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أو الشركات التابعة   Amazon Web Services, Inc. ،لشركة محفوظة 6102 لعام©  والنشر الطبع حقوق

 لها. جمٌع الحقوق محفوظة. 

 إشعارات
وممارساتها الحالٌة فً تارٌخ  AWSهذا المستند مقدم ألغراض معلوماتٌة فقط. ٌحتوي على عروض منتجات 

إصدار هذا المستند، والتً تخضع للتغٌٌر دون إشعار مسبق. إن العمالء مسإولون عن تقٌٌمهم المستقل للمعلومات 

أو خدماتها، والتً تتاح كل منها "كما هً" بدون  AWSالموجودة فً هذا المستند وعن أي استخدام لمنتجات 

ضمان من أي نوع، سواء صرٌح أو ضمنً. وال ٌمثل هذا المستند أي ضمانات أو تمثٌالً أو التزامات تعاقدٌة أو 

أو أي من الشركات التابعة لها أو موردٌها أو الحاصلٌن على تراخٌصها. وتتحكم  AWSشروًطا أو تؤكٌدات من 

والتزاماتها نحو عمالئها، وهذا المستند لٌس جزًءا من أي اتفاقٌة مبرمة بٌن  AWSفً مسإولٌات  AWSاتفاقٌة 

AWS .وعمالئها 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 

Amazon  عبر الوٌب(AWS)  مقابل هجمات رفض الخدمة الموزع(DDoS) وٌوفر المستند نظرة عامة حول .

م مرجعً لمرونة مواجهة وأسالٌب التخفٌف باإلضافة إلى تصمٌ AWSوالقدرات الً توفرها  DDoSهجمات 

DDoS   .ٌمكن استخدامه كدلٌل للمساعدة فً حماٌة توافر التطبٌقات 

 المقدمة
وٌستهدف هذا المستند مخاطبة صناع قرارات تقنٌة المعلومات والمسإولٌن عن األمان الذٌن لدٌهم دراٌة بالمفاهٌم 

توفر المزٌد من  AWSإلى وثائق  . ٌتضمن كل قسم ارتباطاتAWSاألساسٌة فً مجال الشبكات واألمان و

 AWS re:Inventالتفاصٌل حول أفضل الممارسات أو القدرات. ٌمكنك أًٌضا عرض جلستً عمل مإتمر 

SEC307 –  بناء تصمٌم مرجعً لمرونة مواجهة DDoS  معAWS0 وSEC306 –  الحماٌة من هجمات

DDoS6  .للحصول على مزٌد من المعلومات 

 DDoSهجمات 
( عبارة عن هجمة من شؤنها أن تجعل موقع الوٌب أو التطبٌق غٌر متوفر DoSإن هجمة رفض الخدمة )

للمستخدمٌن النهائٌٌن. ولتحقٌق هذا األمر، ٌستعٌن المهاجمون بمجموعة من األسالٌب التً تستهلك الشبكة أو 

فً أبسط  ،DoSالموارد األخرى، مما ٌإدي إلى عرقلة وصول المستخدمٌن النهائٌٌن المخولٌن. وٌتم تنفٌذ هجمة 

 .0شكل لها، ضد هدف من قِبل مهاجم واحد من مصدر فردي، كما هو موضح فً الشكل 

 

 DOS: رسم بياني لهجمة 1الشكل 

ٌمكن اختراقها أو  –، ٌستخدم المهاجم مصادر متعددة (DDoS)عندما ٌتعلق األمر بهجمة رفض الخدمة الموزع 

، فً هجمة 6ظٌم هجمة ضد أحد األهداف. وكما ٌوضح الشكل لتن –التحكم فٌها من خالل مجموعة من المتعاونٌن 

DDoS ٌشارك كل متعاون أو جهاز مضٌف مخترق فً الهجمة، مما ٌإدي إلى إنشاء تدفق من حزم البٌانات أو ،

  الطلبات للتسبب فً إنهاك الهدف المستهدف.

https://www.youtube.com/watch?v=OT2y3DzMEmQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ys0gG1koqJA
https://www.youtube.com/watch?v=Ys0gG1koqJA
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 DDOS: رسم بياني لهجمة 2الشكل 

(، OSIمن نموذج اتصال األنظمة المفتوحة ) 7و 2و 2و 3طبقات األكثر شٌوًعا عند ال DDoSتحدث هجمات 

 Network and Transportمع طبقات  2و 3. وتتطابق الهجمات على الطبقتٌن 0الذي تم وصفه فً الجدول 

: وٌشٌر هذا المستند إلٌها بالهجمات على طبقة البنٌة التحتٌة. أما الهجمات على OSI)الشبكة والنقل( فً نموذج 

: OSI)التقدٌم والتطبٌق( فً نموذج  Presentation and Applicationفتتطابق مع طبقات  7و 2تٌن الطبق

 وٌشٌر هذا المستند إلٌها بالهجمات على طبقة التطبٌق.

 أمثلة الموجهات الوصف الوحدة الطبقة #

 DNS، تدفقات استعالم HTTPتدفقات  عملٌة الشبكة للتطبٌق بٌانات التطبٌق 7

 SSLسوء استعمال  تمثٌل البٌانات وتشفٌرها بٌانات التقدٌم 2

 غٌر متوفر االتصاالت بٌن األجهزة المضٌفة بٌانات جلسة العمل 5

 SYNتدفقات  اتصاالت بنظام نهاٌة إلى نهاٌة والموثوقٌة أقسام النقل 2

 UDPهجمات انعكاس  تحدٌد المسار والعنونة المنطقٌة حزم الشبكة 3

 غٌر متوفر العنونة الفعلٌة إطارات البٌاناتارتباط  6

 غٌر متوفر اإلرسال عبر الوسائط واإلشارات واإلرسال الثنائً البت فعلٌة 0

 (OSI): نموذج اتصال األنظمة المفتوحة 1الجدول 

 

أسالٌب مختلفة  ٌُعد هذا التمٌٌز مهًما نظًرا الختالف أنواع الهجمات الموجهة إلى هذه الطبقات، وبالتالً ٌتم استخدام

 لبناء المرونة.
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 الهجمات على طبقة البنٌة التحتٌة
وتدفقات  (UDP)األكثر شٌوًعا، وهً هجمات انعكاس بروتوكول مخطط بٌانات المستخدم  DDoSُتعد هجمات 

، هجمات على طبقة البنٌة التحتٌة. باستطاعة المهاجم استخدام أي أسلوب من هذٌن األسلوبٌن (SYN)التزامن 

ٌد أحجام كبٌرة من عملٌات النقل التً تإدي إلى استنزاف سعة الشبكة أو النظام مثل الخادم أو جدار الحماٌة أو لتول

IPS  أو موازن الحمل. وتتمٌز هذه الهجمات بتوقٌعات واضحة مما ٌجعل الكشف عنها أكثر سهولة. ٌحتاج التخفٌف

 تجاوز الحجم الذي ٌتم تولٌده بواسطة المهاجم. الفعال لهذه الهجمات إلى موارد الشبكة أو النظام بما ٌ

عبارة عن بروتوكول عدٌم الحالة. من شؤن ذلك أن ٌسمح للمهاجم بانتحال مصدر الطلب  UDPإن بروتوكول 

المرسل إلى الخادم الذي ٌستدعً استجابة كبٌرة. وٌختلف عامل التضخٌم، وهو نسبة حجم الطلب إلى حجم 

( أو بروتوكول وقت الشبكة DNSلبروتوكول المستخدم، مثل نظام أسماء المجاالت )االستجابة، استناًدا إلى ا

(NTP( أو بروتوكول اكتشاف الخدمات البسٌطة )SSDP على سبٌل المثال، بإمكان نطاق عامل التضخٌم لـ .)

DNS  م باٌت إلى خاد 22مما ٌعنً أن المهاجم ٌمكنه إرسال حمولة طلب بحجم  – 52إلى  68أن ٌكون من

DNS  3باٌت. تم توضٌح هذا المفهوم فً الشكل  3211وإنشاء عملٌات نقل غٌر مطلوبة ٌزٌد حجمها عن . 

 

 UDP: هجمة انعكاس 3الشكل 

أن تكون تقرًٌبا بالعشرات من الغٌغابت فً الثانٌة، ولكن الهدف من الهجمة هو استنزاف  SYNبإمكان تدفقات 

، عندما 2موارد النظام المتوفرة من خالل ترك االتصاالت فً حالة نصف مفتوحة. وكما تم توضٌحه فً الشكل 

. سوف ٌرجع الخادم SYN، كخادم الوٌب مثالً، سوف ٌرسل العمٌل حزمة TCPٌتصل المستخدم النهائً بخدمة 

SYN-ACK  وسوف ٌرجع العمٌلACK .مما ٌإدي إلى إكمال تؤكٌد االتصال الثالثً االتجاه ، 
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 SYN: تأكيد االتصال الثالثي االتجاه 4الشكل 

إطالًقا، وٌبقى الخادم منتظًرا االستجابة. من شؤن هذا األمر أن ٌمنع  ACK، ال ٌتم إرجاع SYNفً تدفق 

 من االتصال بالخادم. المستخدمٌن الجدد

 الهجمات على طبقة التطبٌق
أو الهجمة على طبقة  7بطرٌقة أقل تكراًرا، قد ٌستهدف المهاجم التطبٌق بحد ذاته مع الهجمة على الطبقة 

التطبٌق. تختلف هذه الهجمات عن الهجمات على طبقة البنٌة التحتٌة ألن المهاجم ٌحاول تشغٌل وظائف معٌنة 

شكل زائد بهدف جعله غٌر متوفر. وفً بعض الحاالت، ٌمكن تحقٌق ذلك من خالل أحجام خاصة بالتطبٌق ب

طلبات منخفضة للغاٌة ال تإدي إلى تولٌد حجم كبٌر من عملٌات النقل على الشبكة. من شؤن ذلك أن ٌجعل 

دفقات عملٌة الكشف عن الهجمة وتخفٌفها أكثر صعوبة. تشتمل األمثلة عن الهجمات على طبقة التطبٌق ت

HTTP  وهجماتcache-busting  لمنع المستعرض أو الوكٌل من استخدام عنصر تم تحمٌله وتخزٌنه(

 .WordPress XML-RPCمإقًتا( وتدفقات 

تبدو وكؤنها صادرة عن مستخدم حقٌقً  HTTP، ٌرسل المهاجم طلبات HTTPعندما ٌتعلق األمر بتدفق 

األكثر تعقًٌدا  HTTPا معًٌنا، فً حٌن أن بعض تدفقات موردً  HTTPلتطبٌق الوٌب. ستستهدف بعض تدفقات 

ستحاول محاكاة السلوك البشري. من شؤن ذلك أن ٌزٌد من صعوبة استخدام أسالٌب التخفٌف الشائعة مثل تحدٌد 

ٌستخدم أشكاالً مختلفة فً سلسلة  HTTPنوًعا من تدفقات  Cache-bustingمعدل الطلبات. ُتعد هجمات 

مما ٌإدي إلى عملٌات إحضار من الخادم  (CDN)التخزٌن المإقت لشبكة تسلٌم المحتوى  االستعالم لتجنب

 األصل، وٌتسبب بالتالً فً وضع ضغوط إضافٌة على خادم الوٌب األصل. 

ٌُعرف أًٌضا بتدفق WordPress XML-RPCعندما ٌتعلق األمر بتدفق    pingback، والذي 

، باستطاعة المهاجم إساءة استعمال وظٌفة WordPressلـ  )اإلعالم التلقائً بإنشاء ارتباط جدٌد(

XML-RPC API  لموقع وٌب مستضاف على برنامج إدارة محتوى العالمة التجارٌةWordPress 

)الموقع أ(  WordPressلموقع مستضاف على  pingback. تسمح مٌزة HTTPلتولٌد تدفق من طلبات 

الموقع أ أنشؤ ارتباًطا إلى الموقع ب. ونتٌجة لذلك، آخر )الموقع ب( بؤن  WordPressبإعالم موقع 

، ٌسًء pingbackسٌحاول الموقع ب إحضار الموقع أ للتحقق من وجود االرتباط. فٌما ٌتعلق بتدفق 

. ٌتضمن هذا النوع من Aبمهاجمة الموقع  Bالمهاجم استعمال هذه القدرة لكً ٌتسبب فً قٌام الموقع 

" فً رأس User-Agent" موجودة فً "WordPressجب أن تكون الكلمة "الهجمات توقًٌعا واضًحا إذ ٌ

 . HTTPطلب 
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ٌُعتبر النوع األكثر (DNS)ٌمكن للهجمات على طبقة التطبٌق أن تستهدف أًٌضا خدمات نظام أسماء المجاالت  . و

مشّكلة بطرٌقة  DNSحٌث ٌستخدم المهاجم عدًدا كبًٌرا من استعالمات  DNSشٌوًعا لهذه الهجمات تدفق استعالم 

حٌث ٌختار  cache-busting. ٌمكن لهذه الهجمات أن تتضمن أًٌضا مكون DNSجٌدة الستنزاف موارد خادم 

المإقت المحلً ألي محلل معٌن. ونتٌجة لذلك،  DNSالمهاجم بشكل عشوائً سلسلة المجال الفرعً لتجاوز مخزن 

 الموثوق. DNSٌتم تطوٌع المحلل للقٌام بهجمة ضد خادم 

، ٌستطٌع المهاجم اختٌار عملٌة (SSL)فٌما ٌتعلق بتطبٌقات الوٌب التً ٌتم تسلٌمها عبر طبقة مآخذ التوصٌل اآلمنة 

باهظة التكالٌف من الناحٌة الحسابٌة، األمر الذي ٌسمح للمهاجم بالتؤثٌر على توافر  SSL. ُتعتبر SSLمفاوضات 

ال األخرى لهذه الهجمة على مهاجم ٌكمل عملٌة تؤكٌد اتصال الخادم عن طرٌق إرسال بٌانات غامضة. تشتمل األشك

SSL  ولكنه ٌعٌد التفاوض بشكل مستمر بشؤن أسلوب التشفٌر. بطرٌقة مماثلة، ٌستطٌع المهاجم استنزاف موارد

 وإغالقها. SSLالخادم عن طرٌق فتح عدد كبٌر من جلسات عمل 

 أسالٌب التخفٌف
 DDoSبفضل تصمٌمها، وتدعمها أنظمة تخفٌف هجمات   DDoSً مواجهة التحتٌة بالمرونة ف AWSتتمٌز بنٌة 

ولكً تتمكن من حماٌة توافر تطبٌقك، من   التً ٌمكنها الكشف عن عملٌات النقل الزائدة وتصفٌتها بشكل تلقائً.

 الضروري تطبٌق تصمٌم ٌسمح لك باالستفادة من هذه القدرات. 

ا للمستخدمٌن عبر األكثر شٌوًعا ه AWSإحدى حاالت استخدام  ًٌ ً تطبٌق وٌب الذي ٌقدم محتوى ثابًتا ودٌنامٌك

ٌُستخدم عادًة مع تطبٌقات الوٌب، ٌمكنك مراجعة   DDoSاإلنترنت. لالطالع على تصمٌم مرجعً لمرونة مواجهة 

 .5الشكل 
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 DDoS: التصميم المرجعي لمرونة مواجهة 5الشكل 

التً ٌمكنها مساعدتك فً تحسٌن مرونة تطبٌق  AWSٌتضمن هذا التصمٌم المرجعً الكثٌر من خدمات 

. وٌتم تعداد أفضل الممارسات فً هذا التصمٌم لتسهٌل الرجوع إلٌها إذ DDoSالوٌب فً التعامل مع هجمات 

ٌُشار إلى القسم الذي ٌ ناقش القدرات التً توفرها مٌزة ستتم مناقشتها فً المستند بكامله. على سبٌل المثال، س

Amazon CloudFront  ،على سبٌل المثال( بواسطة مإشر أفضل الممارساتBP1 لالطالع على .)

 .6ملخص لهذه الخدمات والقدرات التً تستطٌع توفٌرها، راجع الجدول 
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 AWSمناطق  AWSمواقع حافة  

 Amazon 

CloudFront  مع

AWS WAF 

 

(BP1 وBP2) 

Amazon 

API 

Gateway 

 

(BP4) 

Amazon 

Route 53 

 

 

(BP3) 

الموازنة 

المرنة 

 لألحمال

 

 

(BP6) 

Amazon 

VPC 

 

 

(BP5) 

Amazon 

EC2  مع التكٌف

 التلقائً

 

(BP7) 

التخفٌف من الهجمة على 

)على سبٌل  3الطبقة 

 (UDPالمثال، انعكاس 

✔  ✔ ✔ ✔ ✔  

التخفٌف من الهجمة على 

)على سبٌل  2الطبقة 

 (SYNالمثال، تدفق 

✔ ✔ ✔ ✔   

التخفٌف من الهجمة على 

)على سبٌل  2الطبقة 

 (SSLالمثال، 

غٌر  ✔ ✔
 متوفر

✔   

  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  تقلٌل مساحة سطح الهجمة

التكٌف المتصاص عملٌات 

 النقل على طبقة التطبٌق
✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

على التخفٌف من الهجمة 

 )طبقة التطبٌق( 7الطبقة 
✔ ✔ ✔    

العزل الجغرافً وتشتت 

عملٌات النقل الزائدة 

أكبر  DDoSوهجمات 

 حجًما

✔ ✔ ✔    

 : ملخص أفضل الممارسات2الجدول 

للحوسبة  Amazon، مثل الموازنة المرنة لألحمال وسحابة AWSتسمح لك الخدمات المتوفرة ضمن مناطق 

والتكٌف للتعامل مع أحجام عملٌات النقل غٌر المتوقعة ضمن منطقة معٌنة.  DDoS، ببناء مرونة (EC2)  المرنة

 Amazonو AWS WAFو Amazon CloudFront، مثل AWSأما الخدمات المتوفرة فً مواقع حافة 

Route 53 وAmazon API Gatewayها ، فتسمح لك باالستفادة من شبكة عالمٌة من مواقع الحافة التً ٌمكن

أن تزّود تطبٌقك بمستوى أكبر من التسامح مع الخطؤ ومستوى متزاٌد من التكٌف إلدارة أحجام أكبر من عملٌات 

 DDoSالنقل. سنناقش فً األقسام التالٌة فوائد استخدام كل خدمة من هذه الخدمات لبناء المرونة لمواجهة هجمات 

 على طبقة البنٌة التحتٌة وطبقة التطبٌق.
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 (BP7و BP6و BP3و BP1بقة البنٌة التحتٌة )الدفاع عن ط
على طبقة البنٌة التحتٌة باستخدام بعض  DDoSفً بٌئة خاصة بمركز بٌانات تقلٌدي، ٌمكنك تخفٌف هجمات 

أو تنظٌف عملٌات النقل من خالل  DDoSاألسالٌب مثل التزوٌد الزائد للسعة أو نشر أنظمة تخفٌف هجمات 

، لدٌك خٌارات تسمح لك بتصمٌم تطبٌقك لكً AWS. على DDoSخفٌف هجمات المساعدة التً توفرها خدمات ت

ٌكون قادًرا على التكٌف مع أحجام أكبر من عملٌات النقل وامتصاصها من دون استثمارات كبٌرة فً رأس المال أو 

الحجمٌة توفر سعة النقل  DDoSتعقٌدات غٌر ضرورٌة. تتضمن االعتبارات الرئٌسٌة المتعلقة بتخفٌف هجمات 

 من الهجمات التً تتعرض لها عملٌات النقل. Amazon EC2مثل مثٌالت  AWSوتنوعه وحماٌة موارد 

 (BP7)حجم المثٌل 

لسعة الحوسبة القابلة لتغٌٌر الحجم، مما ٌسمح لك  Amazon EC2خدمة  AWSٌستخدم الكثٌر من عمالء 

ا عبر إضافة مثٌالت إلى تطبٌقك، كما  ًٌ بزٌادة السعة أو خفضها بسرعة عندما تتغٌر متطلباتك. ٌمكنك التوسع أفق

ا باستخدام مثٌالت كبٌرة. ٌدعم بعض أنواع المثٌالت  ًٌ تقتضً الحاجة. وٌمكنك أًٌضا أن تختار التوسع عمود

غٌغابت والشبكة المحسنة التً ٌمكنها تحسٌن قدرتك على التعامل مع أحجام أكبر  01مثل واجهات شبكة مٌزات، 

 من عملٌات النقل. 

غٌغابت، ٌستطٌع كل مثٌل دعم حجم أكبر من عملٌات النقل. من شؤن ذلك أن ٌساعد فً  01باستخدام واجهات شبكة 

. توفر المثٌالت التً تدعم مٌزة الشبكة Amazon EC2مثٌل منع ازدحام الشبكة نتٌجة أي عملٌة نقل وصلت إلى 

مقارنًة  (CPU)واستهالك أقل لوحدة المعالجة المركزٌة  (I/O)المحسنة مستوى أعلى من أداء اإلدخال/اإلخراج 

زمة. بعملٌات التنفٌذ التقلٌدٌة. وٌإدي ذلك إلى تحسٌن قدرة المثٌل على التعامل مع عملٌة نقل أكبر من حٌث حجم الح

 ، لن تتحمل مسإولٌة تكلفة نقل البٌانات الواردة.AWSعلى 

غٌغابت والشبكة المحسنة، راجع  01التً تدعم واجهات شبكة  Amazon EC2لمعرفة المزٌد حول مثٌالت 

تمكٌن الشبكة المحسنة على بكة المحسنة، راجع . لمعرفة كٌفٌة تمكٌن الشAmazon EC23أنواع مثٌالت 

 .VPC2فً  Linuxمثٌالت 

 (BP7)اختٌار المنطقة 

ذه ، فً مواقع متعددة حول العالم. وتسمى هAmazon EC2، مثل AWSٌتوفر الكثٌر من خدمات 

ا مناطق  ًٌ . عندما تعمل على تصمٌم تطبٌقك، تتوفر لدٌك القدرة على اختٌار AWSالمناطق المنفصلة جغراف

منطقة واحدة أو أكثر استناًدا إلى متطلباتك. تشتمل االعتبارات الشائعة على األداء والتكلفة وسٌادة البٌانات. 

اإلنترنت وعالقات النظراء إمكانٌة الوصول إلى مجموعة فرٌدة من اتصاالت  AWSفً كل منطقة، توفر 

 التً تسمح بالحصول على زمن انتقال ومعدل نقل مثالٌٌن للمستخدمٌن المتواجدٌن بمنطقة مماثلة.

https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking.html
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ٌُعتبر ط . هناك مناطق كثٌرة تكون أقرب إلى نقاDDoSاختٌار المنطقة مهًما على صعٌد مرونة  عالوًة على ذلك، 

عالمٌة المصدر، وبالتالً من المفٌد التواجد على مقربة من  DDoSتبادل إنترنت كبٌرة. وهناك الكثٌر من هجمات 

نقاط التبادل حٌث تحتفظ شركات االتصاالت العالمٌة والشركات النظٌرة الكبرى بحضور قوي. من شؤن ذلك أن 

 تعامل مع أحجام أكبر من عملٌات النقل. ٌساعد المستخدمٌن النهائٌٌن على الوصول إلى تطبٌقك عند ال

واسؤل فرٌق حسابك عن خصائص كل منطقة  5المناطق ومناطق التوافرلمعرفة المزٌد حول اختٌار منطقة، راجع 

 القرار الصائب. لمساعدتك فً اتخاذ

 (BP6)موازنة األحمال 

واحد. وللتخفٌف من هذه الهجمات،  Amazon EC2الكبٌرة أن تتجاوز حجم مثٌل  DDoSباستطاعة هجمات 

، (ELB)ٌمكنك االستعانة بخٌارات تتعلق بموازنة أحمال عملٌات النقل الزائدة. من خالل الموازنة المرنة لألحمال 

تحمٌل الزائد للتطبٌق عن طرٌق توزٌع عملٌات النقل عبر عدد كبٌر من المثٌالت ٌمكنك التخفٌف من مخاطر ال

ًٌا، مما ٌسمح لك بإدارة أحجام أكبر من عملٌات نقل غٌر متوقعة، مثل التدفق  ELBالخلفٌة. باستطاعة  التكٌف تلقائ

 . DDoSالمفاجئ والضخم لعملٌات النقل أو هجمات 

 DDoSلن ٌقبل الكثٌر من هجمات  ELBرٌقة جٌدة فقط. وهذا ٌعنً أن المشّكلة بط TCPاتصاالت  ELBٌقبل 

، ولن ٌتم تمرٌر هذه الهجمات إلى تطبٌقك. عندما ٌكشف UDPأو تدفقات انعكاس  SYNالشائعة، مثل تدفقات 

ELB  ا المتصاص عملٌات النقل اإلضافٌة ولكنك لن تتكبد أي ًٌ عن أنواع هذه الهجمات، سوف ٌتكٌف تلقائ

 إضافٌة. مصروفات

بدء استخدام ، راجع Amazon EC2لتوزٌع األحمال ولحماٌة مثٌالت  ELBلمعرفة المزٌد حول استخدام 

 .2الموازنة المرنة لألحمال

 (BP3و BP1)  AWSالتسلٌم على نطاق واسع باستخدام مواقع حافة 

قد ٌإدي الوصول إلى اتصاالت إنترنت متدرجة ومتنوعة إلى زٌادة قدرتك على تحسٌن زمن االنتقال ومعدل النقل 

وعزل األخطاء مع تقلٌل التؤثٌر على التوفر. توفر  DDoSللمستخدمٌن النهائٌٌن بشكل ملحوظ وامتصاص هجمات 

طبقة إضافٌة من البنٌة التحتٌة للشبكة التً توفر هذه الفوائد لتطبٌقات الوٌب التً تستخدم  AWSمواقع حافة 

Amazon CloudFront وAmazon Route 53 ومن خالل هذه الخدمات، ٌتم تقدٌم المحتوى التابع لك .

 ٌن النهائٌٌن.من مواقع تكون فً أغلب األحٌان قرٌبة من المستخدم DNSوٌتم حل استعالمات 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb-getting-started.html
http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb-getting-started.html
http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb-getting-started.html
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 (BP1)تسلٌم تطبٌق الوٌب عند الحافة 

ٌمكن استخدامها لتسلٌم  (CDN)عبارة عن خدمة لشبكة تسلٌم المحتوى  Amazon CloudFrontإن 

موقعك على الوٌب بؤكمله، بما فً ذلك المحتوى الدٌنامٌكً والثابت والمتدفق والتفاعلً. وٌمكن استخدام 

المتغٌرة لتسرٌع عملٌة تسلٌم المحتوى، حتى لو تعذر تخزٌنه مإقًتا  (TTL)قاء الدائمة ومدة الب TCPاتصاالت 

لحماٌة تطبٌق الوٌب، حتى لو كنت ال  Amazon CloudFrontفً موقع الحافة. وٌسمح لك ذلك باستخدام 

االتصاالت المشّكلة بطرٌقة جٌدة فقط بهدف منع  Amazon CloudFrontتقدم محتوًى ثابًتا. تقبل خدمة 

، من الوصول إلى الخادم UDPوهجمات انعكاس  SYNالشائعة، مثل تدفقات  DDoSلكثٌر من هجمات ا

ا بالقرب من المصدر، مما ٌحول دون تؤثٌر عملٌات النقل على  DDoSاألصل. ٌتم عزل هجمات  ًٌ جغراف

عملٌات النقل إلى  المواقع األخرى. باستطاعة هذه القدرات أن تحّسن كثًٌرا من قدرتك على متابعة التعامل مع

لحماٌة  Amazon CloudFrontكبٌرة. وٌمكنك استخدام  DDoSالمستخدمٌن النهائٌٌن أثناء وقوع هجمات 

 أو فً أي مكان آخر على اإلنترنت. AWSالخادم األصل على 

بدء استخدام ، راجع Amazon CloudFrontلمعرفة المزٌد حول تحسٌن أداء تطبٌقات الوٌب باستخدام 

CloudFront7. 

 (BP3)حل اسم المجال على الحافة 

قابلة للتكٌف ومتوفرة على  (DNS)عبارة عن خدمة لنظام أسماء المجاالت  Amazon Route 53إن 

مستوى عاٍل ٌمكن استخدامها لتوجٌه عملٌات النقل إلى تطبٌق الوٌب. وتتضمن هذه الخدمة الكثٌر من المٌزات 

الجغرافً وعملٌات فحص السالمة  DNSالمتقدمة مثل تدفق عملٌات النقل والتوجٌه القائم على وقت االنتقال و

من أجل تحسٌن وقت  DNSلتحكم فً طرٌقة استجابة الخدمة لطلبات والمراقبة. تسمح لك هذه المٌزات با

االنتقال والسالمة واعتبارات أخرى. وٌمكنك استخدام هذه المٌزات لتحسٌن أداء تطبٌق الوٌب ولتفادي حاالت 

 انقطاع العمل بالموقع. 

لتمكٌن  إمكانٌتً خلط التفكٌك وتوجٌه قدرة االتصال الفردٌة Amazon Route 53تستخدم مٌزة 

. DNSخدمة  DDoSالمستخدمٌن النهائٌٌن من الوصول إلى التطبٌق، حتى فً حال استهدفت هجمة 

باستخدام خلط التفكٌك، ٌتطابق كل خادم اسم فً مجموعات تفوٌضاتك مع مجموعة فرٌدة من مواقع الحافة 

  تقلٌل التداخل بٌن العمالء. ومسارات اإلنترنت. ٌإدي ذلك إلى توفٌر مستوى أكبر من التسامح مع الخطؤ وإلى

إذا لم ٌتوفر خادم اسم فً مجموعة التفوٌضات، فباستطاعة المستخدمٌن النهائٌٌن إعادة المحاولة والحصول 

على استجابة من خادم اسم آخر فً موقع حافة مختلف. ٌتم استخدام إمكانٌة توجٌه قدرة االتصال الفردٌة لكً 

بل الموقع الذي ٌتسم بؤكبر مستوى من المثالٌة. ٌتمٌز ذلك بتؤثٌر توزٌع من قِ  DNSٌتم التعامل مع كل طلب 

، مما ٌسمح للمستخدمٌن النهائٌٌن بتلقً االستجابة بشكل أسرع. عالوًة على DNSالحمل وتقلٌل زمن انتقال 

وتحدٌد  DNSالكشف عن حاالت الشذوذ فً المصدر وحجم طلبات  Amazon Route 53ذلك، باستطاعة 

 الطلبات الصادرة عن مستخدمٌن معروفٌن بموثوقٌتهم.  أولوٌات

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/GettingStarted.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/GettingStarted.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/GettingStarted.html
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، فٌمكنك إنشاء مجموعة تفوٌضات Amazon Route 53إذا كان لدٌك الكثٌر من المناطق المستضافة على 

قابلة إلعادة االستخدام ستعمل على تزوٌدك بالمجموعة نفسها من خوادم األسماء الموثوقة لكل مجال. من شؤن 

بتطبٌق عملٌة  AWSساعدك فً المحافظة على مناطقك المستضافة. وهً تسمح أًٌضا لـ هذه المجموعة أن ت

تخفٌف واحدة تغطً أي منطقة مستضافة ٌتم فٌها استخدام مجموعة التفوٌضات، وذلك عند وقوع هجمة 

DDoS . 

  لتوجٌه المستخدمٌن النهائٌٌن إلى تطبٌقك، راجع Amazon Route 53لمعرفة المزٌد حول استخدام 

. لمعرفة المزٌد حول مجموعات التفوٌضات القابلة إلعادة االستخدام، Amazon Route 538بدء استخدام 

 . 9إجراءات على مجموعات التفوٌضات القابلة إلعادة االستخدامراجع 

 (BP6و BP2و BP1الدفاع عن طبقة التطبٌق )
على  DDoSٌناقش هذا المستند عدًدا كبًٌرا من األسالٌب التً ُتعتبر فعالة فً تخفٌف التؤثٌر الناتج عن هجمات 

بنٌة التحتٌة. ٌتطلب منك الدفاع عن التطبٌق من الهجمات على طبقة التطبٌق تنفٌذ تصمٌم ٌسمح لك بالكشف طبقة ال

عن الطلبات الضارة والتكٌف المتصاصها وحظرها. وٌمكن اعتبار ذلك فكرة مهمة ألن أنظمة تخفٌف هجمات 

DDoS ات المعقدة على طبقة التطبٌق. القائمة على الشبكة تعتبر عادًة غٌر فعالة على صعٌد تخفٌف الهجم 

 (BP2و BP1الكشف عن طلبات الوٌب الضارة وتصفٌتها )

فً الكثٌر من األحٌان لحماٌة تطبٌقات الوٌب من الهجمات التً  (WAF)ُتستخدم جدران حماٌة تطبٌقات الوٌب 

أو تزٌٌف الطلبات بٌن  SQLتحاول استغالل الثغرات األمنٌة الموجودة فً التطبٌق. وتشتمل األمثلة الشائعة حقن 

 على طبقة تطبٌق الوٌب وتخفٌفها.  DDoSللكشف عن هجمات  WAFالتطبٌقات. ٌمكنك أًٌضا استخدام 

للدفاع عن التطبٌق فً مقابل هذه  AWS WAFو Amazon CloudFront، ٌمكنك استخدام AWSعلى 

شكل مإقت وتقدٌمه من مواقع بتخزٌن المحتوى الثابت ب Amazon CloudFrontالهجمات. تسمح لك مٌزة 

التً ٌمكنها أن تساعد فً تخفٌف الحمل على الخادم األصل. عالوًة على ذلك، باستطاعة مٌزة  AWSحافة 

Amazon CloudFront  إغالق االتصاالت بشكل تلقائً من مهاجمٌن لدٌهم سرعة قراءة أو سرعة كتابة بطٌئة

لمنع  Amazon CloudFrontم التقٌٌد الجغرافً فً (. وٌمكنك استخداSlowloris)على سبٌل المثال، 

المستخدمٌن فً مناطق جغرافٌة معٌنة من الوصول إلى المحتوى. بإمكان هذا األمر أن ٌكون مفًٌدا إذا أردت حظر 

 الهجمات الصادرة من مواقع جغرافٌة ال تتوقع فٌها التعامل مع مستخدمٌن نهائٌٌن. 

، ٌمكنك WordPressلـ  pingbackأو تدفقات  HTTP، مثل تدفقات بالنسبة إلى أنواع الهجمات األخرى

المصدر التً ترٌد حظرها،  IPإلنشاء عملٌات تخفٌف خاصة بك. إذا كنت تعرف عناوٌن  AWS WAFاستخدام 

إلى الوٌب. وٌمكنك عندئٍذ إنشاء     (ACL)فٌمكنك إنشاء قاعدة تتضمن إجراء الحظر وربطها بقائمة التحكم بالوصول 

المصدر التً تشارك فً  IPإلى الوٌب لحظر عناوٌن     (ACL)فً قائمة التحكم بالوصول  IPرط مطابقة عناوٌن ش

 HTTPأو سلسلة االستعالم أو أسلوب  URIالهجمة. وٌمكنك أًٌضا إنشاء قواعد مع شروط إلجراء الحظر حسب 

وقٌعات واضحة. على سبٌل المثال، ستتضمن أو مفتاح الرأس. وٌعتبر هذا األخٌر مفًٌدا عند وقوع هجمات تحمل ت

             .User-Agent" فً WordPressالكلمة " WordPressلـ  pingbackدائًما هجمة 

http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/getting-started.html
http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/actions-on-reusable-delegation-sets.html
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المشاركة فً الهجمة.  IPأو التعّرف بدقة على عناوٌن  DDoSقد ٌكون من الصعب التعّرف على توقٌع هجمة 

مات عبر مراجعة سجالت خادم الوٌب. ٌمكنك أًٌضا استخدام وفً بعض األحٌان، ٌمكن العثور على هذه المعلو

توجٌهها إلى  Amazon CloudFrontلعرض عٌنة من الطلبات التً أعادت مٌزة  AWS WAFوحدة تحكم 

AWS WAF باستطاعة عٌنات الطلبات أن تساعدك فً تحدٌد القواعد التً قد تكون ضرورٌة لتخفٌف الهجمات .

ٌت الكثٌر من الطلبات مع سلسلة استعالم عشوائٌة، فقد تقرر تعطٌل إعادة توجٌه سلسلة على طبقة التطبٌق. إذا رأ

. وبإمكان هذا األمر أن ٌكون مفًٌدا فً التخفٌف من هجمة Amazon CloudFrontاالستعالم فً 

cache-busting  .على الخادم األصل 

تتكّون بعض الهجمات من عملٌات نقل على الوٌب تتخفى لكً تبدو مماثلة لعملٌات النقل العادٌة الخاصة بالمستخدم 

لتطبٌق قائمة الحظر التً  AWS Lambdaالنهائً. للتخفٌف من هذا النوع من الهجمات، ٌمكنك استخدام وظٌفة 

، ٌمكنك تعٌٌن الحد األقصى لعدد الطلبات التً ٌمكن تستند إلى معدل. من خالل قائمة الحظر التً تستند إلى معدل

 AWS WAFلتطبٌق الوٌب التعامل معها. وإذا قام روبوت أو متتبع االرتباطات بتجاوز هذا الحد، فٌمكنك استخدام 

 لحظر أي طلبات إضافٌة بشكل تلقائً. 

، راجع Amazon CloudFrontلمعرفة المزٌد حول استخدام التقٌٌد الجغرافً للحد من الوصول إلى توزٌع 

 . 01تقٌٌد التوزٌع الجغرافً للمحتوى

ٌّنة من طلبات الوٌب و AWS WAF00بدء استخدام ، راجع AWS WAFلمعرفة المزٌد حول استخدام  عرض ع

 . AWS WAF06توجٌهها إلى  CloudFrontالتً أعادت مٌزة 

، راجع AWS WAFو AWS Lambdaرفة كٌفٌة تكوٌن قائمة الحظر التً تستند إلى معدل باستخدام وظٌفة لمع

 .AWS Lambda03و AWS WAFتً تستند إلى معدل باستخدام كٌفٌة تكوٌن قائمة الحظر ال

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/georestrictions.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/georestrictions.html
http://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/getting-started.html
http://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl-testing.html#web-acl-testing-view-sample
http://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl-testing.html#web-acl-testing-view-sample
http://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl-testing.html#web-acl-testing-view-sample
https://blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx1ZTM4DT0HRH0K/How-to-Configure-Rate-Based-Blacklisting-with-AWS-WAF-and-AWS-Lambda
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 (BP6)التكٌف المتصاص الهجمة 

هناك طرٌقة أخرى للتعامل مع الهجمات على طبقة التطبٌق وهً التشغٌل من خالل التكٌف. عندما ٌتعلق 

ل على عدد كبٌر لتوزٌع عملٌات النق (ELB)األمر بتطبٌقات الوٌب، ٌمكنك استخدام الموازنة المرنة لألحمال 

ذات التزوٌد الزائد أو التً تم تكوٌنها للتكٌف التلقائً بغرض التعامل مع  Amazon EC2من مثٌالت 

 DDoSحاالت تدفق عملٌات النقل، سواء كان ذلك نتٌجة التدفق المفاجئ والضخم لعملٌات النقل أو هجمة 

ا ل Amazon CloudWatchعلى طبقة التطبٌق. ٌتم استخدام تنبٌهات  ًٌ بدء التكٌف التلقائً، الذي ٌكٌف تلقائ

كبٌرة فً إطار االستجابة لألحداث التً تحددها أنت. وٌإدي ذلك إلى حماٌة  Amazon EC2حجم مجموعة 

أو  Amazon CloudFrontتوافر التطبٌق عند التعامل مع حجم طلبات غٌر متوقع. من خالل استخدام 

ELB ٌتم التعامل مع مفاوضات ،SSL ل موازن التوزٌع أو الحمل، الذي ٌمكنه منع تؤثر المثٌالت من قِب

 .SSLبالهجمات التً تستند إلى 

مراقبة مثٌالت الستدعاء التكٌف التلقائً، راجع  Amazon CloudWatchلمعرفة المزٌد حول استخدام 

 .Amazon CloudWatch02ومجموعات التكٌف التلقائً باستخدام 

  تقلٌل مساحة سطح الهجمة
وهً الحد من الفرص التً قد تسمح  AWSهناك فكرة مهمة أخرى ٌجب أخذها فً االعتبار عند التصمٌم على 

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 

ٌن النهائٌٌن أو التطبٌقات الخارجٌة من جهة مع تطبٌقك من جهة أخرى على بعض المنافذ أو تواصل بٌن المستخدم

ٌُعرف هذا المفهوم بتقلٌل مساحة سطح الهجمة .   البروتوكوالت، فعلٌك أن تتؤكد من عدم الموافقة على عملٌة النقل. 

وتحدٌد المدى الذي    سطح الهجمة سوف تعثر فً هذا القسم على أفضل الممارسات التً تسمح لك بتقلٌل مساحة

ٌ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. 

http://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/as-instance-monitoring.html
http://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/as-instance-monitoring.html
http://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/as-instance-monitoring.html
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 (BP5و BP4و BP1)  AWSإخفاء موارد 
لإلنترنت بشكل كامل. على سبٌل  AWSبالنسبة إلى الكثٌر من التطبٌقات، من غٌر الضروري تعرٌض موارد 

  متوفًرا بشكل عام. ELBخلف  Amazon EC2المثال، قد ال ٌكون من الضروري أن ٌكون الوصول إلى مثٌالت 

وتمكٌن  TCPعلى بعض منافذ  ELBفً هذا السٌنارٌو، قد تقرر السماح للمستخدمٌن النهائٌٌن بالوصول إلى 

ELB  فقط من التواصل مع مثٌالتAmazon EC2 وٌمكن تحقٌق هذا األمر عن طرٌق تكوٌن مجموعات أمان .

. تسمح لك (VPC)الخاصة االفتراضٌة  Amazonضمن سحابة  (NACL)وقوائم التحكم بالوصول إلى الشبكة 

Amazon VPC  ا من سحابة ًٌ فً شبكة  AWSحٌث ٌمكنك تشغٌل موارد  AWSبتزوٌد قسم معزول منطق

 افتراضٌة تحددها أنت. 

إلى الشبكة مماثلة من حٌث أنها تسمح لك بالوصول إلى  (ACL)ُتعد مجموعات األمان وقوائم التحكم بالوصول 

. وتسمح لك مجموعات األمان بالتحكم فً عملٌات النقل الواردة والصادرة على مستوى VPCضمن  AWSموارد 

الفرعٌة. عالوًة على  VPCوتوفر قوائم التحكم بالوصول إلى الشبكة قدرات مماثلة، ولكن على مستوى شبكة  المثٌل

أو قوائم  Amazon EC2ذلك، ال ٌتم تطبٌق الرسوم على عملٌة نقل البٌانات الواردة على قواعد مجموعة أمان 

ضافٌة لعملٌات النقل التً تسجلها التحكم بالوصول إلى الشبكة. وٌضمن لك ذلك عدم تكبد أي مصروفات إ

 مجموعات األمان أو قوائم التحكم بالوصول إلى الشبكة. 

 (BP5)مجموعات األمان 

ٌمكنك تعٌٌن مجموعات األمان عند تشغٌل مثٌل أو ربط المثٌل بمجموعة أمان فً وقت الحق. ٌتم رفض كل 

للسماح بعملٌة النقل. على  السماحأنشؤت قاعدة  عملٌات النقل إلى مجموعة أمان من اإلنترنت بشكل ضمنً إال إذا

متعددة، فقد تقرر إنشاء  Amazon EC2ومثٌالت  ELBسبٌل المثال، إذا كان لدٌك تطبٌق وٌب ٌتكون من 

"( ومجموعة أمان للمثٌالت )"مجموعة أمان خادم تطبٌق الوٌب"(. ELB)"مجموعة أمان  ELBمجموعة أمان لـ 

وللسماح بعملٌة نقل  ELBللسماح بعملٌة نقل من اإلنترنت إلى مجموعة أمان  السماحوٌمكنك عندئٍذ إنشاء قواعد 

رنت إلى مجموعة أمان خادم تطبٌق الوٌب. ونتٌجة ذلك، ٌتعذر على عملٌة النقل من اإلنت ELBمن مجموعة أمان 

 ، مما ٌزٌد من صعوبة التعرف على تطبٌقك من قِبل المهاجم. Amazon EC2التواصل بشكل مباشر مع مثٌالت 

 (BP5)  (ACL)قوائم التحكم بالوصول إلى الشبكة 

ٌُعد هذا  الرفضو السماحمن خالل قوائم التحكم بالوصول إلى الشبكة، ٌمكنك تحدٌد قواعد  على حٍد سواء. و

دما ترٌد رفض بعض أنواع عملٌات النقل إلى تطبٌقك بشكل واضح. على سبٌل المثال، ٌمكنك األمر مفًٌدا عن

( والبروتوكوالت ومنافذ الوجهة التً ٌجب رفضها للشبكة الفرعٌة CIDR)مثل نطاقات  IPتحدٌد عناوٌن 

كل  رفضمهمتها فقط، فٌمكنك إنشاء قاعدة  TCPبكاملها. إذا تم استخدام تطبٌقك لعملٌة نقل عبر بروتوكول 

 DDoSأو العكس بالعكس. وتكون هذه األداة مفٌدة عند االستجابة لهجمات  UDPعملٌة نقل عبر بروتوكول 

المصدر أو أي  IPإذ ٌمكنها أن تسمح لك بإنشاء قواعدك الخاصة لتخفٌف الهجمة إذا كنت تعرف عناوٌن 

 توقٌع آخر.
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 (BP1)حماٌة الخادم األصل 

، فٌجب استخدام وظٌفة VPCمع خادم أصل ٌقع داخل  Amazon CloudFrontإذا كنت تستخدم 

AWS Lambda  بعملٌات النقل فقط من  السماحلتحدٌث قواعد مجموعة األمان بشكل تلقائً من أجل

Amazon CloudFront من شؤن ذلك أن ٌإدي إلى تحسٌن أمان الخادم األصل عن طرٌق المساعدة .

 . AWS WAFو Amazon CloudFrontفً ضمان عدم تجاوز 

لمعرفة المزٌد عن كٌفٌة حماٌة الخادم األصل عن طرٌق تحدٌث مجموعات األمان بشكل تلقائً، راجع 

 AWS WAFو Amazon CloudFrontكٌفٌة تحدٌث مجموعات األمان بشكل تلقائً لكل من 

 .AWS Lambda05باستخدام 

فقط بإعادة توجٌه الطلبات إلى الخادم  Amazon CloudFrontقد تحتاج أًٌضا إلى ضمان قٌام توزٌع 

لبات الموجودة أو ، ٌمكنك إضافة قٌمة رإوس الطEdge-to-Originاألصل. من خالل رإوس طلبات 

توجٌه الطلبات إلى الخادم األصل. ٌمكنك استخدام الرأس  Amazon CloudFrontتجاوزها عندما تعٌد 

X-Shared-Secret  للمساعدة فً التحقق من أن إرسال الطلبات الموجهة إلى الخادم األصل قد تم من

Amazon CloudFront. 

إعادة توجٌه الرإوس ، راجع X-Shared-Secretلمعرفة المزٌد حول حماٌة الخادم األصل بواسطة الرأس 

 .02المخصصة إلى الخادم األصل

 API  (BP4)حماٌة نقاط نهاٌة 

أمام الجمهور، هناك خطر ٌتمثل فً احتمال  (API)عادًة، عندما توجد حاجة لعرض واجهة برمجة التطبٌقات 

، وهً خدمة ُمدارة Amazon API Gateway. تسمح لك DDoSاألمامٌة بهجمة  APIاستهداف واجهة 

أو  Amazon EC2 تعمل بصٌغة "بوابة أمامٌة" للتطبٌقات التً ٌتم تشغٌلها على APIبشكل كامل، بإنشاء 

AWS Lambda  أو أي تطبٌق وٌب. باستخدامAmazon API Gateway لن تحتاج إلى تشغٌل ،

األمامٌة، وٌمكنك إخفاء المكونات األخرى لتطبٌقك عن الجمهور. بإمكان ذلك  APIخوادمك الخاصة لواجهة 

مع  Amazon API Gateway. تتكامل خدمة DDoSمن قِبل هجمة  AWSأن ٌمنع استهداف موارد 

Amazon CloudFront مما ٌسمح لك باالستفادة من مرونة ،DDoS  .المضافة المالزمة لهذه الخدمة

ٌمكنك أًٌضا حماٌة الواجهة الخلفٌة من عملٌات النقل المتزاٌدة من خالل تكوٌن حدود قٌاسٌة أو حدود لمعدل 

 .REST APIاالندفاع لكل أسلوب فً 

، راجع Amazon API Gatewayباستخدام  (API)ت برمجة التطبٌقات لمعرفة المزٌد حول إنشاء واجها

 .Amazon API Gateway07بدء استخدام 

https://blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx1LPI2H6Q6S5KC/How-to-Automatically-Update-Your-Security-Groups-for-Amazon-CloudFront-and-AWS-W
https://blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx1LPI2H6Q6S5KC/How-to-Automatically-Update-Your-Security-Groups-for-Amazon-CloudFront-and-AWS-W
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/forward-custom-headers.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/forward-custom-headers.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/forward-custom-headers.html
https://aws.amazon.com/api-gateway/getting-started/
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 األسالٌب التشغٌلٌة
تسمح لك أسالٌب التخفٌف التً ورد ذكرها فً هذا المستند بتصمٌم تطبٌقات تتمتع بمرونة متالزمة فً التعامل 

تطبٌقك وأن  DDoS. فً حاالت كثٌرة، من المفٌد أًٌضا معرفة متى تستهدف هجمات DDoSمع هجمات 

إلى مشاركة موارد إضافٌة لتقٌٌم  تكون قادًرا على اتخاذ اإلجراء المناسب على هذه البٌانات. قد تحتاج أًٌضا

تهدٌد أو مراجعة تصمٌم تطبٌقك أو لطلب مساعدة أخرى. ٌصف هذا القسم أفضل الممارسات للحصول على 

 للحصول على دعم إضافً. AWSقابلٌة رإٌة السلوك الشاذ والتنبٌه والتنفٌذ التلقائً ومشاركة 

 قابلٌة الرإٌة
ً اتخاذ اإلجراء المناسب بسرعة أكبر عندما تكشف عن وجود حالة شاذة. ٌساعدك فهم السلوك العادي لتطبٌقك ف

عندما ٌنحرف قٌاس أساسً بشكل ملحوظ عن القٌمة المتوقعة، ٌمكن اعتبار ذلك بمثابة إشارة إلى أن المهاجم قد 

، ٌمكنك مراقبة التطبٌقات Amazon CloudWatchٌكون بصدد محاولة استهداف توافر تطبٌقك. باستخدام 

. وتسمح لك هذه المٌزة بتجمٌع القٌاسات وتتبعها ومراقبة ملفات السجالت وتعٌٌن AWSالتً ٌتم تشغٌلها على 

 Amazon. للحصول على وصف لقٌاسات AWSالتنبٌهات والتفاعل بشكل تلقائً مع التغٌٌرات فً موارد 

CloudWatch  المستخدمة عادًة للكشف عن هجماتDDoS 3جدول والتفاعل معها، راجع ال. 
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 الوصف القياس الموضوع

 الحد األقصى لحجم مجموعة التكٌف التلقائً. GroupMaxSize التكٌف التلقائً

Amazon 

CloudFront 

 .HTTP/Sعدد طلبات  الطلبات

Amazon 

CloudFront 

TotalErrorRate  نسبة جمٌع الطلبات التً تم تعٌٌن رمز حالةHTTP  4لها إلىxx  5أوxx 

Amazon 

EC2 

CPUUtilization  نسبة وحدات حسابEC2 ا ًٌ  الموجودة قٌد االستخدام حال

Amazon 

EC2 

NetworkIn عدد وحدات الباٌت المستلمة على جمٌع واجهات الشبكة بواسطة المثٌل 

ELB SurgeQueueLength  عدد الطلبات الموضوعة فً قائمة االنتظار من ِقبل 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 موازن الحمل إلى أن ٌتم استالم  الوقت المنقضً، بالثوانً، بعد أن ٌغادر الطلب زمن االنتقال

 استجابة

ELB HTTPCode_ELB_4xx 

HTTPCode_ELB_5xx 

 اللذٌن أنشؤهما موازن الحمل 5xxأو  HTTP 4xxرقم رمزي الخطؤ 

ELB BackendConnectionErrors عدد االتصاالت الفاشلة 

ELB SpilloverCount عدد الطلبات المرفوضة بسبب امتالء قائمة االنتظار 

Amazon 

Route 53 

HealthCheckStatus حالة نقطة نهاٌة فحص السالمة 

 الموصى بها Amazon CloudWatch: قياسات 3الجدول 

، سٌتم 5الذي تم توفٌره فً الشكل  DDoSبالنسبة إلى تطبٌق مصمم وفًقا للتصمٌم المرجعً لمرونة مواجهة 

تصل إلى تطبٌقك. ونتٌجة لذلك، لن تظهر هذه الهجمات حظر الهجمات الشائعة على طبقة البنٌة التحتٌة قبل أن 

 . Amazon CloudWatchفً قٌاسات 

قد ٌتسبب وقوع هجمة على طبقة التطبٌق فً حدوث ارتفاعات فً الكثٌر من هذه القٌاسات. على سبٌل المثال، 

ت كل من والشبكة لقٌاسا CPUفً حدوث ارتفاعات فً الطلبات ومستوى استخدام  HTTPقد ٌتسبب تدفق 

Amazon CloudFront وELB وAmazon EC2  إذا تعذر على المثٌالت الخلفٌة التعامل مع هذه

 Amazon CloudFrontعلى  TotalErrorRateالطلبات الزائدة، فقد تشهد أًٌضا ارتفاعات فً 

أو  Latencyأو  UnHealthyHostCountأو  SurgeQueueLengthو

BackendConnectionErrors  أوSpilloverCount  أوHTTPCode  علىELB وفً هذه .

نظًرا لعدم قدرة التطبٌق على التعامل مع المستخدمٌن النهائٌٌن  HTTPالحالة، قد ٌنخفض حجم طلبات 



 6102ٌونٌو  DDoSلمعدل مرونة  AWSأفضل ممارسات  –عبر الوٌب  Amazonخدمات 

 

  62من  60صفحة 

 

العادٌٌن. وٌمكنك معالجة هذه الحالة عن طرٌق تكٌٌف واجهة التطبٌق الخلفٌة أو حظر عملٌات النقل المتزاٌدة 

 ه فً قسم سابق من هذا المستند.كما تمت مناقشت AWS WAFمع 

 على تطبٌقك، راجع  DDoSللكشف عن هجمات  Amazon CloudWatchلمعرفة المزٌد حول استخدام 

 . Amazon CloudWatch08بدء استخدام 

. VPCأخرى ٌمكنك استخدامها تسمح لك برإٌة عملٌات النقل التً تستهدف تطبٌقك وهً سجالت تدفق  هناك أداة

على الشبكة التقلٌدٌة، ٌمكنك استخدام سجالت تدفق الشبكة الستكشاف مشاكل االتصال واألمان وإصالحها، وللتؤكد 

، ٌمكنك التقاط معلومات حول VPCمن عمل قواعد الوصول إلى الشبكة كما هو متوقع. باستخدام سجالت تدفق 

 . VPCالتً تذهب إلى واجهات الشبكة ومنها فً  IPعملٌة النقل إلى عنوان 

المصدر والوجهة ومنافذ المصدر والوجهة والبروتوكول وعدد الحزم ووحدات  IPٌتضمن كل سجل تدفق عناوٌن 

للمساعدة فً التعّرف على حاالت الشذوذ فً  الباٌت المنقولة عبر نافذة االلتقاط. وٌمكن استخدام هذه المعلومات

عملٌات النقل إلى الشبكة وعلى موجه المهاجمة المحدد. على سبٌل المثال، هناك منافذ محددة لمعظم هجمات انعكاس 

UDP  على سبٌل المثال، المنفذ المصدر(النعكاس  53DNS ٌمكنك اعتبار ذلك بمثابة توقٌع واضح ٌمكن .)

سجل التدفق. وفً إطار االستجابة، ٌمكنك أن تختار حظر المنفذ المصدر المحدد على مستوى التعّرف علٌه فً 

ًٌا.  المثٌل أو إنشاء قاعدة تحكم بالوصول إلى الشبكة لحظر البروتكول بكامله إذا لم ٌكن ضرور

للتعّرف على الحاالت الشاذة فً الشبكة وموجهات هجمات  VPCلمعرفة المزٌد حول استخدام سجالت تدفق 

DDoS سجالت تدفق ، راجعVPC09 سجالت تدفق وVPC –  تسجٌل تدفقات عملٌات النقل إلى الشبكة

 61وعرضها

 الدعم
قبل وقوع حدث فعلً. تم وضع أفضل الممارسات المشار  DDoSمن الضروري إنشاء خطة لمواجهة هجمات 

تهدفه هجمة إلٌها فً هذا المستند لكً تكون تدابٌر استباقٌة، وٌجب تنفٌذها قبل إطالق تطبٌق من المحتمل أن تس

DDoS باستطاعة فرٌق حسابك أن ٌساعدك فً مراجعة حالة االستخدام والتطبٌق ومساعدتك عبر الرد على أي .

 أسئلة معٌنة أو معالجة الصعوبات التً قد تواجهها.

للحصول على دعم إضافً أثناء وقوع هجمة  AWSفً بعض األحٌان، قد ٌتبٌن لك أنه من المفٌد التواصل مع 

DDoSٌتم الرد على حالتك بسرعة وسٌتم توجٌهها إلى خبٌر قادر على مساعدتك. من خالل االشتراك فً . وس

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. 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/GettingStarted.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/flow-logs.html
https://aws.amazon.com/blogs/aws/vpc-flow-logs-log-and-view-network-traffic-flows/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/vpc-flow-logs-log-and-view-network-traffic-flows/
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، فٌجب االستعانة بالدعم على مستوى المإسسة. AWSكنت بصدد تشغٌل أحمال عمل ذات مهام حرجة على  إذا

من خالل الدعم على مستوى المإسسة، ستتلقى الحاالت الملحة أولوٌة علٌا وٌتم توجٌهها إلى كبار مهندسً الدعم 

إمكانٌة الوصول إلى مدٌر فنً للحسابات  فً السحابة. عالوًة على ذلك، توفر لك خدمة الدعم على مستوى المإسسة

(TAM)  ٌكون داعًما لك ونقطة اتصال فنٌة مخصصة. وتوفر لك أًٌضا خدمة الدعم على مستوى المإسسة إمكانٌة

الوصول إلى إدارة أحداث البنٌة التحتٌة، التً تتضمن الدعم التشغٌلً فً الوقت الحقٌقً أثناء األحداث المخطط لها 

 ت وعملٌات الترحٌل. وإطالق المنتجا

 .AWS60مقارنة خطط دعم لمعرفة المزٌد حول اختٌار خطة دعم لمالءمة احتٌاجاتك الفرٌدة، راجع 

 الخاتمة
م مرجعً لمرونة مواجهة باستطاعة أفضل الممارسات المشار إلٌها فً هذا المستند أن تسمح لك ببناء تصمٌ

DDoS  باستطاعته أن ٌحمً توافر تطبٌقك من الكثٌر من هجماتDDoS  الشائعة على طبقة البنٌة التحتٌة

 DDoSوالتطبٌق. سوف ٌإثر مدى قدرتك على تصمٌم تطبٌقك وفًقا ألفضل الممارسات هذه على نوع هجمات 

على استخدام أفضل الممارسات هذه لتوفٌر  AWSالتً ٌمكنك تخفٌفها وموجه هذه الهجمات وحجمها. تشجعك 

 الشائعة.  DDoSحماٌة أفضل لتوافر تطبٌقك فً مواجهة هجمات 

 

 المساهمون
 ساهم األفراد والمإسسات التالٌة فً هذا المستند:

 Andrew Kiggins مصمم حلول ،AWS 

 Jeffrey Lyons مهندس عملٌات ،AWS DDoS 

 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/compare-plans/
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0 https://www.youtube.com/watch?v=OT2y3DzMEmQ 

6 https://www.youtube.com/watch?v=Ys0gG1koqJA 

3 https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/ 

2 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-

networking.html 

5 http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-

availability-zones.html 

2 

http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb

-getting-started.html 

7 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Getti

ngStarted.html 

8 http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/getting-

started.html 

9 http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/actions-on-

reusable-delegation-sets.html 

01 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/geor

estrictions.html 

00 http://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/getting-started.html 

06 http://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl-

testing.html#web-acl-testing-view-sample 

03 https://blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx1ZTM4DT0HRH0K/How-to-

Configure-Rate-Based-Blacklisting-with-AWS-WAF-and-AWS-Lambda 

02 http://docs.aws.amazon.com/autoscaling/latest/userguide/as-instance-

monitoring.html 

 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb-getting-started.html
http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb-getting-started.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/GettingStarted.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/GettingStarted.html
http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/getting-started.html
http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/getting-started.html
http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/getting-started.html
http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/actions-on-reusable-delegation-sets.html
http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/actions-on-reusable-delegation-sets.html
http://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/APIReference/actions-on-reusable-delegation-sets.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/georestrictions.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/georestrictions.html
http://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl-testing.html%23web-acl-testing-view-sample
http://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl-testing.html%23web-acl-testing-view-sample
http://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl-testing.html%23web-acl-testing-view-sample
https://blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx1ZTM4DT0HRH0K/How-to-Configure-Rate-Based-Blacklisting-with-AWS-WAF-and-AWS-Lambda
https://blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx1ZTM4DT0HRH0K/How-to-Configure-Rate-Based-Blacklisting-with-AWS-WAF-and-AWS-Lambda
https://blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx1ZTM4DT0HRH0K/How-to-Configure-Rate-Based-Blacklisting-with-AWS-WAF-and-AWS-Lambda
http://docs.aws.amazon.com/autoscaling/latest/userguide/as-instance-monitoring.html
http://docs.aws.amazon.com/autoscaling/latest/userguide/as-instance-monitoring.html
http://docs.aws.amazon.com/autoscaling/latest/userguide/as-instance-monitoring.html


 6102ٌونٌو  DDoSلمعدل مرونة  AWSأفضل ممارسات  –عبر الوٌب  Amazonخدمات 

 

  62من  62صفحة 
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Automatically-Update-Your-Security-Groups-for-Amazon-CloudFront-and-

AWS-W 

02 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/forw

ard-custom-headers.html 

07 https://aws.amazon.com/api-gateway/getting-started/ 

08 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/Get

tingStarted.html 

09 http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/flow-logs.html 
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traffic-flows/ 
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http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/forward-custom-headers.html
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