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إشعارات
هذا المستند مقدم ألغراض معلوماتٌة فقطٌ .حتوي على عروض منتجات  AWSوممارساتها الحالٌة فً تارٌخ
إصدار هذا المستند ،والتً تخضع للتغٌٌر دون إشعار مسبق .إن العمالء مسإولون عن تقٌٌمهم المستقل للمعلومات
الموجودة فً هذا المستند وعن أي استخدام لمنتجات  AWSأو خدماتها ،والتً تتاح كل منها "كما هً" بدون
ضمان من أي نوع ،سواء صرٌح أو ضمنً .وال ٌمثل هذا المستند أي ضمانات أو تمثٌالً أو التزامات تعاقدٌة أو
ً
شروطا أو تؤكٌدات من  AWSأو أي من الشركات التابعة لها أو موردٌها أو الحاصلٌن على تراخٌصها .وتتحكم
اتفاقٌة  AWSفً مسإولٌات  AWSوالتزاماتها نحو عمالئها ،وهذا المستند لٌس جزءًا من أي اتفاقٌة مبرمة بٌن
 AWSوعمالئها كما ال ٌمثل تعدٌالً لها.
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الملخص
ٌهدف هذا المستند إلى مخاطبة العمالء الذٌن ٌرغبون فً تحسٌن معدل مرونة التطبٌقات التً تعمل على خدمات
 Amazonعبر الوٌب ) (AWSمقابل هجمات رفض الخدمة الموزع ) .(DDoSوٌوفر المستند نظرة عامة حول
هجمات  DDoSوالقدرات الً توفرها  AWSوأسالٌب التخفٌف باإلضافة إلى تصمٌم مرجعً لمرونة مواجهة
ٌ DDoSمكن استخدامه كدلٌل للمساعدة فً حماٌة توافر التطبٌقات.

المقدمة
وٌستهدف هذا المستند مخاطبة صناع قرارات تقنٌة المعلومات والمسإولٌن عن األمان الذٌن لدٌهم دراٌة بالمفاهٌم
األساسٌة فً مجال الشبكات واألمان وٌ .AWSتضمن كل قسم ارتباطات إلى وثائق  AWSتوفر المزٌد من
التفاصٌل حول أفضل الممارسات أو القدراتٌ .مكنك أٌضًا عرض جلستً عمل مإتمر AWS re:Invent
 – SEC307بناء تصمٌم مرجعً لمرونة مواجهة  DDoSمع  0AWSو – SEC306الحماٌة من هجمات
 6DDoSللحصول على مزٌد من المعلومات.

هجمات DDoS
إن هجمة رفض الخدمة ( )DoSعبارة عن هجمة من شؤنها أن تجعل موقع الوٌب أو التطبٌق غٌر متوفر
للمستخدمٌن النهائٌٌن .ولتحقٌق هذا األمرٌ ،ستعٌن المهاجمون بمجموعة من األسالٌب التً تستهلك الشبكة أو
الموارد األخرى ،مما ٌإدي إلى عرقلة وصول المستخدمٌن النهائٌٌن المخولٌن .وٌتم تنفٌذ هجمة  ،DoSفً أبسط
شكل لها ،ضد هدف من قِبل مهاجم واحد من مصدر فردي ،كما هو موضح فً الشكل .0

الشكل  :1رسم بياني لهجمة DOS

عندما ٌتعلق األمر بهجمة رفض الخدمة الموزع )ٌ ،(DDoSستخدم المهاجم مصادر متعددة – ٌمكن اختراقها أو
التحكم فٌها من خالل مجموعة من المتعاونٌن – لتنظٌم هجمة ضد أحد األهداف .وكما ٌوضح الشكل  ،6فً هجمة
ٌ ،DDoSشارك كل متعاون أو جهاز مضٌف مخترق فً الهجمة ،مما ٌإدي إلى إنشاء تدفق من حزم البٌانات أو
الطلبات للتسبب فً إنهاك الهدف المستهدف.
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الشكل  :2رسم بياني لهجمة DDOS

تحدث هجمات  DDoSاألكثر شٌوعًا عند الطبقات  3و 2و 2و 7من نموذج اتصال األنظمة المفتوحة (،)OSI
الذي تم وصفه فً الجدول  .0وتتطابق الهجمات على الطبقتٌن  3و 2مع طبقات Network and Transport
(الشبكة والنقل) فً نموذج  :OSIوٌشٌر هذا المستند إلٌها بالهجمات على طبقة البنٌة التحتٌة .أما الهجمات على
الطبقتٌن  2و 7فتتطابق مع طبقات ( Presentation and Applicationالتقدٌم والتطبٌق) فً نموذج :OSI
وٌشٌر هذا المستند إلٌها بالهجمات على طبقة التطبٌق.
#

الطبقة

الوحدة

الوصف

أمثلة الموجهات

7

التطبٌق

بٌانات

عملٌة الشبكة للتطبٌق

تدفقات  ،HTTPتدفقات استعالم DNS

2

التقدٌم

بٌانات

تمثٌل البٌانات وتشفٌرها

سوء استعمال SSL

5

جلسة العمل

بٌانات

االتصاالت بٌن األجهزة المضٌفة

غٌر متوفر

2

النقل

أقسام

اتصاالت بنظام نهاٌة إلى نهاٌة والموثوقٌة

تدفقات SYN

3

الشبكة

حزم

تحدٌد المسار والعنونة المنطقٌة

هجمات انعكاس UDP

6

ارتباط البٌانات

إطارات

العنونة الفعلٌة

غٌر متوفر

0

فعلٌة

البت

اإلرسال عبر الوسائط واإلشارات واإلرسال الثنائً

غٌر متوفر

الجدول  :1نموذج اتصال األنظمة المفتوحة )(OSI

ٌُعد هذا التمٌٌز مهمًا نظرً ا الختالف أنواع الهجمات الموجهة إلى هذه الطبقات ،وبالتالً ٌتم استخدام أسالٌب مختلفة
لبناء المرونة.
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الهجمات على طبقة البنٌة التحتٌة
ُتعد هجمات  DDoSاألكثر شٌوعًا ،وهً هجمات انعكاس بروتوكول مخطط بٌانات المستخدم ) (UDPوتدفقات
التزامن ) ،(SYNهجمات على طبقة البنٌة التحتٌة .باستطاعة المهاجم استخدام أي أسلوب من هذٌن األسلوبٌن
لتولٌد أحجام كبٌرة من عملٌات النقل التً تإدي إلى استنزاف سعة الشبكة أو النظام مثل الخادم أو جدار الحماٌة أو
 IPSأو موازن الحمل .وتتمٌز هذه الهجمات بتوقٌعات واضحة مما ٌجعل الكشف عنها أكثر سهولةٌ .حتاج التخفٌف
الفعال لهذه الهجمات إلى موارد الشبكة أو النظام بما ٌتجاوز الحجم الذي ٌتم تولٌده بواسطة المهاجم.
إن بروتوكول  UDPعبارة عن بروتوكول عدٌم الحالة .من شؤن ذلك أن ٌسمح للمهاجم بانتحال مصدر الطلب
المرسل إلى الخادم الذي ٌستدعً استجابة كبٌرة .وٌختلف عامل التضخٌم ،وهو نسبة حجم الطلب إلى حجم
االستجابة ،استنا ًدا إلى البروتوكول المستخدم ،مثل نظام أسماء المجاالت ( )DNSأو بروتوكول وقت الشبكة
( )NTPأو بروتوكول اكتشاف الخدمات البسٌطة ( .)SSDPعلى سبٌل المثال ،بإمكان نطاق عامل التضخٌم لـ
 DNSأن ٌكون من  68إلى  – 52مما ٌعنً أن المهاجم ٌمكنه إرسال حمولة طلب بحجم  22باٌت إلى خادم
 DNSوإنشاء عملٌات نقل غٌر مطلوبة ٌزٌد حجمها عن  3211باٌت .تم توضٌح هذا المفهوم فً الشكل .3

الشكل  :3هجمة انعكاس UDP

بإمكان تدفقات  SYNأن تكون تقرٌبًا بالعشرات من الغٌغابت فً الثانٌة ،ولكن الهدف من الهجمة هو استنزاف
موارد النظام المتوفرة من خالل ترك االتصاالت فً حالة نصف مفتوحة .وكما تم توضٌحه فً الشكل  ،2عندما
ٌتصل المستخدم النهائً بخدمة  ،TCPكخادم الوٌب مثالً ،سوف ٌرسل العمٌل حزمة  .SYNسوف ٌرجع الخادم
 SYN-ACKوسوف ٌرجع العمٌل  ،ACKمما ٌإدي إلى إكمال تؤكٌد االتصال الثالثً االتجاه.
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الشكل  :4تأكيد االتصال الثالثي االتجاه SYN

فً تدفق  ،SYNال ٌتم إرجاع  ACKإطال ًقا ،وٌبقى الخادم منتظرً ا االستجابة .من شؤن هذا األمر أن ٌمنع
المستخدمٌن الجدد من االتصال بالخادم.

الهجمات على طبقة التطبٌق
بطرٌقة أقل تكرارً ا ،قد ٌستهدف المهاجم التطبٌق بحد ذاته مع الهجمة على الطبقة  7أو الهجمة على طبقة
التطبٌق .تختلف هذه الهجمات عن الهجمات على طبقة البنٌة التحتٌة ألن المهاجم ٌحاول تشغٌل وظائف معٌنة
خاصة بالتطبٌق بشكل زائد بهدف جعله غٌر متوفر .وفً بعض الحاالتٌ ،مكن تحقٌق ذلك من خالل أحجام
طلبات منخفضة للغاٌة ال تإدي إلى تولٌد حجم كبٌر من عملٌات النقل على الشبكة .من شؤن ذلك أن ٌجعل
عملٌة الكشف عن الهجمة وتخفٌفها أكثر صعوبة .تشتمل األمثلة عن الهجمات على طبقة التطبٌق تدفقات
 HTTPوهجمات ( cache-bustingلمنع المستعرض أو الوكٌل من استخدام عنصر تم تحمٌله وتخزٌنه
مإق ًتا) وتدفقات .WordPress XML-RPC
عندما ٌتعلق األمر بتدفق ٌ ،HTTPرسل المهاجم طلبات  HTTPتبدو وكؤنها صادرة عن مستخدم حقٌقً
لتطبٌق الوٌب .ستستهدف بعض تدفقات  HTTPمور ًدا معٌ ًنا ،فً حٌن أن بعض تدفقات  HTTPاألكثر تعقٌداً
ستحاول محاكاة السلوك البشري .من شؤن ذلك أن ٌزٌد من صعوبة استخدام أسالٌب التخفٌف الشائعة مثل تحدٌد
معدل الطلباتُ .تعد هجمات  Cache-bustingنوعًا من تدفقات ٌ HTTPستخدم أشكاالً مختلفة فً سلسلة
االستعالم لتجنب التخزٌن المإقت لشبكة تسلٌم المحتوى ) (CDNمما ٌإدي إلى عملٌات إحضار من الخادم
األصل ،وٌتسبب بالتالً فً وضع ضغوط إضافٌة على خادم الوٌب األصل.
عندما ٌتعلق األمر بتدفق  ،WordPress XML-RPCوالذي ٌُعرف أٌضًا بتدفق pingback
(اإلعالم التلقائً بإنشاء ارتباط جدٌد) لـ  ،WordPressباستطاعة المهاجم إساءة استعمال وظٌفة
 XML-RPC APIلموقع وٌب مستضاف على برنامج إدارة محتوى العالمة التجارٌة WordPress
لتولٌد تدفق من طلبات  .HTTPتسمح مٌزة  pingbackلموقع مستضاف على ( WordPressالموقع أ)
ً
ارتباطا إلى الموقع ب .ونتٌجة لذلك،
بإعالم موقع  WordPressآخر (الموقع ب) بؤن الموقع أ أنشؤ
سٌحاول الموقع ب إحضار الموقع أ للتحقق من وجود االرتباط .فٌما ٌتعلق بتدفق ٌ ،pingbackسًء
المهاجم استعمال هذه القدرة لكً ٌتسبب فً قٌام الموقع  Bبمهاجمة الموقع ٌ .Aتضمن هذا النوع من
الهجمات توقٌعًا واضحً ا إذ ٌجب أن تكون الكلمة " "WordPressموجودة فً " "User-Agentفً رأس
طلب .HTTP
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ٌمكن للهجمات على طبقة التطبٌق أن تستهدف أٌضًا خدمات نظام أسماء المجاالت ) .(DNSوٌُعتبر النوع األكثر
شٌوعًا لهذه الهجمات تدفق استعالم  DNSحٌث ٌستخدم المهاجم عد ًدا كبٌرً ا من استعالمات  DNSمش ّكلة بطرٌقة
جٌدة الستنزاف موارد خادم ٌ .DNSمكن لهذه الهجمات أن تتضمن أٌضًا مكون  cache-bustingحٌث ٌختار
المهاجم بشكل عشوائً سلسلة المجال الفرعً لتجاوز مخزن  DNSالمإقت المحلً ألي محلل معٌن .ونتٌجة لذلك،
ٌتم تطوٌع المحلل للقٌام بهجمة ضد خادم  DNSالموثوق.
فٌما ٌتعلق بتطبٌقات الوٌب التً ٌتم تسلٌمها عبر طبقة مآخذ التوصٌل اآلمنة )ٌ ،(SSLستطٌع المهاجم اختٌار عملٌة
مفاوضات ُ .SSLتعتبر  SSLباهظة التكالٌف من الناحٌة الحسابٌة ،األمر الذي ٌسمح للمهاجم بالتؤثٌر على توافر
الخادم عن طرٌق إرسال بٌانات غامضة .تشتمل األشكال األخرى لهذه الهجمة على مهاجم ٌكمل عملٌة تؤكٌد اتصال
 SSLولكنه ٌعٌد التفاوض بشكل مستمر بشؤن أسلوب التشفٌر .بطرٌقة مماثلةٌ ،ستطٌع المهاجم استنزاف موارد
الخادم عن طرٌق فتح عدد كبٌر من جلسات عمل  SSLوإغالقها.

أسالٌب التخفٌف
تتمٌز بنٌة  AWSالتحتٌة بالمرونة فً مواجهة  DDoSبفضل تصمٌمها ،وتدعمها أنظمة تخفٌف هجمات DDoS
التً ٌمكنها الكشف عن عملٌات النقل الزائدة وتصفٌتها بشكل تلقائً .ولكً تتمكن من حماٌة توافر تطبٌقك ،من
الضروري تطبٌق تصمٌم ٌسمح لك باالستفادة من هذه القدرات.
إحدى حاالت استخدام  AWSاألكثر شٌوعًا هً تطبٌق وٌب الذي ٌقدم محتوى ثاب ًتا ودٌنامٌكًٌا للمستخدمٌن عبر
اإلنترنت .لالطالع على تصمٌم مرجعً لمرونة مواجهة ٌُ DDoSستخدم عاد ًة مع تطبٌقات الوٌبٌ ،مكنك مراجعة
الشكل .5
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الشكل  :5التصميم المرجعي لمرونة مواجهة DDoS

ٌتضمن هذا التصمٌم المرجعً الكثٌر من خدمات  AWSالتً ٌمكنها مساعدتك فً تحسٌن مرونة تطبٌق
الوٌب فً التعامل مع هجمات  .DDoSوٌتم تعداد أفضل الممارسات فً هذا التصمٌم لتسهٌل الرجوع إلٌها إذ
ستتم مناقشتها فً المستند بكامله .على سبٌل المثال ،سٌُشار إلى القسم الذي ٌناقش القدرات التً توفرها مٌزة
 Amazon CloudFrontبواسطة مإشر أفضل الممارسات (على سبٌل المثال .)BP1 ،لالطالع على
ملخص لهذه الخدمات والقدرات التً تستطٌع توفٌرها ،راجع الجدول .6
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مناطق AWS

مواقع حافة AWS

الموازنة
المرنة
لألحمال

Amazon
 CloudFrontمع
AWS WAF

Amazon
API
Gateway

Amazon
Route 53

( BP1و)BP2

)(BP4

)(BP3

التخفٌف من الهجمة على
الطبقة ( 3على سبٌل
المثال ،انعكاس )UDP

✔

✔

✔

✔

التخفٌف من الهجمة على
الطبقة ( 2على سبٌل
المثال ،تدفق )SYN

✔

✔

✔

✔

التخفٌف من الهجمة على
الطبقة ( 2على سبٌل
المثال)SSL ،

✔

✔

غٌر
متوفر

✔

تقلٌل مساحة سطح الهجمة

✔

✔

✔

✔

التكٌف المتصاص عملٌات
النقل على طبقة التطبٌق

✔

✔

✔

✔

التخفٌف من الهجمة على
الطبقة ( 7طبقة التطبٌق)

✔

✔

✔

العزل الجغرافً وتشتت
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الجدول  :2ملخص أفضل الممارسات

تسمح لك الخدمات المتوفرة ضمن مناطق  ،AWSمثل الموازنة المرنة لألحمال وسحابة  Amazonللحوسبة
المرنة ) ،(EC2ببناء مرونة  DDoSوالتكٌف للتعامل مع أحجام عملٌات النقل غٌر المتوقعة ضمن منطقة معٌنة.
أما الخدمات المتوفرة فً مواقع حافة  ،AWSمثل  Amazon CloudFrontو AWS WAFو Amazon
 Route 53و ،Amazon API Gatewayفتسمح لك باالستفادة من شبكة عالمٌة من مواقع الحافة التً ٌمكنها
أن تزوّ د تطبٌقك بمستوى أكبر من التسامح مع الخطؤ ومستوى متزاٌد من التكٌف إلدارة أحجام أكبر من عملٌات
النقل .سنناقش فً األقسام التالٌة فوائد استخدام كل خدمة من هذه الخدمات لبناء المرونة لمواجهة هجمات DDoS
على طبقة البنٌة التحتٌة وطبقة التطبٌق.
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الدفاع عن طبقة البنٌة التحتٌة ( BP1و BP3و BP6و)BP7
فً بٌئة خاصة بمركز بٌانات تقلٌديٌ ،مكنك تخفٌف هجمات  DDoSعلى طبقة البنٌة التحتٌة باستخدام بعض
األسالٌب مثل التزوٌد الزائد للسعة أو نشر أنظمة تخفٌف هجمات  DDoSأو تنظٌف عملٌات النقل من خالل
المساعدة التً توفرها خدمات تخفٌف هجمات  .DDoSعلى  ،AWSلدٌك خٌارات تسمح لك بتصمٌم تطبٌقك لكً
ٌكون قادرً ا على التكٌف مع أحجام أكبر من عملٌات النقل وامتصاصها من دون استثمارات كبٌرة فً رأس المال أو
تعقٌدات غٌر ضرورٌة .تتضمن االعتبارات الرئٌسٌة المتعلقة بتخفٌف هجمات  DDoSالحجمٌة توفر سعة النقل
وتنوعه وحماٌة موارد  AWSمثل مثٌالت  Amazon EC2من الهجمات التً تتعرض لها عملٌات النقل.

حجم المثٌل )(BP7
ٌستخدم الكثٌر من عمالء  AWSخدمة  Amazon EC2لسعة الحوسبة القابلة لتغٌٌر الحجم ،مما ٌسمح لك
بزٌادة السعة أو خفضها بسرعة عندما تتغٌر متطلباتكٌ .مكنك التوسع أفقًٌا عبر إضافة مثٌالت إلى تطبٌقك ،كما
تقتضً الحاجة .وٌمكنك أٌضًا أن تختار التوسع عمودًٌا باستخدام مثٌالت كبٌرةٌ .دعم بعض أنواع المثٌالت
مٌزات ،مثل واجهات شبكة  01غٌغابت والشبكة المحسنة التً ٌمكنها تحسٌن قدرتك على التعامل مع أحجام أكبر
من عملٌات النقل.
باستخدام واجهات شبكة  01غٌغابتٌ ،ستطٌع كل مثٌل دعم حجم أكبر من عملٌات النقل .من شؤن ذلك أن ٌساعد فً
منع ازدحام الشبكة نتٌجة أي عملٌة نقل وصلت إلى مثٌل  .Amazon EC2توفر المثٌالت التً تدعم مٌزة الشبكة
ً
مقارنة
المحسنة مستوى أعلى من أداء اإلدخال/اإلخراج ) (I/Oواستهالك أقل لوحدة المعالجة المركزٌة )(CPU
بعملٌات التنفٌذ التقلٌدٌة .وٌإدي ذلك إلى تحسٌن قدرة المثٌل على التعامل مع عملٌة نقل أكبر من حٌث حجم الحزمة.
على  ،AWSلن تتحمل مسإولٌة تكلفة نقل البٌانات الواردة.
لمعرفة المزٌد حول مثٌالت  Amazon EC2التً تدعم واجهات شبكة  01غٌغابت والشبكة المحسنة ،راجع
أنواع مثٌالت  .3Amazon EC2لمعرفة كٌفٌة تمكٌن الشبكة المحسنة ،راجع تمكٌن الشبكة المحسنة على
مثٌالت  Linuxفً .2VPC

اختٌار المنطقة )(BP7
ٌتوفر الكثٌر من خدمات  ،AWSمثل  ،Amazon EC2فً مواقع متعددة حول العالم .وتسمى هذه
المناطق المنفصلة جغرافًٌا مناطق  .AWSعندما تعمل على تصمٌم تطبٌقك ،تتوفر لدٌك القدرة على اختٌار
منطقة واحدة أو أكثر استنا ًدا إلى متطلباتك .تشتمل االعتبارات الشائعة على األداء والتكلفة وسٌادة البٌانات.
فً كل منطقة ،توفر  AWSإمكانٌة الوصول إلى مجموعة فرٌدة من اتصاالت اإلنترنت وعالقات النظراء
التً تسمح بالحصول على زمن انتقال ومعدل نقل مثالٌٌن للمستخدمٌن المتواجدٌن بمنطقة مماثلة.
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عالو ًة على ذلكٌُ ،عتبر اختٌار المنطقة مهمًا على صعٌد مرونة  .DDoSهناك مناطق كثٌرة تكون أقرب إلى نقاط
تبادل إنترنت كبٌرة .وهناك الكثٌر من هجمات  DDoSعالمٌة المصدر ،وبالتالً من المفٌد التواجد على مقربة من
نقاط التبادل حٌث تحتفظ شركات االتصاالت العالمٌة والشركات النظٌرة الكبرى بحضور قوي .من شؤن ذلك أن
ٌساعد المستخدمٌن النهائٌٌن على الوصول إلى تطبٌقك عند التعامل مع أحجام أكبر من عملٌات النقل.
لمعرفة المزٌد حول اختٌار منطقة ،راجع المناطق ومناطق التوافر 5واسؤل فرٌق حسابك عن خصائص كل منطقة
لمساعدتك فً اتخاذ القرار الصائب.

موازنة األحمال )(BP6
باستطاعة هجمات  DDoSالكبٌرة أن تتجاوز حجم مثٌل  Amazon EC2واحد .وللتخفٌف من هذه الهجمات،
ٌمكنك االستعانة بخٌارات تتعلق بموازنة أحمال عملٌات النقل الزائدة .من خالل الموازنة المرنة لألحمال )،(ELB
ٌمكنك التخفٌف من مخاطر التحمٌل الزائد للتطبٌق عن طرٌق توزٌع عملٌات النقل عبر عدد كبٌر من المثٌالت
الخلفٌة .باستطاعة  ELBالتكٌف تلقائًٌا ،مما ٌسمح لك بإدارة أحجام أكبر من عملٌات نقل غٌر متوقعة ،مثل التدفق
المفاجئ والضخم لعملٌات النقل أو هجمات .DDoS
ٌقبل  ELBاتصاالت  TCPالمش ّكلة بطرٌقة جٌدة فقط .وهذا ٌعنً أن  ELBلن ٌقبل الكثٌر من هجمات DDoS
الشائعة ،مثل تدفقات  SYNأو تدفقات انعكاس  ،UDPولن ٌتم تمرٌر هذه الهجمات إلى تطبٌقك .عندما ٌكشف
 ELBعن أنواع هذه الهجمات ،سوف ٌتكٌف تلقائًٌا المتصاص عملٌات النقل اإلضافٌة ولكنك لن تتكبد أي
مصروفات إضافٌة.
لمعرفة المزٌد حول استخدام  ELBلتوزٌع األحمال ولحماٌة مثٌالت  ،Amazon EC2راجع بدء استخدام
الموازنة المرنة لألحمال.2

التسلٌم على نطاق واسع باستخدام مواقع حافة  BP1( AWSو)BP3
قد ٌإدي الوصول إلى اتصاالت إنترنت متدرجة ومتنوعة إلى زٌادة قدرتك على تحسٌن زمن االنتقال ومعدل النقل
للمستخدمٌن النهائٌٌن بشكل ملحوظ وامتصاص هجمات  DDoSوعزل األخطاء مع تقلٌل التؤثٌر على التوفر .توفر
مواقع حافة  AWSطبقة إضافٌة من البنٌة التحتٌة للشبكة التً توفر هذه الفوائد لتطبٌقات الوٌب التً تستخدم
 Amazon CloudFrontو .Amazon Route 53ومن خالل هذه الخدماتٌ ،تم تقدٌم المحتوى التابع لك
وٌتم حل استعالمات  DNSمن مواقع تكون فً أغلب األحٌان قرٌبة من المستخدمٌن النهائٌٌن.

صفحة  06من 62

خدمات  Amazonعبر الوٌب – أفضل ممارسات  AWSلمعدل مرونة DDoS

ٌونٌو 6102

تسلٌم تطبٌق الوٌب عند الحافة )(BP1
إن  Amazon CloudFrontعبارة عن خدمة لشبكة تسلٌم المحتوى )ٌ (CDNمكن استخدامها لتسلٌم
موقعك على الوٌب بؤكمله ،بما فً ذلك المحتوى الدٌنامٌكً والثابت والمتدفق والتفاعلً .وٌمكن استخدام
اتصاالت  TCPالدائمة ومدة البقاء ) (TTLالمتغٌرة لتسرٌع عملٌة تسلٌم المحتوى ،حتى لو تعذر تخزٌنه مإقتاً
فً موقع الحافة .وٌسمح لك ذلك باستخدام  Amazon CloudFrontلحماٌة تطبٌق الوٌب ،حتى لو كنت ال
تقدم محتوىً ثاب ًتا .تقبل خدمة  Amazon CloudFrontاالتصاالت المش ّكلة بطرٌقة جٌدة فقط بهدف منع
الكثٌر من هجمات  DDoSالشائعة ،مثل تدفقات  SYNوهجمات انعكاس  ،UDPمن الوصول إلى الخادم
األصلٌ .تم عزل هجمات  DDoSجغرافًٌا بالقرب من المصدر ،مما ٌحول دون تؤثٌر عملٌات النقل على
المواقع األخرى .باستطاعة هذه القدرات أن تحسّن كثٌرً ا من قدرتك على متابعة التعامل مع عملٌات النقل إلى
المستخدمٌن النهائٌٌن أثناء وقوع هجمات  DDoSكبٌرة .وٌمكنك استخدام  Amazon CloudFrontلحماٌة
الخادم األصل على  AWSأو فً أي مكان آخر على اإلنترنت.
لمعرفة المزٌد حول تحسٌن أداء تطبٌقات الوٌب باستخدام  ،Amazon CloudFrontراجع بدء استخدام
.7CloudFront
حل اسم المجال على الحافة )(BP3
إن  Amazon Route 53عبارة عن خدمة لنظام أسماء المجاالت ) (DNSقابلة للتكٌف ومتوفرة على
عال ٌمكن استخدامها لتوجٌه عملٌات النقل إلى تطبٌق الوٌب .وتتضمن هذه الخدمة الكثٌر من المٌزات
مستوى ٍ
المتقدمة مثل تدفق عملٌات النقل والتوجٌه القائم على وقت االنتقال و DNSالجغرافً وعملٌات فحص السالمة
والمراقبة .تسمح لك هذه المٌزات بالتحكم فً طرٌقة استجابة الخدمة لطلبات  DNSمن أجل تحسٌن وقت
االنتقال والسالمة واعتبارات أخرى .وٌمكنك استخدام هذه المٌزات لتحسٌن أداء تطبٌق الوٌب ولتفادي حاالت
انقطاع العمل بالموقع.
تستخدم مٌزة  Amazon Route 53إمكانٌتً خلط التفكٌك وتوجٌه قدرة االتصال الفردٌة لتمكٌن
المستخدمٌن النهائٌٌن من الوصول إلى التطبٌق ،حتى فً حال استهدفت هجمة  DDoSخدمة .DNS
باستخدام خلط التفكٌكٌ ،تطابق كل خادم اسم فً مجموعات تفوٌضاتك مع مجموعة فرٌدة من مواقع الحافة
ومسارات اإلنترنتٌ .إدي ذلك إلى توفٌر مستوى أكبر من التسامح مع الخطؤ وإلى تقلٌل التداخل بٌن العمالء.
إذا لم ٌتوفر خادم اسم فً مجموعة التفوٌضات ،فباستطاعة المستخدمٌن النهائٌٌن إعادة المحاولة والحصول
على استجابة من خادم اسم آخر فً موقع حافة مختلفٌ .تم استخدام إمكانٌة توجٌه قدرة االتصال الفردٌة لكً
ٌتم التعامل مع كل طلب  DNSمن قِبل الموقع الذي ٌتسم بؤكبر مستوى من المثالٌةٌ .تمٌز ذلك بتؤثٌر توزٌع
الحمل وتقلٌل زمن انتقال  ،DNSمما ٌسمح للمستخدمٌن النهائٌٌن بتلقً االستجابة بشكل أسرع .عالو ًة على
ذلك ،باستطاعة  Amazon Route 53الكشف عن حاالت الشذوذ فً المصدر وحجم طلبات  DNSوتحدٌد
أولوٌات الطلبات الصادرة عن مستخدمٌن معروفٌن بموثوقٌتهم.
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إذا كان لدٌك الكثٌر من المناطق المستضافة على  ،Amazon Route 53فٌمكنك إنشاء مجموعة تفوٌضات
قابلة إلعادة االستخدام ستعمل على تزوٌدك بالمجموعة نفسها من خوادم األسماء الموثوقة لكل مجال .من شؤن
هذه المجموعة أن تساعدك فً المحافظة على مناطقك المستضافة .وهً تسمح أٌضًا لـ  AWSبتطبٌق عملٌة
تخفٌف واحدة تغطً أي منطقة مستضافة ٌتم فٌها استخدام مجموعة التفوٌضات ،وذلك عند وقوع هجمة
.DDoS
لمعرفة المزٌد حول استخدام  Amazon Route 53لتوجٌه المستخدمٌن النهائٌٌن إلى تطبٌقك ،راجع
بدء استخدام  .8Amazon Route 53لمعرفة المزٌد حول مجموعات التفوٌضات القابلة إلعادة االستخدام،
راجع إجراءات على مجموعات التفوٌضات القابلة إلعادة االستخدام.9

الدفاع عن طبقة التطبٌق ( BP1و BP2و)BP6
ٌناقش هذا المستند عد ًدا كبٌرً ا من األسالٌب التً ُتعتبر فعالة فً تخفٌف التؤثٌر الناتج عن هجمات  DDoSعلى
طبقة البنٌة التحتٌةٌ .تطلب منك الدفاع عن التطبٌق من الهجمات على طبقة التطبٌق تنفٌذ تصمٌم ٌسمح لك بالكشف
عن الطلبات الضارة والتكٌف المتصاصها وحظرها .وٌمكن اعتبار ذلك فكرة مهمة ألن أنظمة تخفٌف هجمات
 DDoSالقائمة على الشبكة تعتبر عاد ًة غٌر فعالة على صعٌد تخفٌف الهجمات المعقدة على طبقة التطبٌق.

الكشف عن طلبات الوٌب الضارة وتصفٌتها ( BP1و)BP2
ُتستخدم جدران حماٌة تطبٌقات الوٌب ) (WAFفً الكثٌر من األحٌان لحماٌة تطبٌقات الوٌب من الهجمات التً
تحاول استغالل الثغرات األمنٌة الموجودة فً التطبٌق .وتشتمل األمثلة الشائعة حقن  SQLأو تزٌٌف الطلبات بٌن
التطبٌقاتٌ .مكنك أٌضًا استخدام  WAFللكشف عن هجمات  DDoSعلى طبقة تطبٌق الوٌب وتخفٌفها.
على ٌ ،AWSمكنك استخدام  Amazon CloudFrontو AWS WAFللدفاع عن التطبٌق فً مقابل هذه
الهجمات .تسمح لك مٌزة  Amazon CloudFrontبتخزٌن المحتوى الثابت بشكل مإقت وتقدٌمه من مواقع
حافة  AWSالتً ٌمكنها أن تساعد فً تخفٌف الحمل على الخادم األصل .عالو ًة على ذلك ،باستطاعة مٌزة
 Amazon CloudFrontإغالق االتصاالت بشكل تلقائً من مهاجمٌن لدٌهم سرعة قراءة أو سرعة كتابة بطٌئة
(على سبٌل المثال .)Slowloris ،وٌمكنك استخدام التقٌٌد الجغرافً فً  Amazon CloudFrontلمنع
المستخدمٌن فً مناطق جغرافٌة معٌنة من الوصول إلى المحتوى .بإمكان هذا األمر أن ٌكون مفٌ ًدا إذا أردت حظر
الهجمات الصادرة من مواقع جغرافٌة ال تتوقع فٌها التعامل مع مستخدمٌن نهائٌٌن.
بالنسبة إلى أنواع الهجمات األخرى ،مثل تدفقات  HTTPأو تدفقات  pingbackلـ ٌ ،WordPressمكنك
استخدام  AWS WAFإلنشاء عملٌات تخفٌف خاصة بك .إذا كنت تعرف عناوٌن  IPالمصدر التً ترٌد حظرها،
فٌمكنك إنشاء قاعدة تتضمن إجراء الحظر وربطها بقائمة التحكم بالوصول ) (ACLإلى الوٌب .وٌمكنك عندئ ٍذ إنشاء
شرط مطابقة عناوٌن  IPفً قائمة التحكم بالوصول ) (ACLإلى الوٌب لحظر عناوٌن  IPالمصدر التً تشارك فً
الهجمة .وٌمكنك أٌضًا إنشاء قواعد مع شروط إلجراء الحظر حسب  URIأو سلسلة االستعالم أو أسلوب HTTP
أو مفتاح الرأس .وٌعتبر هذا األخٌر مفٌ ًدا عند وقوع هجمات تحمل توقٌعات واضحة .على سبٌل المثال ،ستتضمن
دائمًا هجمة  pingbackلـ  WordPressالكلمة " "WordPressفً .User-Agent
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قد ٌكون من الصعب التعرّ ف على توقٌع هجمة  DDoSأو التعرّ ف بدقة على عناوٌن  IPالمشاركة فً الهجمة.
وفً بعض األحٌانٌ ،مكن العثور على هذه المعلومات عبر مراجعة سجالت خادم الوٌبٌ .مكنك أٌضًا استخدام
وحدة تحكم  AWS WAFلعرض عٌنة من الطلبات التً أعادت مٌزة  Amazon CloudFrontتوجٌهها إلى
 .AWS WAFباستطاعة عٌنات الطلبات أن تساعدك فً تحدٌد القواعد التً قد تكون ضرورٌة لتخفٌف الهجمات
على طبقة التطبٌق .إذا رأٌت الكثٌر من الطلبات مع سلسلة استعالم عشوائٌة ،فقد تقرر تعطٌل إعادة توجٌه سلسلة
االستعالم فً  .Amazon CloudFrontوبإمكان هذا األمر أن ٌكون مفٌ ًدا فً التخفٌف من هجمة
 cache-bustingعلى الخادم األصل.
تتكوّ ن بعض الهجمات من عملٌات نقل على الوٌب تتخفى لكً تبدو مماثلة لعملٌات النقل العادٌة الخاصة بالمستخدم
النهائً .للتخفٌف من هذا النوع من الهجماتٌ ،مكنك استخدام وظٌفة  AWS Lambdaلتطبٌق قائمة الحظر التً
تستند إلى معدل .من خالل قائمة الحظر التً تستند إلى معدلٌ ،مكنك تعٌٌن الحد األقصى لعدد الطلبات التً ٌمكن
لتطبٌق الوٌب التعامل معها .وإذا قام روبوت أو متتبع االرتباطات بتجاوز هذا الحد ،فٌمكنك استخدام AWS WAF
لحظر أي طلبات إضافٌة بشكل تلقائً.
لمعرفة المزٌد حول استخدام التقٌٌد الجغرافً للحد من الوصول إلى توزٌع  ،Amazon CloudFrontراجع
تقٌٌد التوزٌع الجغرافً للمحتوى.01
لمعرفة المزٌد حول استخدام  ،AWS WAFراجع بدء استخدام  00AWS WAFوعرض عٌّنة من طلبات الوٌب
التً أعادت مٌزة  CloudFrontتوجٌهها إلى .06AWS WAF
لمعرفة كٌفٌة تكوٌن قائمة الحظر التً تستند إلى معدل باستخدام وظٌفة  AWS Lambdaو ،AWS WAFراجع
كٌفٌة تكوٌن قائمة الحظر التً تستند إلى معدل باستخدام  AWS WAFو.03AWS Lambda
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التكٌف المتصاص الهجمة )(BP6
هناك طرٌقة أخرى للتعامل مع الهجمات على طبقة التطبٌق وهً التشغٌل من خالل التكٌف .عندما ٌتعلق
األمر بتطبٌقات الوٌبٌ ،مكنك استخدام الموازنة المرنة لألحمال ) (ELBلتوزٌع عملٌات النقل على عدد كبٌر
من مثٌالت  Amazon EC2ذات التزوٌد الزائد أو التً تم تكوٌنها للتكٌف التلقائً بغرض التعامل مع
حاالت تدفق عملٌات النقل ،سواء كان ذلك نتٌجة التدفق المفاجئ والضخم لعملٌات النقل أو هجمة DDoS
على طبقة التطبٌقٌ .تم استخدام تنبٌهات  Amazon CloudWatchلبدء التكٌف التلقائً ،الذي ٌكٌف تلقائًٌا
حجم مجموعة  Amazon EC2كبٌرة فً إطار االستجابة لألحداث التً تحددها أنت .وٌإدي ذلك إلى حماٌة
توافر التطبٌق عند التعامل مع حجم طلبات غٌر متوقع .من خالل استخدام  Amazon CloudFrontأو
ٌ ،ELBتم التعامل مع مفاوضات  SSLمن قِبل موازن التوزٌع أو الحمل ،الذي ٌمكنه منع تؤثر المثٌالت
بالهجمات التً تستند إلى .SSL
لمعرفة المزٌد حول استخدام  Amazon CloudWatchالستدعاء التكٌف التلقائً ،راجع مراقبة مثٌالت
ومجموعات التكٌف التلقائً باستخدام .02Amazon CloudWatch

تقلٌل مساحة سطح الهجمة
هناك فكرة مهمة أخرى ٌجب أخذها فً االعتبار عند التصمٌم على  AWSوهً الحد من الفرص التً قد تسمح
للمهاجم باستهداف تطبٌقك .على سبٌل المثال ،إذا لم تتوقع أن ٌتفاعل المستخدم النهائً مع بعض الموارد بشكل
مباشر ،فعلٌك أن تتؤكد من أنه ٌتعذر الوصول إلى هذه الموارد من اإلنترنت .بطرٌقة مماثلة ،إذا لم تتوقع حدوث
تواصل بٌن المستخدمٌن النهائٌٌن أو التطبٌقات الخارجٌة من جهة مع تطبٌقك من جهة أخرى على بعض المنافذ أو
البروتوكوالت ،فعلٌك أن تتؤكد من عدم الموافقة على عملٌة النقلٌُ .عرف هذا المفهوم بتقلٌل مساحة سطح الهجمة.
سوف تعثر فً هذا القسم على أفضل الممارسات التً تسمح لك بتقلٌل مساحة سطح الهجمة وتحدٌد المدى الذي
ٌمكن من خالله تعرٌض تطبٌقك لإلنترنت .تجدر اإلشارة إلى أن مهاجمة الموارد التً ال ٌتم تعرٌضها لإلنترنت
تكون أصعب ،مما ٌإدي بدوره إلى الحد من الخٌارات التً قد تتوفر للمهاجم الستهداف توافر تطبٌقك.
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إخفاء موارد  BP1( AWSو BP4و)BP5
بالنسبة إلى الكثٌر من التطبٌقات ،من غٌر الضروري تعرٌض موارد  AWSلإلنترنت بشكل كامل .على سبٌل
المثال ،قد ال ٌكون من الضروري أن ٌكون الوصول إلى مثٌالت  Amazon EC2خلف  ELBمتوفرً ا بشكل عام.
فً هذا السٌنارٌو ،قد تقرر السماح للمستخدمٌن النهائٌٌن بالوصول إلى  ELBعلى بعض منافذ  TCPوتمكٌن
 ELBفقط من التواصل مع مثٌالت  .Amazon EC2وٌمكن تحقٌق هذا األمر عن طرٌق تكوٌن مجموعات أمان
وقوائم التحكم بالوصول إلى الشبكة ) (NACLضمن سحابة  Amazonالخاصة االفتراضٌة ) .(VPCتسمح لك
 Amazon VPCبتزوٌد قسم معزول منطقًٌا من سحابة  AWSحٌث ٌمكنك تشغٌل موارد  AWSفً شبكة
افتراضٌة تحددها أنت.
ُتعد مجموعات األمان وقوائم التحكم بالوصول ) (ACLإلى الشبكة مماثلة من حٌث أنها تسمح لك بالوصول إلى
موارد  AWSضمن  .VPCوتسمح لك مجموعات األمان بالتحكم فً عملٌات النقل الواردة والصادرة على مستوى
المثٌل وتوفر قوائم التحكم بالوصول إلى الشبكة قدرات مماثلة ،ولكن على مستوى شبكة  VPCالفرعٌة .عالو ًة على
ذلك ،ال ٌتم تطبٌق الرسوم على عملٌة نقل البٌانات الواردة على قواعد مجموعة أمان  Amazon EC2أو قوائم
التحكم بالوصول إلى الشبكة .وٌضمن لك ذلك عدم تكبد أي مصروفات إضافٌة لعملٌات النقل التً تسجلها
مجموعات األمان أو قوائم التحكم بالوصول إلى الشبكة.

مجموعات األمان )(BP5
ٌمكنك تعٌٌن مجموعات األمان عند تشغٌل مثٌل أو ربط المثٌل بمجموعة أمان فً وقت الحقٌ .تم رفض كل
عملٌات النقل إلى مجموعة أمان من اإلنترنت بشكل ضمنً إال إذا أنشؤت قاعدة السماح للسماح بعملٌة النقل .على
سبٌل المثال ،إذا كان لدٌك تطبٌق وٌب ٌتكون من  ELBومثٌالت  Amazon EC2متعددة ،فقد تقرر إنشاء
مجموعة أمان لـ "( ELBمجموعة أمان  )"ELBومجموعة أمان للمثٌالت ("مجموعة أمان خادم تطبٌق الوٌب").
وٌمكنك عندئ ٍذ إنشاء قواعد السماح للسماح بعملٌة نقل من اإلنترنت إلى مجموعة أمان  ELBوللسماح بعملٌة نقل
من مجموعة أمان  ELBإلى مجموعة أمان خادم تطبٌق الوٌب .ونتٌجة ذلكٌ ،تعذر على عملٌة النقل من اإلنترنت
التواصل بشكل مباشر مع مثٌالت  ،Amazon EC2مما ٌزٌد من صعوبة التعرف على تطبٌقك من قِبل المهاجم.

قوائم التحكم بالوصول إلى الشبكة )(BP5) (ACL
من خالل قوائم التحكم بالوصول إلى الشبكةٌ ،مكنك تحدٌد قواعد السماح والرفض على ح ٍد سواء .وٌُعد هذا
األمر مفٌ ًدا عندما ترٌد رفض بعض أنواع عملٌات النقل إلى تطبٌقك بشكل واضح .على سبٌل المثالٌ ،مكنك
تحدٌد عناوٌن ( IPمثل نطاقات  )CIDRوالبروتوكوالت ومنافذ الوجهة التً ٌجب رفضها للشبكة الفرعٌة
بكاملها .إذا تم استخدام تطبٌقك لعملٌة نقل عبر بروتوكول  TCPفقط ،فٌمكنك إنشاء قاعدة مهمتها رفض كل
عملٌة نقل عبر بروتوكول  UDPأو العكس بالعكس .وتكون هذه األداة مفٌدة عند االستجابة لهجمات DDoS
إذ ٌمكنها أن تسمح لك بإنشاء قواعدك الخاصة لتخفٌف الهجمة إذا كنت تعرف عناوٌن  IPالمصدر أو أي
توقٌع آخر.
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حماٌة الخادم األصل )(BP1
إذا كنت تستخدم  Amazon CloudFrontمع خادم أصل ٌقع داخل  ،VPCفٌجب استخدام وظٌفة
 AWS Lambdaلتحدٌث قواعد مجموعة األمان بشكل تلقائً من أجل السماح بعملٌات النقل فقط من
 .Amazon CloudFrontمن شؤن ذلك أن ٌإدي إلى تحسٌن أمان الخادم األصل عن طرٌق المساعدة
فً ضمان عدم تجاوز  Amazon CloudFrontو.AWS WAF
لمعرفة المزٌد عن كٌفٌة حماٌة الخادم األصل عن طرٌق تحدٌث مجموعات األمان بشكل تلقائً ،راجع
كٌفٌة تحدٌث مجموعات األمان بشكل تلقائً لكل من  Amazon CloudFrontوAWS WAF
باستخدام .05AWS Lambda
قد تحتاج أٌضًا إلى ضمان قٌام توزٌع  Amazon CloudFrontفقط بإعادة توجٌه الطلبات إلى الخادم
األصل .من خالل رإوس طلبات ٌ ،Edge-to-Originمكنك إضافة قٌمة رإوس الطلبات الموجودة أو
تجاوزها عندما تعٌد  Amazon CloudFrontتوجٌه الطلبات إلى الخادم األصلٌ .مكنك استخدام الرأس
 X-Shared-Secretللمساعدة فً التحقق من أن إرسال الطلبات الموجهة إلى الخادم األصل قد تم من
.Amazon CloudFront
لمعرفة المزٌد حول حماٌة الخادم األصل بواسطة الرأس  ،X-Shared-Secretراجع إعادة توجٌه الرإوس
المخصصة إلى الخادم األصل.02

حماٌة نقاط نهاٌة (BP4) API
عاد ًة ،عندما توجد حاجة لعرض واجهة برمجة التطبٌقات ) (APIأمام الجمهور ،هناك خطر ٌتمثل فً احتمال
استهداف واجهة  APIاألمامٌة بهجمة  .DDoSتسمح لك  ،Amazon API Gatewayوهً خدمة مُدارة
بشكل كامل ،بإنشاء  APIتعمل بصٌغة "بوابة أمامٌة" للتطبٌقات التً ٌتم تشغٌلها على  Amazon EC2أو
 AWS Lambdaأو أي تطبٌق وٌب .باستخدام  ،Amazon API Gatewayلن تحتاج إلى تشغٌل
خوادمك الخاصة لواجهة  APIاألمامٌة ،وٌمكنك إخفاء المكونات األخرى لتطبٌقك عن الجمهور .بإمكان ذلك
أن ٌمنع استهداف موارد  AWSمن قِبل هجمة  .DDoSتتكامل خدمة  Amazon API Gatewayمع
 ،Amazon CloudFrontمما ٌسمح لك باالستفادة من مرونة  DDoSالمضافة المالزمة لهذه الخدمة.
ٌمكنك أٌضًا حماٌة الواجهة الخلفٌة من عملٌات النقل المتزاٌدة من خالل تكوٌن حدود قٌاسٌة أو حدود لمعدل
االندفاع لكل أسلوب فً .REST API
لمعرفة المزٌد حول إنشاء واجهات برمجة التطبٌقات ) (APIباستخدام  ،Amazon API Gatewayراجع
بدء استخدام .07Amazon API Gateway
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األسالٌب التشغٌلٌة
تسمح لك أسالٌب التخفٌف التً ورد ذكرها فً هذا المستند بتصمٌم تطبٌقات تتمتع بمرونة متالزمة فً التعامل
مع هجمات  .DDoSفً حاالت كثٌرة ،من المفٌد أٌضًا معرفة متى تستهدف هجمات  DDoSتطبٌقك وأن
تكون قادرً ا على اتخاذ اإلجراء المناسب على هذه البٌانات .قد تحتاج أٌضًا إلى مشاركة موارد إضافٌة لتقٌٌم
تهدٌد أو مراجعة تصمٌم تطبٌقك أو لطلب مساعدة أخرىٌ .صف هذا القسم أفضل الممارسات للحصول على
قابلٌة رإٌة السلوك الشاذ والتنبٌه والتنفٌذ التلقائً ومشاركة  AWSللحصول على دعم إضافً.

قابلٌة الرإٌة
ٌساعدك فهم السلوك العادي لتطبٌقك فً اتخاذ اإلجراء المناسب بسرعة أكبر عندما تكشف عن وجود حالة شاذة.
عندما ٌنحرف قٌاس أساسً بشكل ملحوظ عن القٌمة المتوقعةٌ ،مكن اعتبار ذلك بمثابة إشارة إلى أن المهاجم قد
ٌكون بصدد محاولة استهداف توافر تطبٌقك .باستخدام ٌ ،Amazon CloudWatchمكنك مراقبة التطبٌقات
التً ٌتم تشغٌلها على  .AWSوتسمح لك هذه المٌزة بتجمٌع القٌاسات وتتبعها ومراقبة ملفات السجالت وتعٌٌن
التنبٌهات والتفاعل بشكل تلقائً مع التغٌٌرات فً موارد  .AWSللحصول على وصف لقٌاسات Amazon
 CloudWatchالمستخدمة عاد ًة للكشف عن هجمات  DDoSوالتفاعل معها ،راجع الجدول .3
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الموضوع

القياس

الوصف

التكٌف التلقائً

GroupMaxSize

الحد األقصى لحجم مجموعة التكٌف التلقائً.

Amazon
CloudFront

الطلبات

عدد طلبات .HTTP/S

Amazon
CloudFront

TotalErrorRate

نسبة جمٌع الطلبات التً تم تعٌٌن رمز حالة  HTTPلها إلى  4xxأو 5xx

Amazon
EC2

CPUUtilization

نسبة وحدات حساب  EC2الموجودة قٌد االستخدام حالًٌا

Amazon
EC2

NetworkIn

عدد وحدات الباٌت المستلمة على جمٌع واجهات الشبكة بواسطة المثٌل

ELB

SurgeQueueLength

عدد الطلبات الموضوعة فً قائمة االنتظار من قِبل موازن الحمل ،والتً تنتظر قٌام
مثٌل خلفً بقبول االتصاالت ومعالجة الطلب.

ELB

UnHealthyHostCount

عدد المثٌالت غٌر السلٌمة فً كل منطقة توافر.

ELB

RequestCount

عدد الطلبات المكتملة التً تم استالمها وتوجٌهها إلى المثٌالت المسجلة

ELB

زمن االنتقال

الوقت المنقضً ،بالثوانً ،بعد أن ٌغادر الطلب موازن الحمل إلى أن ٌتم استالم
استجابة

ELB

HTTPCode_ELB_4xx

رقم رمزي الخطؤ  HTTP 4xxأو  5xxاللذٌن أنشؤهما موازن الحمل

HTTPCode_ELB_5xx
ELB

BackendConnectionErrors

عدد االتصاالت الفاشلة

ELB

SpilloverCount

عدد الطلبات المرفوضة بسبب امتالء قائمة االنتظار

Amazon
Route 53

HealthCheckStatus

حالة نقطة نهاٌة فحص السالمة

الجدول  :3قياسات  Amazon CloudWatchالموصى بها

بالنسبة إلى تطبٌق مصمم وف ًقا للتصمٌم المرجعً لمرونة مواجهة  DDoSالذي تم توفٌره فً الشكل  ،5سٌتم
حظر الهجمات الشائعة على طبقة البنٌة التحتٌة قبل أن تصل إلى تطبٌقك .ونتٌجة لذلك ،لن تظهر هذه الهجمات
فً قٌاسات .Amazon CloudWatch
قد ٌتسبب وقوع هجمة على طبقة التطبٌق فً حدوث ارتفاعات فً الكثٌر من هذه القٌاسات .على سبٌل المثال،
قد ٌتسبب تدفق  HTTPفً حدوث ارتفاعات فً الطلبات ومستوى استخدام  CPUوالشبكة لقٌاسات كل من
 Amazon CloudFrontو ELBو Amazon EC2إذا تعذر على المثٌالت الخلفٌة التعامل مع هذه
الطلبات الزائدة ،فقد تشهد أٌضًا ارتفاعات فً  TotalErrorRateعلى Amazon CloudFront
و SurgeQueueLengthأو  UnHealthyHostCountأو  Latencyأو
 BackendConnectionErrorsأو  SpilloverCountأو  HTTPCodeعلى  .ELBوفً هذه
الحالة ،قد ٌنخفض حجم طلبات  HTTPنظرً ا لعدم قدرة التطبٌق على التعامل مع المستخدمٌن النهائٌٌن
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العادٌٌن .وٌمكنك معالجة هذه الحالة عن طرٌق تكٌٌف واجهة التطبٌق الخلفٌة أو حظر عملٌات النقل المتزاٌدة
مع  AWS WAFكما تمت مناقشته فً قسم سابق من هذا المستند.
لمعرفة المزٌد حول استخدام  Amazon CloudWatchللكشف عن هجمات  DDoSعلى تطبٌقك ،راجع
بدء استخدام .08Amazon CloudWatch
هناك أداة أخرى ٌمكنك استخدامها تسمح لك برإٌة عملٌات النقل التً تستهدف تطبٌقك وهً سجالت تدفق .VPC
على الشبكة التقلٌدٌةٌ ،مكنك استخدام سجالت تدفق الشبكة الستكشاف مشاكل االتصال واألمان وإصالحها ،وللتؤكد
من عمل قواعد الوصول إلى الشبكة كما هو متوقع .باستخدام سجالت تدفق ٌ ،VPCمكنك التقاط معلومات حول
عملٌة النقل إلى عنوان  IPالتً تذهب إلى واجهات الشبكة ومنها فً .VPC
ٌتضمن كل سجل تدفق عناوٌن  IPالمصدر والوجهة ومنافذ المصدر والوجهة والبروتوكول وعدد الحزم ووحدات
الباٌت المنقولة عبر نافذة االلتقاط .وٌمكن استخدام هذه المعلومات للمساعدة فً التعرّ ف على حاالت الشذوذ فً
عملٌات النقل إلى الشبكة وعلى موجه المهاجمة المحدد .على سبٌل المثال ،هناك منافذ محددة لمعظم هجمات انعكاس
( UDPعلى سبٌل المثال ،المنفذ المصدر  53النعكاس ٌ .)DNSمكنك اعتبار ذلك بمثابة توقٌع واضح ٌمكن
التعرّ ف علٌه فً سجل التدفق .وفً إطار االستجابةٌ ،مكنك أن تختار حظر المنفذ المصدر المحدد على مستوى
المثٌل أو إنشاء قاعدة تحكم بالوصول إلى الشبكة لحظر البروتكول بكامله إذا لم ٌكن ضرورًٌا.
لمعرفة المزٌد حول استخدام سجالت تدفق  VPCللتعرّ ف على الحاالت الشاذة فً الشبكة وموجهات هجمات
 ،DDoSراجع سجالت تدفق  09VPCوسجالت تدفق  – VPCتسجٌل تدفقات عملٌات النقل إلى الشبكة
وعرضها61

الدعم
من الضروري إنشاء خطة لمواجهة هجمات  DDoSقبل وقوع حدث فعلً .تم وضع أفضل الممارسات المشار
إلٌها فً هذا المستند لكً تكون تدابٌر استباقٌة ،وٌجب تنفٌذها قبل إطالق تطبٌق من المحتمل أن تستهدفه هجمة
 .DDoSباستطاعة فرٌق حسابك أن ٌساعدك فً مراجعة حالة االستخدام والتطبٌق ومساعدتك عبر الرد على أي
أسئلة معٌنة أو معالجة الصعوبات التً قد تواجهها.
فً بعض األحٌان ،قد ٌتبٌن لك أنه من المفٌد التواصل مع  AWSللحصول على دعم إضافً أثناء وقوع هجمة
 .DDoSوسٌتم الرد على حالتك بسرعة وسٌتم توجٌهها إلى خبٌر قادر على مساعدتك .من خالل االشتراك فً
خدمة الدعم على مستوى الشركة ،ستحصل على إمكانٌة الوصول إلى مهندسً الدعم فً السحابة عن طرٌق البرٌد
اإللكترونً أو المحادثة أو الهاتف على مدار الساعة وطٌلة أٌام األسبوع.
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إذا كنت بصدد تشغٌل أحمال عمل ذات مهام حرجة على  ،AWSفٌجب االستعانة بالدعم على مستوى المإسسة.
من خالل الدعم على مستوى المإسسة ،ستتلقى الحاالت الملحة أولوٌة علٌا وٌتم توجٌهها إلى كبار مهندسً الدعم
فً السحابة .عالو ًة على ذلك ،توفر لك خدمة الدعم على مستوى المإسسة إمكانٌة الوصول إلى مدٌر فنً للحسابات
)ٌ (TAMكون داعمًا لك ونقطة اتصال فنٌة مخصصة .وتوفر لك أٌضًا خدمة الدعم على مستوى المإسسة إمكانٌة
الوصول إلى إدارة أحداث البنٌة التحتٌة ،التً تتضمن الدعم التشغٌلً فً الوقت الحقٌقً أثناء األحداث المخطط لها
وإطالق المنتجات وعملٌات الترحٌل.
لمعرفة المزٌد حول اختٌار خطة دعم لمالءمة احتٌاجاتك الفرٌدة ،راجع مقارنة خطط دعم .60AWS

الخاتمة
باستطاعة أفضل الممارسات المشار إلٌها فً هذا المستند أن تسمح لك ببناء تصمٌم مرجعً لمرونة مواجهة
 DDoSباستطاعته أن ٌحمً توافر تطبٌقك من الكثٌر من هجمات  DDoSالشائعة على طبقة البنٌة التحتٌة
والتطبٌق .سوف ٌإثر مدى قدرتك على تصمٌم تطبٌقك وف ًقا ألفضل الممارسات هذه على نوع هجمات DDoS
التً ٌمكنك تخفٌفها وموجه هذه الهجمات وحجمها .تشجعك  AWSعلى استخدام أفضل الممارسات هذه لتوفٌر
حماٌة أفضل لتوافر تطبٌقك فً مواجهة هجمات  DDoSالشائعة.

المساهمون
ساهم األفراد والمإسسات التالٌة فً هذا المستند:
 ،Andrew Kigginsمصمم حلول AWS
 ،Jeffrey Lyonsمهندس عملٌات AWS DDoS
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