

Para fazer login diretamente no AWS Management Console, use sua senha com o e-mail do usuário root 
ou seu nome de usuário do IAM. É possível acessar a AWS de maneira programática usando chaves de 
acesso do seu usuário root ou dos usuários do IAM. AWS fornece ferramentas SDK e de linha de comando 
para assinar de forma criptográfica a sua solicitação usando suas credenciais. Se você não utilizar as 
ferramentas AWS, você deverá assinar a solicitação por conta própria. Faça isso usando o Signature 
versão 4, um protocolo para autenticação de solicitações de API de entrada. Para obter mais informações 
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sobre solicitações de autenticação, consulte Processo de assinatura do Signature Version 4 na Referência 
geral da AWS.

Independentemente do método de autenticação usado, também pode ser exigido que você forneça 
informações adicionais de segurança. Por exemplo, a AWS recomenda o uso da autenticação multifator 
(MFA) para aumentar a segurança de sua conta. Para saber mais, consulte Uso da autenticação multifator 
(MFA) na AWS no Manual do usuário do IAM.

Usuário root da Conta da AWS
Ao criar uma Conta da AWS, você começa com uma única identidade de login que tenha acesso total 
a todos os recursos e serviços da AWS na conta. Essa identidade é denominada usuário root da Conta 
da AWS e é acessada pelo login com o endereço de e-mail e a senha que você usou para criar a conta. 
Recomendamos que não use o usuário raiz para suas tarefas do dia a dia, nem mesmo 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. Depois, armazene as credenciais do usuário raiz com segurança e use-as para 
executar somente algumas tarefas de gerenciamento de contas e de serviços.

Grupos e usuários do IAM
Um usuário do IAM é uma identidade dentro da Conta da AWS que tem permissões específicas para uma 
única pessoa ou aplicação. Um usuário do IAM pode ter credenciais de longo prazo, como um nome de 
usuário e uma senha ou um conjunto de chaves de acesso. Para saber como gerar chaves de acesso, 
consulte Gerenciar chaves de acesso para usuários do IAM no Manual do usuário do IAM. Ao gerar 
chaves de acesso para um usuário do IAM, visualize e salve o par de chaves de maneira segura. Não será 
possível recuperar a chave de acesso secreta futuramente. Em vez disso, você deverá gerar outro par de 
chaves de acesso.

Um grupo do IAM é uma identidade que especifica uma coleção de usuários do IAM. Não é possível 
fazer login como um grupo. É possível usar grupos para especificar permissões para vários usuários 
de uma vez. Os grupos facilitam o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. 
Por exemplo, você pode ter um grupo chamado IAMAdmins e atribuir a esse grupo permissões para 
administrar recursos do IAM.

Usuários são diferentes de funções. Um usuário é exclusivamente associado a uma pessoa ou a uma 
aplicação, mas uma função pode ser assumida por qualquer pessoa que precisar dela. Os usuários têm 
credenciais permanentes de longo prazo, mas as funções fornecem credenciais temporárias. Para saber 
mais, consulte Quando criar um usuário do IAM (em vez de uma função) no Manual do usuário do IAM.

Funções do IAM
Uma função do IAM é uma identidade dentro da Conta da AWS que tem permissões específicas. Ela é 
semelhante a um usuário do IAM, mas não está associada a uma pessoa específica. É possível assumir 
temporariamente uma função do IAM no AWS Management Console alternando funções. É possível 
assumir uma função chamando uma operação de API da AWS CLI ou da AWS, ou usando um URL 
personalizado. Para mais informações sobre métodos para o uso de funções, consulte Usar funções do 
IAM no Manual do usuário do IAM.

As funções do IAM com credenciais temporárias são úteis nas seguintes situações:

• Permissões temporárias para usuários do IAM: um usuário do IAM pode assumir uma função do IAM 
para obter temporariamente permissões diferentes para uma tarefa específica.

• Acesso de usuário federado: em vez de criar um usuário do IAM, você poderá usar identidades de 
usuários existentes no AWS Directory Service, em seu diretório de usuários corporativos ou em um 
provedor de identidades da Web. Estes são conhecidos como usuários federados. A AWS atribui uma 
função a um usuário federado quando o acesso é solicitado por meio de um provedor de identidades. 
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Para obter mais informações sobre usuários federados, consulte Usuários federados e funções no
Manual do usuário do IAM.

• Acesso entre contas: é possível usar uma função do IAM para permitir que alguém (um principal 
confiável) em outra conta acesse recursos em sua conta. As funções são a principal forma de conceder 
acesso entre contas. No entanto, alguns serviços da AWS permitem que você anexe uma política 
diretamente a um recurso (em vez de usar uma função como proxy). Para saber a diferença entre 
funções e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte Como as funções do IAM 
diferem das políticas baseadas em recurso no Manual do usuário do IAM.

• Acesso entre serviços: alguns serviços da AWS usam recursos em outros serviços da AWS. Por 
exemplo, quando você faz uma chamada em um serviço, é comum que esse serviço execute aplicações 
no Amazon EC2 ou armazene objetos no Amazon S3. Um serviço pode fazer isso usando as permissões 
do principal de chamada, usando uma função de serviço ou uma função vinculada ao serviço.
• Permissões de principal: ao usar um usuário ou uma função do IAM para executar ações na AWS, 

você é considerado um principal. As políticas concedem permissões a uma entidade principal. Quando 
você usa alguns serviços, pode executar uma ação que, em seguida, aciona outra ação em outro 
serviço. Nesse caso, você deve ter permissões para executar ambas as ações. Para ver se uma ação 
requer ações dependentes adicionais em uma política, consulteAções, recursos e chaves de condição 
do Amazon InspectornoReferência de autorização do serviço.

• Função de serviço: uma função de serviço é uma função do IAM que um serviço assume para realizar 
ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir uma função de serviço 
do IAM. Para obter mais informações, consulte Criação de uma função para delegar permissões a um 
serviço da AWS no Manual do usuário do IAM.

• Função vinculada a serviço: uma função vinculada a serviço é um tipo de função de serviço vinculada 
a um serviço da AWS. O serviço pode assumir a função de executar uma ação em seu nome. As 
funções vinculadas ao serviço aparecem em sua conta do IAM e são de propriedade do serviço. Um 
administrador do IAM pode visualizar, mas não pode editar as permissões para funções vinculadas ao 
serviço.

• 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 EC2 e fazer solicitações da 
AWS CLI ou da AWS API. É preferível fazer isso do que armazenar chaves de acesso na instância do 
EC2. Para atribuir uma função da AWS a uma instância do EC2 e disponibilizá-la para todos os seus 
aplicativos, crie um perfil de instância que esteja anexado à instância. Um perfil de instância contém a 
função e permite que programas que estão em execução na instância do EC2 obtenham credenciais 
temporárias. Para mais informações, consulte Usar uma função do IAM para conceder permissões a 
aplicações em execução nas instâncias do Amazon EC2 no Manual do usuário do IAM.

Para saber se deseja usar as funções do IAM, consulte Quando criar uma função do IAM (em vez de um 
usuário) no Manual do usuário do IAM.

Gerenciamento do acesso usando políticas
Você controla o acesso na AWS criando e anexando políticas às identidades do IAM ou aos recursos da 
AWS. Uma política é um objeto na AWS que, quando associado a uma identidade ou recurso, define suas 
permissões. Você pode fazer login como o usuário raiz ou um usuário do IAM ou assumir uma função do 
IAM. Quando você faz uma solicitação, a AWS avalia as políticas relacionadas baseadas em identidade ou 
baseadas em recursos. As permissões nas políticas determinam se a solicitação será permitida ou negada. 
A maioria das políticas são armazenadas na AWS como documentos JSON. Para obter mais informações 
sobre a estrutura e o conteúdo de documentos de políticas JSON, consulte Visão geral das políticas JSON
no Manual do usuário do IAM.

Os administradores podem usar as políticas JSON da AWS para especificar quem tem acesso a quê. Ou 
seja, qual principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.

Cada entidade do IAM (usuário ou função) começa sem permissões. Em outras palavras, por padrão, os 
usuários não podem fazer nada, nem mesmo alterar sua própria senha. Para dar permissão a um usuário 
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para fazer algo, um administrador deve anexar uma política de permissões ao usuário. Ou o administrador 
pode adicionar o usuário a um grupo que tenha as permissões pretendidas. Quando um administrador 
concede permissões a um grupo, todos os usuários desse grupo recebem essas permissões.

As políticas do IAM definem permissões para uma ação, independentemente do método usado 
para executar a operação. Por exemplo, suponha que você tenha uma política que permite a ação
iam:GetRole. Um usuário com essa política pode obter informações de funções do AWS Management 
Console, da AWS CLI ou da API da AWS.

Políticas baseadas em identidade
As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode 
anexar a uma identidade, como usuário, grupo de usuários ou função do IAM. Essas políticas controlam 
quais ações os usuários e funções podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber 
como criar uma política baseada em identidade, consulte Criar políticas do IAM no Manual do usuário do 
IAM.

As políticas baseadas em identidade podem ser categorizadas ainda mais como políticas em linha ou
políticas gerenciadas. As políticas em linha são anexadas diretamente a um único usuário, grupo ou 
função. As políticas gerenciadas são políticas independentes que podem ser anexadas a vários usuários, 
grupos e funções na Conta da AWS. As políticas gerenciadas incluem políticas gerenciadas pela AWS e 
políticas gerenciadas pelo cliente. Para saber como escolher entre uma política gerenciada ou uma política 
em linha, consulte Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha no Manual do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos
Políticas baseadas em recurso são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São 
exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de função do IAM e as políticas de 
bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores 
de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o recurso ao qual a 
política está anexada, a política define quais ações um principal especificado pode executar nesse recurso 
e em que condições. Você deve especificar um principal em uma política baseada em recursos. Os 
principais podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou serviços da AWS.

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha que estão localizadas nesse serviço. Não é possível 
usar as políticas gerenciadas da AWS do IAM em uma política baseada em recursos.

Listas de controle de acesso (ACLs)
As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais principais (membros, usuários ou funções da 
conta) têm permissões para acessar um recurso. As ACLs são semelhantes às políticas baseadas em 
recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

Amazon S3, AWS WAF e Amazon VPC são exemplos de serviços que oferecem suporte a ACLs. 
Para saber mais sobre ACLs, consulte Visão geral da lista de controle de acesso (ACL) no Guia do 
desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

Outros tipos de política
A AWS oferece suporte a tipos de política menos comuns. Esses tipos de política podem definir o máximo 
de permissões concedidas a você pelos tipos de política mais comuns.

• Limites de permissões: um limite de permissões é um recurso avançado no qual você define o máximo 
de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM (usuário 
ou função do IAM). É possível definir um limite de permissões para uma entidade. As permissões 
resultantes são a interseção das políticas baseadas em identidade da entidade e seus limites de 
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permissões. As políticas baseadas em recurso que especificam o usuário ou a função no campo
Principal não são limitadas pelo limite de permissões. Uma negação explícita em qualquer uma 
dessas políticas substitui a permissão. Para obter mais informações sobre limites de permissões, 
consulte Limites de permissões para identidades do IAM no Manual do usuário do IAM.

• Políticas de controle de serviço (SCPs): SCPs são políticas JSON que especificam as permissões 
máximas para uma organização ou unidade organizacional (UO) no AWS Organizations. O AWS 
Organizations é um serviço para agrupar e gerenciar centralmente várias Contas da AWS pertencentes 
à sua empresa. Se você habilitar todos os recursos em uma organização, poderá aplicar políticas de 
controle de serviço (SCPs) a qualquer uma ou a todas as contas. O SCP limita as permissões para 
entidades em contas-membro, incluindo cadaConta da AWSUsuário raiz. Para obter mais informações 
sobre o Organizations e SCPs, consulte Como os SCPs funcionam no Manual do usuário do AWS 
Organizations.

• Políticas de sessão: são políticas avançadas que você transmite como um parâmetro quando cria de 
forma programática uma sessão temporária para uma função ou um usuário federado. As permissões 
da sessão resultante são a interseção das políticas baseadas em identidade do usuário ou da função e 
das políticas de sessão. As permissões também podem ser provenientes de uma política baseada em 
recurso. Uma negação explícita em qualquer uma dessas políticas substitui a permissão. Para obter 
mais informações, consulte Políticas de sessão no Manual do usuário do IAM.

Vários tipos de política
Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as 
permissões resultantes. Para saber como a AWS determina se deve permitir uma solicitação quando há 
vários tipos de política envolvidos, consulte Lógica da avaliação de políticas no Manual do usuário do IAM.

Como o Amazon Inspector funciona com o IAM
Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso ao Amazon Inspector, saiba quais recursos do IAM estão 
disponíveis para uso com o Amazon Inspector.

Recursos do IAM que você pode usar com o Amazon Inspector

Recurso do IAM Suporte ao Amazon Inspector

Políticas baseadas em identidade (p. 48) Sim

Políticas baseadas em recursos (p. 48) Não

Ações de políticas (p. 48) Sim

Recursos de políticas (p. 49) Sim

Chaves de condição de política (p. 50) Sim

ACLs (p. 50) Não

ABAC (tags nas políticas) (p. 50) Parcial

Credenciais temporárias (p. 51) Sim

Permissões principais (p. 51) Sim

Funções de serviço (p. 51) Sim

Funções vinculadas ao serviço (p. 52) Não

47

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_about-scps.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html#policies_session
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html


Amazon Inspector Guia do usuário
Como o Amazon Inspector funciona com o IAM

Para obter uma visão detalhada de como o Amazon Inspector e outrosAWSos serviços funcionam com a 
maioria dos recursos do IAM, consulteAWSserviços compatíveis com o IAMnoIAM User Guide.

Políticas baseadas em identidade para o Amazon Inspector

É compatível com políticas baseadas em 
identidade

Sim

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode 
anexar a uma identidade, como usuário, grupo de usuários ou função do IAM. Essas políticas controlam 
quais ações os usuários e funções podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber 
como criar uma política baseada em identidade, consulte Criar políticas do IAM no Manual do usuário do 
IAM.

Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações ou recursos permitidos 
ou negados, bem como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. Você não pode 
especificar a entidade principal em uma política baseada em identidade porque ela se aplica ao usuário 
ou função à qual ela está anexado. Para saber mais sobre todos os elementos que podem ser usados em 
uma política JSON, consulte Referência de elementos de política JSON do IAM no Guia do usuário do 
IAM.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para o Amazon Inspector

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon Inspector, consulteExemplos de 
políticas baseadas em identidade para o Amazon Inspector (p. 52).

Políticas baseadas em recursos no Amazon Inspector

Oferece suporte a políticas baseadas em recursos Não

Políticas baseadas em recurso são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São 
exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de função do IAM e as políticas de 
bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores 
de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o recurso ao qual a 
política está anexada, a política define quais ações um principal especificado pode executar nesse recurso 
e em que condições. Você deve especificar um principal em uma política baseada em recursos. Os 
principais podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou serviços da AWS.

Para permitir o acesso entre contas, você pode especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM 
em outra conta como a entidade principal em uma política baseada em recurso. Adicionar um principal 
entre contas à política baseada em recurso é apenas metade da tarefa de estabelecimento da relação de 
confiança. Quando a entidade principal e o recurso estão em diferentes Contas da AWS, um administrador 
do IAM da conta confiável também deve conceder à entidade principal (usuário ou função) permissão 
para acessar o recurso. Eles concedem permissão ao anexar uma política baseada em identidade para 
a entidade. No entanto, se uma política baseada em recurso conceder acesso a um principal na mesma 
conta, nenhuma política baseada em identidade adicional será necessária. Para obter mais informações, 
consulte Como as funções do IAM diferem de políticas baseadas em recursos no Guia do usuário do IAM.

Ações de política do Amazon Inspector

Oferece suporte a ações de políticas Sim
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Os administradores podem usar as políticas JSON da AWS para especificar quem tem acesso a quê. Ou 
seja, qual principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.

O elemento Action de uma política JSON descreve as ações que você pode usar para permitir ou negar 
acesso em uma política. As ações de política geralmente têm o mesmo nome que a operação de API 
da AWS associada. Existem algumas exceções, como ações somente de permissão, que não têm uma 
operação de API correspondente. Há também algumas operações que exigem várias ações em uma 
política. Essas ações adicionais são chamadas de ações dependentes.

Inclua ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

Para ver uma lista das ações do Amazon Inspector, consulteAções definidas pelo Amazon 
InspectornoReferência de autorização do serviço.

As ações de políticas no Amazon Inspector usam o seguinte prefixo antes da ação:

awes

Para especificar várias ações em uma única declaração, separe-as com vírgulas.

"Action": [ 
      "awes:action1", 
      "awes:action2" 
         ]

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon Inspector, consulteExemplos de 
políticas baseadas em identidade para o Amazon Inspector (p. 52).

Recursos de política do Amazon Inspector

Oferece suporte a recursos de políticas Sim

Os administradores podem usar as políticas JSON da AWS para especificar quem tem acesso a quê. Ou 
seja, qual principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.

O elemento Resource de política JSON especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. 
As instruções devem incluir um elemento Resource ou um elemento NotResource. Como prática 
recomendada, especifique um recurso usando seu Nome de recurso da Amazon (ARN). Isso pode ser feito 
para ações que oferecem suporte a um tipo de recurso específico, conhecido como permissões em nível 
de recurso.

Para ações que não oferecem suporte a permissões em nível de recurso, como operações de listagem, 
use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

"Resource": "*"

Para ver uma lista de tipos de recursos do Amazon Inspector e seus ARNs, consulteRecursos definidos 
pelo Amazon InspectornoReferência de autorização do serviço. Para saber com quais ações você pode 
especificar o ARN de cada recurso, consulteAções definidas pelo Amazon Inspector.

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon Inspector, consulteExemplos de 
políticas baseadas em identidade para o Amazon Inspector (p. 52).
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Chaves de condição de política do Amazon Inspector

Oferece suporte a chaves de condição de políticas Sim

Os administradores podem usar as políticas JSON da AWS para especificar quem tem acesso a quê. Ou 
seja, qual principal pode executar ações em quais recursos, e em que condições.

O elemento Condition (ou bloco de Condition) permite que você especifique condições nas quais uma 
instrução está em vigor. O elemento Condition é opcional. É possível criar expressões condicionais que 
usam agentes de condição, como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder 
aos valores na solicitação.

Se você especificar vários elementos Condition em uma instrução ou várias chaves em um único 
elemento Condition, a AWS os avaliará usando uma operação lógica AND. Se você especificar vários 
valores para uma única chave de condição, a AWS avaliará a condição usando uma operação lógica OR. 
Todas as condições devem ser atendidas para que as permissões da instrução sejam concedidas.

Você também pode usar variáveis de espaço reservado ao especificar as condições. Por exemplo, é 
possível conceder a um usuário do IAM permissão para acessar um recurso somente se ele estiver 
marcado com seu nome de usuário do IAM. Para obter mais informações, consulte Elementos de política 
do IAM: variáveis e tags no Manual do usuário do IAM.

A AWS oferece suporte a chaves de condição globais e chaves de condição específicas do serviço. Para 
ver todas as chaves de condição globais da AWS, consulte Chaves de contexto de condição globais da 
AWS no Manual do usuário do IAM.

Para ver uma lista das chaves de condição do Amazon Inspector, consulteChaves de condição do Amazon 
InspectornoReferência de autorização do serviço. Para saber com quais ações e recursos você pode usar 
uma chave de condição, consulteAções definidas pelo Amazon Inspector.

Para visualizar exemplos de políticas baseadas em identidade do Amazon Inspector, consulteExemplos de 
políticas baseadas em identidade para o Amazon Inspector (p. 52).

Listas de controle de acesso (ACLs) no Amazon Inspector

Oferece suporte a ACLs Não

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais principais (membros, usuários ou funções da 
conta) têm permissões para acessar um recurso. As ACLs são semelhantes às políticas baseadas em 
recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

Controle de acesso baseado em atributos (ABAC) com o Amazon 
Inspector

Oferece suporte a ABAC (tags em políticas) Parcial

O controle de acesso baseado em atributo (ABAC) é uma estratégia de autorização que define permissões 
com base em atributos. Na AWS, esses atributos são chamados de tags. É possível anexar tags a 
entidades do IAM (usuários ou funções) e a muitos recursos da AWS. A marcação de entidades e recursos 
é a primeira etapa do ABAC. Em seguida, você cria políticas de ABAC para permitir operações quando a 
tag da entidade principal corresponder à tag do recurso que ela está tentando acessar.
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O ABAC é útil em ambientes que estão crescendo rapidamente e ajuda em situações em que o 
gerenciamento de políticas se torna um problema.

Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no elemento de condição de 
uma política usando as chaves de condição aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-
name ou aws:TagKeys.

Para obter mais informações sobre o ABAC, consulte O que é ABAC? no Guia do usuário do IAM. Para 
visualizar um tutorial com etapas para configurar o ABAC, consulte Usar controle de acesso baseado em 
atributos (ABAC) (Use attribute-based access control [ABAC]) no Guia do usuário do IAM.

Usar credenciais temporárias com o Amazon Inspector

Oferece suporte a credenciais temporárias Sim

Alguns serviços da AWS não funcionam quando você faz login usando credenciais temporárias. Para obter 
informações adicionais, incluindo quais serviços da AWS funcionam com credenciais temporárias, consulte
serviços da AWS que funcionam com o IAM no Guia do usuário do IAM.

Você está usando credenciais temporárias se faz login no AWS Management Console usando qualquer 
método, exceto um nome de usuário e uma senha. Por exemplo, quando você acessa a AWS usando 
o link de autenticação única (SSO) da sua empresa, esse processo cria automaticamente credenciais 
temporárias. Você também cria automaticamente credenciais temporárias quando faz login no console 
como usuário e, em seguida, alterna funções. Para obter mais informações sobre como alternar funções, 
consulte Alternar para uma função (console) no Guia do usuário do IAM.

Você pode criar credenciais temporárias manualmente usando a AWS CLI ou a API da AWS. Em seguida, 
você pode usar essas credenciais temporárias para acessar a AWS. A AWS recomenda que você gere 
credenciais temporárias dinamicamente em vez de usar chaves de acesso de longo prazo. Para obter mais 
informações, consulte Credenciais de segurança temporárias no IAM.

Permissões principais entre serviços para o Amazon Inspector

Oferece suporte a permissões de entidades Sim

Quando você usa um usuário ou uma função do IAM para executar ações na AWS, você é considerado 
uma entidade principal. As políticas concedem permissões a uma entidade principal. Quando você usa 
alguns serviços, pode executar uma ação que, em seguida, aciona outra ação em outro serviço. Nesse 
caso, você deve ter permissões para executar ambas as ações. Para ver se uma ação requer ações 
dependentes adicionais em uma política, consulteAções, recursos e chaves de condição do Amazon 
InspectornoReferência de autorização do serviço.

Funções de serviço do Amazon Inspector

Oferece suporte a funções de serviço Sim

A função de serviço é uma função do IAM que um serviço assume para realizar ações em seu nome. 
Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir uma função de serviço do IAM. Para obter mais 
informações, consulte Criar uma função para delegar permissões a um serviço da AWS no Guia do usuário 
do IAM.
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Warning

Alterar as permissões para uma função de serviço pode quebrar a funcionalidade do Amazon 
Inspector. Edite funções de serviço somente quando o Amazon Inspector fornecer orientações 
para isso.

Funções vinculadas ao serviço do Amazon Inspector

Oferece suporte a funções vinculadas ao serviço Não

Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um serviço da AWS. O 
serviço pode assumir a função de executar uma ação em seu nome. As funções vinculadas ao serviço 
aparecem em sua conta do IAM e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode 
visualizar, mas não pode editar as permissões para funções vinculadas ao serviço.

Para obter detalhes sobre como criar ou gerenciar funções vinculadas ao serviço do, consulteAWSserviços 
compatíveis com o IAM. Encontre um serviço na tabela que inclua umYesnoFunção vinculada ao 
serviçocoluna. Escolha o link Sim para exibir a documentação da função vinculada a serviço desse serviço.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para o 
Amazon Inspector
Por padrão, os usuários e as funções do IAM não têm permissão para criar ou modificar recursos do 
Amazon Inspector. Eles também não podem executar tarefas usando o AWS Management Console, a 
AWS CLI ou uma API da AWS. Um administrador do IAM deve criar políticas do IAM que concedam aos 
usuários e funções permissão para executar ações nos recursos de que precisem. O administrador deve 
anexar essas políticas aos usuários ou grupos do IAM que exigem essas permissões.

Para saber como criar uma política baseada em identidade do IAM usando esses exemplos de 
documentos de política JSON, consulteCriando políticas do IAMnoIAM User Guide.

Tópicos
• Práticas recomendadas de políticas (p. 52)
• Usar o console do Amazon Inspector (p. 53)
• Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões (p. 53)
• Permitir acesso somente leitura a todos os recursos do Amazon Inspector (p. 54)
• Permitir acesso total a todos os recursos do Amazon Inspector (p. 54)

Práticas recomendadas de políticas
As políticas baseadas em identidade são muito eficientes. Elas determinam se alguém pode criar, 
acessar ou excluir recursos do Amazon Inspector em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos 
para a Conta da AWS. Ao criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e 
recomendações:

• Comece a usar oAWSPolíticas gerenciadas pela— Para começar a usar o Amazon Inspector 
rapidamente, useAWSPolíticas gerenciadas pela para conceder aos funcionários as permissões de que 
precisam. Essas políticas já estão disponíveis em sua conta e são mantidas e atualizadas pela AWS. 
Para obter mais informações, consulte Começar a usar permissões com políticas gerenciadas da AWS
no Manual do usuário do IAM.

• Conceder privilégio mínimo: ao criar políticas personalizadas, conceda apenas as permissões 
necessárias para executar uma tarefa. Comece com um conjunto mínimo de permissões e conceda 
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permissões adicionais conforme necessário. Fazer isso é mais seguro do que começar com permissões 
que são muito lenientes e tentar restringi-las posteriormente. Para obter mais informações, consulte
Conceder privilégio mínimo no Manual do usuário do IAM.

• Habilitar MFA para operações confidenciais: para aumentar a segurança, exija que os usuários do IAM 
usem Multi-Factor Authentication (MFA) para acessar recursos ou operações de API confidenciais. Para 
obter mais informações, consulte Usar autenticação multifator (MFA) na AWS no Manual do Usuário do 
IAM.

• Usar condições de política para segurança adicional: na medida do possível, defina as condições 
sob as quais suas políticas baseadas em identidade permitem o acesso a um recurso. Por exemplo, 
você pode gravar condições para especificar um intervalo de endereços IP permitidos do qual a 
solicitação deve partir. Você também pode escrever condições para permitir somente solicitações em 
uma data especificada ou período ou para exigir o uso de SSL ou MFA. Para obter mais informações, 
consulteElementos da política do IAM JSON: CondiçãonoIAM User Guide.

Usar o console do Amazon Inspector
Para acessar o console do Amazon Inspector, você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas 
permissões devem permitir que você liste e e e e e e e e e e visualize detalhes dos recursos Amazon 
InspectorConta da AWS. Se você criar uma política baseada em identidade que seja mais restritiva que as 
permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou 
funções do IAM) com essa política.

Não é necessário conceder permissões mínimas do console para usuários que fazem chamadas somente 
à AWS CLI ou à API do AWS. Em vez disso, permita o acesso somente às ações que correspondem à 
operação da API que você está tentando executar.

Para garantir que os usuários e as funções ainda consigam usar o console do Amazon Inspector, anexe 
também o Amazon InspectorConsoleAccessouReadOnly AWSpolítica gerenciada para as entidades. 
Para obter mais informações, consulte Adicionar permissões a um usuário no Manual do usuário do IAM.

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões
Este exemplo mostra como você pode criar uma política que permite que os usuários do IAM visualizem 
as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões 
para concluir essa ação no console ou de forma programática usando a AWS CLI ou a API da AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
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                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Permitir acesso somente leitura a todos os recursos do Amazon 
Inspector
Este exemplo mostra uma política que permite o acesso somente leitura a todos os recursos do Amazon 
Inspector.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "inspector2:Describe*", 
                "inspector2:Get*", 
                "inspector2:BatchGet*", 
                "inspector2:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Permitir acesso total a todos os recursos do Amazon Inspector
Este exemplo mostra uma política que permite acesso total a todos os recursos do Amazon Inspector.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "inspector2:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
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                    "iam:AWSServiceName": "inspector2.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWSPolíticas gerenciadas pelo Amazon Inspector

Para adicionar permissões a usuários, grupos e funções, é mais fácil usar políticas gerenciadas pela 
AWS do que gravar políticas por conta própria. É necessário tempo e experiência para criar políticas 
gerenciadas pelo cliente do IAM que fornecem à sua equipe apenas as permissões de que precisam. Para 
começar rapidamente, você pode usar nossas políticas gerenciadas pela AWS. Essas políticas abrangem 
casos de uso comuns e estão disponíveis na sua Conta da AWS. Para obter mais informações sobre as 
políticas gerenciadas da AWS, consulte Políticas gerenciadas da AWS no Guia do usuário do IAM.

Os serviços da AWS mantêm e atualizam políticas gerenciadas pela AWS. Não é possível alterar as 
permissões em políticas gerenciadas pela AWS. Os serviços ocasionalmente acrescentam permissões 
adicionais a uma política gerenciada pela AWS para oferecer suporte a novos recursos. Esse tipo de 
atualização afeta todas as identidades (usuários, grupos e funções) em que a política está anexada. É 
mais provável que os serviços atualizem uma política gerenciada pela AWS quando um novo recurso 
for iniciado ou novas operações se tornarem disponíveis. Os serviços não removem permissões de uma 
política gerenciada pela AWS, portanto, as atualizações de políticas não suspendem suas permissões 
existentes.

Além disso, a AWS oferece suporte a políticas gerenciadas para funções de trabalho que abrangem vários 
serviços. Por exemplo, a política gerenciada pela AWS denominada ReadOnlyAccess fornece acesso 
somente leitura a todos os serviços e recursos da AWS. Quando um serviço executa um novo recurso, 
a AWS adiciona permissões somente leitura para novas operações e recursos. Para obter uma lista e 
descrições das políticas de funções de trabalho, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para funções de 
trabalho no Guia do usuário do IAM.

AWSpolítica gerenciada: AmazonInspector2FullAccess

Você pode anexar a política AmazonInspector2FullAccess a suas identidades do IAM.

Essa política concede permissões administrativas que possibilitam acesso total ao Amazon Inspector.
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Detalhes das permissões

Esta política inclui as seguintes permissões.

• inspector2 — Permite acesso total à funcionalidade do Amazon Inspector.
• iam— permite que o Amazon Inspector crie a função vinculada ao serviço 

do,AWSServiceRoleForAmazonInspector2. Isso é necessário para que o Amazon Inspector possa 
executar operações como recuperar informações sobre suas instâncias do Amazon EC2 e imagens do 
Amazon ECR, analisar sua rede VPC e descrever contas associadas à sua organização. Para obter 
mais informações, consulte Usar funções vinculadas ao serviço do Amazon Inspector (p. 57).

• organizations— Permite que os administradores usem o IAM Access Analyzer para uma 
organização no AWS Organizations. DepoisComo habilitar o acesso confiávelpara o IAM Access 
Analyzer no AWS Organizations, os membros da conta de administrador delegado podem gerenciar 
configurações e visualizar descobertas em toda a organização.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "inspector2:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": "inspector2.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWSpolítica gerenciada: AmazonInspector2ServiceRolePolicy
Não é possível anexar AmazonInspector2ServiceRolePolicy às entidades do IAM. Essa política 
é anexada a uma função vinculada ao serviço que permite que o Amazon Inspector realize ações em 
seu nome. Para obter mais informações, consulte Usar funções vinculadas ao serviço do Amazon 
Inspector (p. 57).
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Atualizações do Amazon InspectorAWSPolíticas gerenciadas 
pela

Visualize detalhes sobre as atualizações doAWSDesde que este serviço começou a rastrear essas 
alterações. Para obter alertas automáticos sobre alterações feitas nesta página, inscreva-se no feed RSS 
na página Histórico de documentos do Amazon Inspector.

Alteração Descrição Data

AmazonInspector2FullAccess (p. 55)— 
Nova política

O Amazon Inspector adicionou 
uma nova política para permitir 
acesso total à funcionalidade do 
Amazon Inspector.

29 de novembro de 2021

AmazonInspector2ServiceRolePolicy (p. 57)— 
Nova política

O Amazon Inspector adicionou 
uma nova política para permitir 
que o Amazon Inspector execute 
ações em outros serviços em seu 
nome.

29 de novembro de 2021

O Amazon Inspector começou a 
monitorar as alterações

O Amazon Inspector começou 
a controlar alterações para 
oAWSPolíticas gerenciadas.

29 de novembro de 2021

Usar funções vinculadas ao serviço do Amazon 
Inspector
Usar o Amazon InspectorAWS Identity and Access Management(IAM)Funções vinculadas ao serviço. 
Uma função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente ao Amazon 
Inspector. As funções vinculadas a serviço são predefinidas pelo Amazon Inspector e incluem todas as 
permissões que o serviço requer para chamar outrosAWSServiços em seu nome.

Uma função vinculada ao serviço facilita Amazon Inspector configuração porque você não precisa 
adicionar as permissões necessárias manualmente. O Amazon Inspector define as permissões de suas 
funções vinculadas ao serviço e, a menos que seja definido em contrário, somente o Amazon Inspector 
pode assumir suas funções. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de 
permissões, e essa política não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.

Uma função vinculada ao serviço poderá ser excluída somente após excluir seus recursos relacionados. 
Isso protege seus recursos do Amazon Inspector, pois você não pode remover por engano as permissões 
para acessar os recursos.

Para obter informações sobre outros serviços compatíveis com funções vinculadas a serviços, consulte
Serviços da AWS compatíveis com o IAM e procure por serviços que apresentam Sim na coluna Funções 
vinculadas ao serviço. Escolha um Sim com um link para exibir a documentação da função vinculada a 
serviço desse serviço.

Permissões de função vinculada ao serviço para o Amazon 
Inspector
O Amazon Inspector usa a função vinculada ao serviço chamadaAWSServiceRoleForAmazonInspector2.
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A função vinculada ao serviço AWSServiceRoleForAmazonInspector2 confia nos seguintes serviços para 
assumir a função:

• inspector2.amazonaws.com

A política de permissões chamada AmazonInspector2ServiceRolePolicy permite que o Amazon Inspector 
execute tarefas como:

• Use ações do Amazon EC2 para recuperar informações sobre suas instâncias e caminhos de rede.
• Usar oAWS Systems Managerações para recuperar o inventário de suas instâncias do Amazon EC2.
• Use ações do Amazon ECR para recuperar informações sobre suas imagens de contêiner.
• Usar oAWS Organizationsações para descrever contas associadas.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "TirosPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "directconnect:DescribeConnections", 
                "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations", 
                "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments", 
                "directconnect:DescribeDirectConnectGateways", 
                "directconnect:DescribeVirtualGateways", 
                "directconnect:DescribeVirtualInterfaces", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ec2:DescribeCustomerGateways", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeInternetGateways", 
                "ec2:DescribeManagedPrefixLists", 
                "ec2:DescribeNatGateways", 
                "ec2:DescribeNetworkAcls", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribePrefixLists", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments", 
                "ec2:DescribeTransitGatewayConnects", 
                "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments", 
                "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables", 
                "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments", 
                "ec2:DescribeTransitGateways", 
                "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations", 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                "ec2:DescribeVpcPeeringConnections", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeVpnConnections", 
                "ec2:DescribeVpnGateways", 
                "ec2:GetManagedPrefixListEntries", 
                "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations", 
                "ec2:SearchTransitGatewayRoutes", 
                "elasticloadbalancing:DescribeListeners", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 
                "elasticloadbalancing:DescribeRules", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTags", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth", 
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                "network-firewall:DescribeFirewall", 
                "network-firewall:DescribeFirewallPolicy", 
                "network-firewall:DescribeResourcePolicy", 
                "network-firewall:DescribeRuleGroup", 
                "network-firewall:ListFirewallPolicies", 
                "network-firewall:ListFirewalls", 
                "network-firewall:ListRuleGroups", 
                "tiros:CreateQuery", 
                "tiros:GetQueryAnswer" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "PackageVulnerabilityScanning", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration", 
                "ecr:DescribeImages", 
                "ecr:DescribeRegistry", 
                "ecr:DescribeRepositories", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:GetRegistryScanningConfiguration", 
                "ecr:ListImages", 
                "ecr:PutRegistryScanningConfiguration", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "ssm:DescribeAssociation", 
                "ssm:DescribeInstanceInformation", 
                "ssm:ListAssociations", 
                "ssm:ListResourceDataSync", 
                "ssm:StartAssociationsOnce", 
                "ssm:DeleteAssociation", 
                "ssm:UpdateAssociation" 
            ], 
            "Resource": "" 
        }, 
        { 
            "Sid": "GatherInventory", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:CreateAssociation" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn::ec2:::instance/", 
                "arn:aws:ssm:::document/AWS-GatherSoftwareInventory", 
                "arn::ssm:::managed-instance/" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DataSyncCleanup", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:CreateResourceDataSync", 
                "ssm:DeleteResourceDataSync" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn::ssm:::resource-data-sync/InspectorResourceDataSync-do-not-delete" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "ManagedRules", 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "events:PutRule", 
                "events:DeleteRule", 
                "events:DescribeRule", 
                "events:ListTargetsByRule", 
                "events:PutTargets", 
                "events:RemoveTargets" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn::events:::rule/DO-NOT-DELETE-AmazonInspector*ManagedRule" 
            ] 
        } 
    ]
}

Para obter detalhes sobre as atualizações doAWSServiceRoleForAmazonInspector2política, 
consulteAtualizações do Amazon InspectorAWSPolíticas gerenciadas pela (p. 57).

Você deve configurar permissões para que uma entidade do IAM (por exemplo, um usuário, grupo ou 
função) crie, edite ou exclua uma função vinculada ao serviço. Para obter mais informações, consulte
Permissões de função vinculada ao serviço no Guia do usuário do IAM.

Criar uma função vinculada ao serviço para o Amazon Inspector
Você não precisa criar manualmente uma função vinculada a serviço. Quando você habilita o serviço 
naAWS Management Console, oAWS CLI, ou oAWSAPI, o Amazon Inspector cria a função vinculada ao 
serviço para você.

Editar uma função vinculada ao serviço para o Amazon Inspector
O Amazon Inspector não permite que você edite a função vinculada ao serviço 
AWSServiceRoleForAmazonInspector2. Depois que criar uma função vinculada ao serviço, você não 
poderá alterar o nome da função, pois várias entidades podem fazer referência a ela. No entanto, você 
poderá editar a descrição da função usando o IAM. Para obter mais informações, consulte Editar uma 
função vinculada ao serviço no Guia do usuário do IAM.

Excluir uma função vinculada ao serviço para o Amazon 
Inspector
Se você não precisa mais usar o Amazon Inspector, recomendamos você exclua a função vinculada 
ao serviço AWSServiceRoleForAmazonInspector2. Para poder excluir a função, você deve desativar 
o Amazon Inspector em cada região da AWS em que ele estiver habilitado. Quando você desabilita o 
Amazon Inspector, ele não exclui a função para você. Portanto, se você habilitar o Amazon Inspector 
novamente, ele poderá usar a função existente. Dessa forma, você não tem uma entidade não utilizada 
que não seja monitorada ativamente ou mantida. No entanto, você deve limpar os recursos de sua função 
vinculada ao serviço antes de excluí-la manualmente.

Se você excluir essa função vinculada ao serviço e precisar criá-la novamente, poderá usar esse mesmo 
processo para recriar a função em sua conta. Quando você habilita o Inspector, o Inspector recria a função 
vinculada ao serviço para você.

Note

Se o serviço do Amazon Inspector estiver usando a função quando você tentar excluir os 
recursos, a exclusão poderá falhar. Se isso acontecer, espere alguns minutos e tente a operação 
novamente.
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Como excluir manualmente a função vinculada ao serviço usando o IAM

Usar o console do IAM, oAWS CLI, ou oAWSAPI para excluir a função vinculada ao serviço 
AWSServiceRoleForAmazonInspector2. Para obter mais informações, consulte Excluir uma função 
vinculada ao serviço no Guia do usuário do IAM.

Solução de problemas de identidade e acesso do 
Amazon Inspector
Use as seguintes informações para ajudar a diagnosticar e corrigir problemas comuns que você possa 
encontrar ao trabalhar com o Amazon Inspector e o IAM.

Tópicos
• Não tenho autorização para executar uma ação no Amazon Inspector (p. 61)
• Não estou autorizado a executar iam:PassRole (p. 61)
• Quero visualizar minhas chaves de acesso (p. 62)
• Sou administrador e desejo permitir que outros usuários tenham acesso ao Amazon 

Inspector (p. 62)
• Quero permitir que as pessoas fora da minhaConta da AWSpara acessar meus recursos do Amazon 

Inspector (p. 62)

Não tenho autorização para executar uma ação no Amazon 
Inspector
Se o AWS Management Console informar que você não está autorizado a executar uma ação, você deverá 
entrar em contato com o administrador para obter assistência. O administrador é a pessoa que forneceu a 
você o seu nome de usuário e senha.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando o usuário do IAM mateojackson tenta usar o console para 
visualizar detalhes sobre um recurso do my-example-widget fictício, mas não tem as permissões 
fictícias do awes:GetWidget.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 awes:GetWidget on resource: my-example-widget

Neste caso, Mateo pede ao administrador para atualizar suas políticas para permitir a ele o acesso ao 
recurso my-example-widget usando a ação awes:GetWidget.

Não estou autorizado a executar iam:PassRole
Se você receber uma mensagem de erro informando que você não está autorizado a executar a ação
iam:PassRole, entre em contato com o administrador para obter assistência. O administrador é a pessoa 
que forneceu a você o seu nome de usuário e senha. Peça a essa pessoa para atualizar suas políticas a 
fim de permitir que você transmita uma função para o Amazon Inspector.

Alguns serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para o serviço, em vez de 
criar uma nova função de serviço ou função vinculada ao serviço. Para fazer isso, um usuário deve ter 
permissões para passar a função para o serviço.

O erro de exemplo a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamadamarymajorO tenta usar o 
console para executar uma ação no Amazon Inspector. No entanto, a ação exige que o serviço tenha 
permissões concedidas por uma função de serviço. Mary não tem permissões para passar a função para o 
serviço.
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User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Neste caso, Mary pede ao administrador para atualizar suas políticas para permitir que ela execute a ação
iam:PassRole.

Quero visualizar minhas chaves de acesso
Depois de criar suas chaves de acesso de usuário do IAM, é possível visualizar seu ID da chave de acesso 
a qualquer momento. No entanto, você não pode visualizar sua chave de acesso secreta novamente. Se 
você perder sua chave secreta, crie um novo par de chaves de acesso.

As chaves de acesso consistem em duas partes: um ID de chave de acesso (por exemplo,
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) e uma chave de acesso secreta (por exemplo, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). Como um nome de usuário e uma senha, você deve usar o ID da chave de 
acesso e a chave de acesso secreta em conjunto para autenticar suas solicitações. Gerencie suas chaves 
de acesso de forma tão segura quanto você gerencia seu nome de usuário e sua senha.

Important

Não forneça as chaves de acesso a terceiros, mesmo que seja para ajudar a encontrar o ID de 
usuário canônico. Ao fazer isso, você pode dar a alguém acesso permanente à sua conta.

Ao criar um par de chaves de acesso, você é solicitado a guardar o ID da chave de acesso e a chave 
de acesso secreta em um local seguro. A chave de acesso secreta só está disponível no momento em 
que é criada. Se você perder sua chave de acesso secreta, será necessário adicionar novas chaves de 
acesso para seu usuário do IAM. Você pode ter no máximo duas chaves de acesso. Se você já tiver duas, 
você deverá excluir um par de chaves para poder criar um novo. Para visualizar as instruções, consulte
Gerenciar chaves de acesso no Manual do usuário do IAM.

Sou administrador e desejo permitir que outros usuários tenham 
acesso ao Amazon Inspector
Para permitir que outros usuários acessem o Amazon Inspector, é necessário criar uma entidade do IAM 
(usuário ou função) para a pessoa ou a aplicação que precisa do acesso. Elas usarão as credenciais 
dessa entidade para acessar a AWS. Você deve anexar uma política à entidade que concede a eles as 
permissões corretas no Amazon Inspector.

Para começar a usar imediatamente, consulte Criar os primeiros usuário e grupo delegados do IAM no
Manual do usuário do IAM.

Quero permitir que as pessoas fora da minhaConta da AWSpara 
acessar meus recursos do Amazon Inspector
Você pode criar uma função que os usuários de outras contas ou pessoas fora da sua organização podem 
usar para acessar seus recursos. Você pode especificar quem é confiável para assumir a função. Para 
serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), 
você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte o seguinte:

• Para saber se o Amazon Inspector oferece suporte a esses recursos, consulteComo o Amazon Inspector 
funciona com o IAM (p. 47).

• Para saber como conceder acesso a seus recursos em todas as Contas da AWS pertencentes a você, 
consulte Fornecimento de acesso a um usuário do IAM em outra Conta da AWS pertencente a você no
Guia de usuário do IAM.
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• Para saber como conceder acesso a seus recursos para Contas da AWS de terceiros, consulte
Fornecimento de acesso a Contas da AWS pertencentes a terceiros no Manual do usuário do IAM.

• Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte Conceder acesso a 
usuários autenticados externamente (federação de identidades) no Manual do usuário do IAM.

• Para saber a diferença entre usar funções e políticas baseadas em recursos para acesso entre contas, 
consulte Como as funções do IAM diferem de políticas baseadas em recursos no Manual do usuário do 
IAM.

Validação de conformidade do Amazon Inspector
Auditores de terceiros avaliam a segurança e a conformidade do Amazon Inspector como parte de 
váriosAWSProgramas de conformidade. Isso inclui SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e outros.

Para saber se o Amazon Inspector ou outroAWSOs serviços da estão no escopo de programas de 
conformidade específicos do, consulteAWSServiços no escopo pelo programa de conformidade. Para 
obter informações gerais, consulte Programas de conformidade da AWS.

Você pode fazer download de relatórios de auditoria de terceiros usando o AWS Artifact. Para obter mais 
informações, consulte Fazer download de relatórios no AWS Artifact.

Sua responsabilidade com relação à conformidade ao usar os serviços da AWS é determinada pela 
confidencialidade dos dados, pelos objetivos de conformidade da empresa e pelos regulamentos e leis 
aplicáveis. A AWS fornece os seguintes recursos para ajudar com a conformidade:

• Guias de referência rápida de conformidade e segurança: esses guias de implantação abordam as 
considerações de arquitetura e fornecem etapas para implantação de ambientes de lista de referência 
na AWS concentrados em conformidade e segurança.

• Whitepaper Arquitetura para segurança e conformidade com a HIPAA: esse whitepaper descreve como 
as empresas podem usar a AWS para criar aplicações em conformidade com a HIPAA.

Note

Nem todos os serviços estão em conformidade com a HIPAA.
• Recursos de conformidade da AWS: essa coleção de manuais e guias pode ser aplicada a seu setor e 

local.
• Avaliar recursos com regras no AWS Config Developer Guide (Guia do desenvolvedor do CCI): o serviço 

AWS Config avalia como as configurações de recursos estão em conformidade com práticas internas, 
diretrizes do setor e regulamentos.

• AWS Security Hub: esse serviço da AWS fornece uma visão abrangente do estado de sua segurança na 
AWS que ajuda você a verificar sua conformidade com padrões e práticas recomendadas de segurança 
do setor.

• AWS Audit Manager: esse serviço da AWS ajuda a auditar continuamente o uso da AWS para simplificar 
a forma como você gerencia os riscos e a conformidade com regulamentos e padrões do setor.

Resiliência no Amazon Inspector
A infraestrutura global da AWS se baseia em Regiões da AWS e zonas de disponibilidade. A Regiões 
da AWS oferece várias zonas de disponibilidade separadas e isoladas fisicamente que são conectadas 
com baixa latência, altas taxas de transferência e em redes altamente redundantes. Com as zonas 
de disponibilidade, você pode projetar e operar aplicações e bancos de dados que automaticamente 
executam o failover entre as zonas sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais altamente 
disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.
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Para obter mais informações sobre Regiões da AWS e zonas de disponibilidade, consulte Infraestrutura 
global da AWS.

Além doAWSA infraestrutura global do, o Amazon Inspector oferece vários recursos para ajudar a oferecer 
suporte às suas necessidades de resiliência de dados e backup.

Segurança da infraestrutura no Amazon Inspector
Como um serviço gerenciado, o Amazon Inspector é protegido peloAWSProcedimentos de segurança de 
rede global descritos noAmazon Web Services: Visão geral dos processos de segurançaWhitepaper.

Você usaAWSAs chamadas de API publicadas pela para acessar o Amazon Inspector pela 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.

Resposta a incidentes no Amazon Inspector
A resposta a incidentes para o Amazon Inspector é umaAWSResponsabilidade.AWSA tem um programa e 
uma política e formal e documentada que governa a resposta a incidentes.

Problemas operacionais da AWS com grande impacto são publicados no AWS Service Health Dashboard.

As emissões operacionais também são publicadas em contas individuais por meio do AWS Health 
Dashboard. Para obter informações sobre como usar oAWS Health Dashboard, consulte oAWS 
HealthGuia do usuário do.
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Monitoramento Amazon Inspector
Monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, da disponibilidade e do 
desempenho do Amazon Inspector e de outrosAWSsoluções.AWSA fornece as seguintes ferramentas de 
monitoramento para supervisionar o Amazon Inspector, informar quando algo está errado e realizar ações 
automáticas quando apropriado:

• O AWS CloudTrail captura chamadas de API e eventos relacionados feitos por sua conta da Conta da 
AWS ou em nome dela e entrega os arquivos de log a um bucket do Amazon S3 que você especifica. 
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. Para obter mais informações, consulte o Guia do 
usuário da AWS CloudTrail.

Registrar em log chamadas de API do Amazon 
Inspector usandoAWS CloudTrail

O Amazon Inspector está integrado comAWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro de ações 
executadas por um usuário, função ou umAWSno Amazon Inspector. O CloudTrail captura todas as 
chamadas de API para o Amazon Inspector como eventos. As chamadas capturadas incluem as chamadas 
do console do Amazon Inspector e as chamadas de código para as operações de API do Amazon 
Inspector. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de eventos do CloudTrail para 
um bucket do Amazon S3, incluindo eventos do Amazon Inspector. Se você não configurar uma trilha, 
ainda poderá visualizar os eventos mais recentes no console do CloudTrail em Event history (Histórico de 
eventos). Usando as informações coletadas pelo CloudTrail, é possível determinar a solicitação feita ao 
Amazon Inspector, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita 
e detalhes adicionais.

Para saber mais sobre o CloudTrail, consulte o Guia do usuário do AWS CloudTrail CloudTrail).

Informações do Amazon Inspector no CloudTrail
O CloudTrail está ativado em seuConta da AWSQuando você cria a conta. Quando ocorre atividade no 
Amazon Inspector, essa atividade é registrada em um evento do CloudTrail junto com outrosAWSeventos 
de serviço emHistórico de eventos. Você pode visualizar, pesquisar e fazer download de eventos recentes 
em suaConta da AWS. Para obter mais informações, consulteVisualizando eventos com o Histórico de 
eventos do CloudTrail.

Para obter um registro contínuo de eventos em suaConta da AWS, incluindo eventos para o Amazon 
Inspector, crie uma trilha. Uma trilha permite que o CloudTrail entregue arquivos de log a um bucket do 
Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as Regiões da 
AWS. A trilha registra em log eventos de todas as regiões na partição da AWS e entrega os arquivos de 
log para o bucket do Amazon S3 especificado por você. Além disso, você pode configurar outros produtos 
da AWS para analisar mais profundamente e agir sobre os dados de eventos coletados nos logs do 
CloudTrail. Para obter mais informações, consulte:

• Visão geral da criação de uma trilha
• Serviços e integrações compatíveis com o CloudTrail
• Configurar notificações do Amazon SNS para o CloudTrail
• Receber arquivos de log do CloudTrail de várias regiões e Receber arquivos de log do CloudTrail de 

várias contas
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Todas as ações do Amazon Inspector são registradas pelo CloudTrail e documentadas naReferência da 
API do Amazon Inspector. Por exemplo, as chamadas para as ações ACTION_1, ACTION_2 e ACTION_3
geram entradas nos arquivos de log do CloudTrail.

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de 
identidade ajudam a determinar:

• Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário raiz ou do AWS Identity and Access Management 
(IAM).

• Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário 
federado.

• Se a solicitação foi feita por outro serviço da AWS.

Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail.

Noções básicas sobre as entradas de arquivos de log 
do Amazon
Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log a um bucket do 
Amazon S3 especificado. Os arquivos de log do CloudTrail contêm uma ou mais entradas de log. Um 
evento representa uma única solicitação de qualquer origem e inclui informações sobre a ação solicitada, 
a data e a hora da ação, os parâmetros de solicitação e assim por diante. Os arquivos de log do CloudTrail 
não são um rastreamento de pilha ordenada de chamadas de API pública. Dessa forma, eles não são 
exibidos em uma ordem específica.
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Integrações do Amazon Inspector
O Amazon Inspector se integra com outrosAWSServiços da . Esses serviços podem ingerir dados do 
Amazon Inspector para permitir que você visualize suas descobertas de novas maneiras. Revise as 
seguintes opções de integração para saber mais sobre como esse serviço está configurado para funcionar 
com o Amazon Inspector.

Integrando o Amazon Inspector com o Amazon 
ECR

O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um registro de contêiner do Docker totalmente 
gerenciado que facilita o armazenamento, o compartilhamento e a implantação de imagens do contêiner. 
Os registros privados do Amazon ECR hospedam as imagens do contêiner em uma arquitetura altamente 
disponível e escalável. Você pode usar o Amazon Inspector para verificar imagens de contêiner residentes 
em seus repositórios do Amazon ECR em busca de pacotes de sistema operacional vulneráveis e pacotes 
de linguagem de programação.

Para obter mais informações sobre como usar o Amazon ECR com o Amazon Inspector, 
consulteIntegração com o Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) (p. 67).

Integração do Amazon Inspector comAWSAWS 
Security Hub

AWS Security Hubcoleta dados de segurança de todos os seusAWScontas, serviços e outros produtos 
suportados para avaliar o estado de segurança do seu ambiente de acordo com os padrões e as melhores 
práticas do setor. Além de avaliar sua postura de segurança, o Security Hub cria um local central para 
descobertas em todos os seus integradosAWSserviços eAWSProdutos Partner Network. A ativação 
do Security Hub com o Amazon Inspector permite automaticamente que os dados das descobertas do 
Amazon Inspector sejam ingeridos pelo Security Hub.

Para obter mais informações sobre como usar o Security Hub com o Amazon Inspector, 
consulteIntegração com o AWS Security Hub (p. 68).

Integração com o Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR)

O Amazon ECR é um registro de contêiner totalmente gerenciado que oferece suporte a imagens e 
artefatos do Docker e OCI emAWS. Se você estiver usando o Amazon ECR, poderá habilitarVerificação 
aprimoradapara seu registro para permitir que o Amazon Inspector detecte automaticamente suas imagens 
de contêiner e verifique-as em busca de pacotes de sistemas operacionais vulneráveis e pacotes de 
linguagem de programação.

Essa integração permite que você visualize as descobertas do Amazon Inspector para imagens de 
contêiner no console do Amazon ECR. Além disso, a partir do console do Amazon ECR, você pode 
gerenciar a frequência da varredura e refinar o escopo das varreduras criando filtros de inclusão.
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Habilitar a integração
Você pode habilitar a integração habilitando a varredura do Amazon Inspector por meio do console ou da 
API do Amazon Inspector ou configurando seu repositório para usoVerificação aprimoradacom o Amazon 
Inspector por meio do console ou da API do Amazon ECR.

Para obter mais informações sobre como habilitar a integração do Amazon Inspector, consulteVerificando 
recursos com o Amazon Inspector (p. 26).

Para obter informações sobre como habilitar e configurarVerificação aprimoradano Amazon ECR, 
consulteVerificação aprimoradano Guia do usuário do Amazon ECR.

Usando a integração com um ambiente de várias 
contas
Se você for membro em um ambiente de várias contas, poderá habilitar a varredura aprimorada por meio 
do Amazon ECR. No entanto, uma vez habilitado, ele só pode ser desativado pelo administrador delegado 
do Amazon Inspector. Se estiver desativado, ele será revertido para a varredura básica. Para obter mais 
informações, consulte Desabilitar verificações (p. 28).

Integração com o AWS Security Hub
O Security Hub fornece uma visão abrangente do estado de segurança na AWS e ajuda a verificar o 
ambiente de acordo com os padrões e as práticas recomendadas do setor de segurança. O Security Hub 
coleta dados de segurança de todoAWScontas, serviços e produtos suportados adicionais. Você pode 
usar as informações fornecidas para analisar suas tendências de segurança e identificar os problemas de 
segurança de prioridade mais alta.

A integração do Amazon Inspector com o Security Hub permite enviar descobertas do Amazon Inspector 
para o Security Hub. O Security Hub pode então incluir tais descobertas na análise feita sobre a seu 
procedimento de segurança.

No AWS Security Hub, os problemas de segurança são rastreados como descobertas. Algumas 
descobertas resultam de problemas detectados por outrosAWSServiços ou por produtos de terceiros. 
O Security Hub também tem um conjunto de regras que ele usa para detectar problemas de segurança 
e gerar descobertas. O Security Hub fornece ferramentas para gerenciar descobertas em todas essas 
fontes. Você pode exibir e filtrar listas de descobertas e exibir detalhes de descoberta. Para obter 
mais informações sobre descobertas no Security Hub, consulteVisualizar descobertasnoAWS Security 
HubGuia do usuário do . Você também pode rastrear o status de uma investigação em uma descoberta. 
ConsulteTaking action on findingsnoAWS Security HubGuia do usuário do .

Todas as descobertas no Security Hub usam um formato JSON padrão chamado AWS Security Finding 
Format (ASFF – Formato de Descoberta de Segurança da AWS). O ASFF inclui detalhes sobre a origem 
do problema, os recursos afetados e o status atual da descoberta. ConsulteAWSFormato de descoberta de 
segurança da (ASFF)noAWS Security HubGuia do usuário do .

Exibindo descobertas do Amazon Inspector emAWS 
Security Hub
As descobertas do Amazon Inspector Classic e do novo Amazon Inspector estão disponíveis no mesmo 
painel no Security Hub. No entanto, você pode filtrar descobertas do novo Amazon Inspector adicionando 
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umVersion=2filtre na barra de filtro. A adição desse filtro exclui as descobertas do Amazon Inspector 
Classic do painel do Security Hub.

Exemplo de descoberta do Amazon Inspector

{ 
  "SchemaVersion": "2018-10-08", 
  "Id": "arn:aws:inspector:us-east-1:123456789012:finding/FINDING_ID", 
  "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector", 
  "ProductName": "Inspector", 
  "CompanyName": "Amazon", 
  "Region": "us-east-1", 
  "GeneratorId": "AWSInspector", 
  "AwsAccountId": "123456789012", 
  "Types": [ 
    "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE" 
  ], 
  "FirstObservedAt": "2021-09-02T19:01:56.725Z", 
  "LastObservedAt": "2021-10-13T05:43:34.982Z", 
  "CreatedAt": "2021-09-02T19:01:56.725Z", 
  "UpdatedAt": "2021-10-13T05:43:34.982Z", 
  "Severity": { 
    "Label": "HIGH", 
    "Normalized": 70 
  }, 
  "Title": "CVE-2019-19882 - passwd, login", 
  "Description": "shadow 4.8, in certain circumstances affecting at least Gentoo, Arch 
 Linux, and Void Linux, allows local users to obtain root access because setuid programs 
 are misconfigured. Specifically, this affects shadow 4.8 when compiled using --with-
libpam but without explicitly passing --disable-account-tools-setuid, and without a PAM 
 configuration suitable for use with setuid account management tools. This combination 
 leads to account management tools (groupadd, groupdel, groupmod, useradd, userdel, 
 usermod) that can easily be used by unprivileged local users to escalate privileges to 
 root in multiple ways. This issue became much more relevant in approximately December 2019 
 when an unrelated bug was fixed (i.e., the chmod calls to suidusbins were fixed in the 
 upstream Makefile which is now included in the release version 4.8).", 
  "Remediation": { 
    "Recommendation": { 
      "Text": "Update all packages in the vulnerable packages section to their latest 
 versions." 
    } 
  }, 
  "ProductFields": { 
    "aws/inspector/score": "7.8", 
    "aws/inspector/FindingStatus": "ACTIVE", 
    "aws/inspector/ProductVersion": "2", 
    "aws/inspector/scoreDetails/scoringVector": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/
A:H", 
    "aws/inspector/scoreDetails/version": "3.1", 
    "aws/inspector/packageVulnerabilityDetails/vulnerablePackages/1/sourceLayerHash": 
 "sha256:EXAMPLE_HASH", 
    "aws/inspector/scoreDetails/score": "7.8", 
    "aws/inspector/scoreDetails/scoreSource": "NVD", 
    "aws/inspector/packageVulnerabilityDetails/vulnerablePackages/2/sourceLayerHash": 
 "sha256:EXAMPLE_HASH", 
    "aws/inspector/resources/1/resourceDetails/awsEcrContainerImageDetails/platform": 
 "DEBIAN_10", 
    "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/inspector/
arn:aws:inspector:us-east-1:123456789012:finding/FINDING_ID", 
    "aws/securityhub/ProductName": "Inspector", 
    "aws/securityhub/CompanyName": "Amazon" 
  }, 
  "Resources": [ 
    { 
      "Type": "AwsEcrContainerImage", 
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      "Id": "123456789012/account-test/sha256:EXAMPLE_HASH", 
      "Partition": "aws", 
      "Region": "us-east-1", 
      "Details": { 
        "AwsEcrContainerImage": { 
          "RegistryId": "123456789012", 
          "RepositoryName": "account-test", 
          "Architecture": "amd64", 
          "ImageDigest": "sha256:EXAMPLE_HASH", 
          "ImageTags": [ 
            "latest" 
          ], 
          "ImagePublishedAt": "2021-09-02T19:01:48Z" 
        } 
      } 
    } 
  ], 
  "WorkflowState": "NEW", 
  "Workflow": { 
    "Status": "NEW" 
  }, 
  "RecordState": "ACTIVE", 
  "Vulnerabilities": [ 
    { 
      "Id": "CVE-2019-19882", 
      "VulnerablePackages": [ 
        { 
          "Name": "passwd", 
          "Version": "4.5", 
          "Epoch": "1", 
          "Release": "1.1", 
          "Architecture": "AMD64" 
        }, 
        { 
          "Name": "login", 
          "Version": "4.5", 
          "Epoch": "1", 
          "Release": "1.1", 
          "Architecture": "AMD64" 
        } 
      ], 
      "Cvss": [ 
        { 
          "Version": "2.0", 
          "BaseScore": 6.9, 
          "BaseVector": "AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C" 
        }, 
        { 
          "Version": "3.1", 
          "BaseScore": 7.8, 
          "BaseVector": "CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H" 
        } 
      ], 
      "Vendor": { 
        "Name": "NVD", 
        "Url": "https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-19882", 
        "VendorSeverity": "HIGH", 
        "VendorCreatedAt": "2019-12-18T16:15:00Z", 
        "VendorUpdatedAt": "2020-08-25T15:15:00Z" 
      }, 
      "ReferenceUrls": [ 
        "https://security.gentoo.org/glsa/202008-09", 
        "https://bugs.archlinux.org/task/64836", 
        "https://bugs.gentoo.org/702252" 
      ] 
    } 
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  ], 
  "FindingProviderFields": { 
    "Severity": { 
      "Label": "HIGH" 
    }, 
    "Types": [ 
      "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE" 
    ] 
  }
}

Habilitar e configurar a integração
Para usar a integração do Amazon Inspector comAWS Security Hub, você deve habilitar o Security Hub. 
Para obter informações sobre como ativar o Security Hub, consulteConfigurar o Security HubnoAWS 
Security HubGuia do usuário do .

Ao habilitar tanto o Amazon Inspector quanto o Security Hub, a integração é ativada automaticamente e o 
Amazon Inspector começa a enviar descobertas para o Security Hub. O Amazon Inspector envia todas as 
descobertas geradas para o Security Hub usando oAWSFormato de descoberta de segurança da (ASFF).

Interromper a publicação de descobertas 
paraAWSAWS Security Hub
Como parar de enviar descobertas

Para parar de enviar descobertas para o Security Hub, você pode usar o console ou a API do Security 
Hub.

Consulte Desabilitar e habilitar o fluxo de descobertas de uma integração (console) ou Desabilitar o fluxo 
de descobertas de uma integração (API do Security Hub, AWS CLI) no Guia do usuário do AWS Security 
Hub.
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Desabilitando o Amazon Inspector
Você pode desativar o Amazon Inspector em qualquer região usando o console ou a API do Amazon 
Inspector. O Amazon Inspector pode ser desativado por meio do processo descrito no final deste tópico 
ou sempre que todas as verificações do Amazon Inspector estiverem desativadas para uma conta. Para 
obter mais informações sobre como desativar as varreduras, consulteVerificando recursos com o Amazon 
Inspector (p. 26).

Depois que o Amazon Inspector é desabilitado em uma conta, todas as verificações serão desativadas 
nessaAWSRegião : Além disso, todas as configurações de varredura do Amazon Inspector, regras de 
supressão, filtros e descobertas da conta nessa região são excluídos.

Você não é cobrado pelo uso do Amazon Inspector enquanto ele estiver desativado para sua conta 
naquela região. Depois de desativar o Amazon Inspector, você pode optar por reativá-lo posteriormente.

Note

Antes de desabilitar o Amazon Inspector, recomendamos que você exporte suas descobertas. 
Para obter mais informações, consulte Exportar relatórios de descobertas (p. 16).

Pré-requisitos

Dependendo do tipo de conta, talvez seja necessário seguir outras etapas antes de desativar o Amazon 
Inspector. Veja os seguintes casos:

• Se você tiver uma conta do Amazon Inspector, você pode desabilitá-la a qualquer momento.
• Se você for uma conta de membro em um ambiente de várias contas do Amazon Inspector, não poderá 

desativar seu próprio serviço. Você deve entrar em contato com o administrador delegado de sua 
organização para desativar seu serviço.

• Se você for uma conta de administrador delegado, deverá desassociar todas as suas contas de membro 
antes de desabilitar o Amazon Inspector em sua própria conta. Para obter mais informações, consulte
Desassociar contas de membro (p. 39).

Note

A desassociação de uma conta não desabilita o Amazon Inspector para essa conta.

Note

Quando você desabilita o Amazon Inspector como administrador delegado, o recurso de 
habilitação automática é desativado para sua organização.

Para desabilitar o Amazon Inspector

1. Abra o console do Amazon Inspector emhttps://console.aws.amazon.com/inspector/v2/home.
2. Selecione a região da na qual você deseja desabilitar o Amazon Inspector.
3. No painel de navegação, selecione Settings.
4. SelecioneDesabilitar Inspector.
5. Quando a confirmação for solicitada, selecioneDesabilitar oe, em seguida, confirme sua decisão 

selecionandoDesativar o Amazon Inspector.
6. (Recomendado) Repita essas etapas em cada região para a qual você deseja desativar o Amazon 

Inspector.
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Sistemas operacionais e linguagens 
de programação com suporte
Sistemas operacionais com suporte

O Amazon Inspector é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

Varredura do Amazon EC2

Operating system Major version Minor version

Amazon Linux AMI (AL1) N/A N/A

Amazon Linux (AL2) 2 N/A

CentOS Linux (CentOS) 7 X

CentOS Linux (CentOS) 8 X

CentOS Stream (Stream) 8 X

Debian Server (Buster) 10 X

Debian Server (Bullseye) 11 X

Oracle Linux (Oracle) 6 X

Oracle Linux (Oracle) 7 X

Oracle Linux (Oracle) 8 X

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 X

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 X

SUSE Linux Enterprise Server 
(SLES)

12 X

SUSE Linux Enterprise Server 
(SLES)

15 X

Ubuntu Server (Trusty) 14 4 (LTS)

Ubuntu Server (Xenial) 16 4 (LTS)

Ubuntu Server (Bionic) 18 4 (LTS)

Ubuntu Server (Focal) 20 4 (LTS)

Ubuntu Server (Groovy) 20 4 (LTS)

Ubuntu Server (Hirsute) 21 4

Ubuntu Server (Impish) 21 10
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Varredura do Amazon ECR

Sistema operacional Versão principal Versão secundária

Alpine Linux (Alpine) 3 12

Alpine Linux (Alpine) 3 13

Alpine Linux (Alpine) 3 14

Alpine Linux (Alpine) 3 15

Amazon Linux (AL1) 2018.03 N/A

Amazon Linux (AL2) 2 N/A

CentOS Linux (CentOS) 7 X

CentOS Linux (CentOS) 8 X

Debian Server (Buster) 10 X

Debian Server (Bullseye) 11 X

Oracle Linux (Oracle) 6 X

Oracle Linux (Oracle) 7 X

Oracle Linux (Oracle) 8 X

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 X

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 X

OpenSUSE Leap (SUSE Leap) 15 2

OpenSUSE Leap (SUSE Leap) 15 3

SUSE Linux Enterprise Server 
(SLES)

12 X

SUSE Linux Enterprise Server 
(SLES)

15 X

Ubuntu Server (Trusty) 14 4 (LTS)

Ubuntu Server (Xenial) 16 4 (LTS)

Ubuntu Server (Bionic) 18 4 (LTS)

Ubuntu Server (Focal) 20 4 (LTS)

Ubuntu Server (Groovy) 20 10

Ubuntu Server (Hirsute) 21 4

Ubuntu Server (Impish) 21 10

Linguagens de programação com suporte
O Amazon Inspector é compatível com as seguintes linguagens de programação:
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• C#
• Golang
• Java
• Javascript
• PHP
• Python
• Ruby
• Ferrugem
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Cotas para o Amazon Inspector
SuasAWSA conta tem as seguintes cotas para o Amazon Inspector por região.

Recurso Padrão Comentários

Regras de supressão 500 O número máximo de 
Regras de supressão 
salvas porAWSconta 
por região.

Não é possível solicitar 
um aumento da cota.

Conclusões da rede do Amazon EC2 10.000 O número máximo 
de descobertas de 
rede do Amazon EC2 
porAWSconta.

Não é possível solicitar 
um aumento da cota.

Contas-membro 5000 O número máximo de 
contas de membro 
associadas a uma conta 
do Amazon Inspector. 
Esse limite é baseado 
emAWS Organizations, 
consulteCotas paraAWS 
Organizations.

Para obter uma lista de cotas associadas ao Amazon Inspector Classic, consulteCotas de serviço do 
Amazon InspectornoAWSReferência geral.

Para obter uma lista de cotas associadas a Organizations, consulteCotas de serviço de 
OrganizationsnoAWSReferência geral.
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Histórico do documento para o guia 
do usuário

A tabela a seguir descreve as atualizações da documentação do Amazon Inspector. Para receber 
notificações sobre atualizações dessa documentação, você pode se inscrever em um feed RSS.

update-history-change update-history-description update-history-date

Serviço e guia novos (p. 1) Esta é a versão inicial doGuia do 
usuário do Amazon Inspector.

29 de novembro de 2021
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Glossário da AWS
Para obter a terminologia mais recente da AWS, consulte o glossário da AWS na  Referência geral da 
AWS.
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As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da 
versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.
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