Schijfgebruik instellen

Instance details
Gewoon
op launch
klikken.
Securitygroup.

Keypair.

IP-adres.

De volgende stap mag je helemaal
overslaan. Hier stel je tags in en dat
is iets wat je eigenlijk alleen in een
zakelijke omgeving wilt doen. De
stap daarna is wel belangrijk. Door
een Security Group in te stellen,
configureer je toegang tot je VM. Als
je hier niets doet, dan kan niemand
services op je VM benaderen.
De security group is een firewall
en hierin geef je per service aan of
deze toegestaan moet worden of
niet. Met de optie ‘Add new rule’
kan je regels toevoegen. Zorg er in
elk geval voor dat SSH-verkeer is

toegestaan. Daarnaast moet je ook
regelen dat de service die je aan wilt
bieden, is toegestaan. Open bijvoorbeeld ‘http’ en ‘https’ om toegang
tot je webserver mogelijk te maken.
Tot slot moet je voor elke regel de
source ‘Anywhere’ toevoegen om de
regel compleet te maken. Als je dat
gedaan hebt, klik je op ‘Review and
Launch’ om je virtuele machine op
te starten.
Nadat je op Review and Launch
geklikt hebt, krijg je een waarschuwing waarin gemeld wordt dat er
geen beperking is in IP-adressen die

je VM kunnen benaderen. Aangezien
dat precies ook de bedoeling is, kan
je gewoon op ‘Launch’ klikken om je
VM alsnog te starten.

HET KEY PAIR
Een belangrijk onderdeel van je
AWS virtuele machine, is het SSH
Key Pair. Dit gebruik je om op een
veilige manier met SSH-contact te
maken met je VM, zonder dat daarbij
wachtwoorden ingevoerd worden.
In het volgende venster selecteer
je ‘Create New Key Pair’. Geef een
naam aan het keypair en klik dan op

‘Download Key Pair’ om het op te
slaan op je eigen computer. Besef
je dat dit een belangrijke stap is,
want zonder deze sleutel kan je later
niet inloggen op de VM! Nadat je
de sleutel op een veilige plek hebt
opgeslagen, klik je op ‘Launch’. Even
een minuutje wachten en je AWS
virtuele machine is beschikbaar.
Na de launch van de VM zie je een
ID voor je virtuele machine (Amazon
noemt het een instance) staan. Klik
hierop, dan krijg je toegang tot de
instellingen. Kijk vooral even goed
rechtsonder in beeld. Om contact te
kunnen maken met je VM heb je het
IPv4 Public IP adres nodig - in mijn
geval is dat 34.209.135.126.
Om contact te maken met je =
instance, gebruik je SSH. Open hiervoor een shell venster en navigeer
naar de Downloads folder, waar je
SSH key is opgeslagen. Je herkent dit
bestand aan de naam: deze eindigt
op .pem. Als je de key had aangemaakt met de naam mynewkey, zoek
je naar het bestand mynewkey.pem.
Type nu ssh -i mynewkey.pem
1.2.3.4, waarbij 1.2.3.4 vervangen
moet worden door jouw IP-adres.
Gefeliciteerd! Je bent nu ingelogd op
je AWS virtuele machine. Omdat je
alleen shell toegang hebt tot de VM,
zal je de benodigde commando’s uit
moeten voeren om hem in te richten
met de service die je wilt aanbieden
aan je bezoekers.
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