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ขอมูลในเอกสารฉบับน้ี รวมถึงการใชผลิตภัณฑหรือบริการใดๆ ของ AWS ดวยตนเอง 
ไดอยางอิสระ ทั้งน้ีผลิตภัณฑและบริการแตละอยางใหบริการ “ตามที่เปน” โดยไมมีการ 
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ผูใหสิทธ์ิการใชงาน หนาที่และความรับผิดของ AWS ตอลูกคาอยูภายใตการ 
ควบคุมโดยขอตกลงของ AWS และเอกสารฉบับน้ีไมถือเปนสวนหน่ึงของขอตกลง และไม
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บทคัดยอ 
เอกสารฉบับน้ีจัดทาํขึ้นสําหรับลูกคาที่ตองการเพ่ิมความยืดหยุนใหกับแอปพลิเคชัน 
ที่ใชงานกับระบบ Amazon Web Services (AWS) ตอการโจมตี Distributed Denial  
of Services (DDoS) เอกสารฉบับน้ีนําเสนอภาพรวมเกี่ยวกับการโจมตีแบบ DDoS 
ความสามารถตางๆ ท่ี AWS มี เทคนิคการลดการโจมตี และสถาปตยกรรมอางอิงสําหรับ 
ความยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางชวยปกปองความพรอม 
ใชงานของแอปพลิเคชันได  

ขอมูลเบ้ืองตน 
เอกสารน้ีจัดทําขึ้นสําหรับผูมีอํานาจตัดสินใจดาน IT และบุคลากรดานความปลอดภัยซ่ึงมี 
ความคุนเคยกับแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบเครือขาย ระบบความปลอดภัย และบริการ 
AWS แตละสวนมีลิงกไปยังเอกสารของ AWS ซ่ึงมีขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ 
หรือความสามารถ คุณยังสามารถดูการประชุม re:Invent ของ AWS SEC307 – การสราง
สถาปตยกรรมสําหรับความยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ดวย AWS0

1 และ SEC306 – 
การปองกันการโจมตีแบบ DDoS1

2 เพ่ือรับขอมูลเพ่ิมเติม  

การโจมตีแบบ DDoS 
การโจมตีแบบ Denial of Service (DoS) คือการโจมตีที่สามารถทําใหเว็บไซตหรือ 
แอปพลิเคชันไมพรอมใชงานแกผูใชขั้นปลาย เพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว ผูโจมตีจะใช 
เทคนิคที่หลากหลายซ่ึงใชเครือขายหรือทรัพยากรอื่นๆ ไปมาก และรบกวนไมใหผูใช 
ขั้นปลายที่มีสิทธ์ิอันชอบธรรมเขาถึงขอมูลได การโจมตี DoS ในรูปแบบที่เรียบงาย 
ที่สุดคือผูโจมตีเพียงคนเดียวจะโจมตีจากแหลงที่มาแหลงเดียว ดังที่แสดงไวในรูปภาพ 1 

 
รปูภาพ 1: ไดอะแกรมการโจมตีแบบ DoS 

ในกรณีของการโจมตีแบบ Distributed Denial of Service (DDoS) ผูโจมตีจะใช 
แหลงที่มาหลายแหลง ซ่ึงอาจถูกเจาะระบบหรือควบคุมโดยกลุมผูสมรูรวมคดิ เพ่ือทําการ 

https://www.youtube.com/watch?v=OT2y3DzMEmQ
https://www.youtube.com/watch?v=OT2y3DzMEmQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ys0gG1koqJA
https://www.youtube.com/watch?v=Ys0gG1koqJA


Amazon Web Services – แนวทางปฏิบตัขิอง AWS เพือ่ความยดืหยุนตอการโจมตแีบบ DDoS มิถุนายน 2016 

 

หนา 5 จาก 26  
 

โจมตีเปาหมาย รูปภาพ 2 แสดงใหเห็นวาสําหรับการโจมตี DDoS ผูสมรูรวมคิดแตละราย 
หรือโฮสตที่ถูกเจาะระบบ ตางรวมกันโจมตี ทําใหเกดิการฟลัดแพ็คเก็ตหรือคําขอไปยัง
เปาหมายที่ตองการจนลน  

 
รปูภาพ 2: ไดอะแกรมการโจมตีแบบ DDoS 

การโจมตีแบบ DDoS พบบอยที่สุดในเลเยอร 3, 4, 6 และ 7 ของแบบจาํลอง Open 
Systems Interconnection (OSI) ซ่ึงอธิบายไวในตาราง 1 การโจมตีเลเยอร 3 และ 4 น้ัน
ตรงกับเลเยอรเครือขายและการขนสงของแบบจาํลอง OSI เอกสารฉบับน้ีเรียกการ 
โจมตีรูปแบบดังกลาววา การโจมตีเลเยอรโครงสรางพ้ืนฐาน การโจมตีเลเยอร 6 และ 7 น้ัน 
ตรงกับเลเยอรการนําเสนอและแอปพลิเคชันของแบบจําลอง OSI เอกสารฉบับน้ีเรียก 
การโจมตีรูปแบบดังกลาววา การโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชัน 

# เลเยอร หนวย คาํอธบิาย ตวัอยางเสนทาง 

7 แอปพลิเคชนั ขอมูล กระบวนการของเครือขายตอแอปพลิเคชัน การฟลดั HTTP,  
การฟลดัการสืบคน DNS 

6 การนําเสนอ ขอมูล การรับรองและเขารหัสขอมูล การกระทําผิดบน SSL 

5 เซสชัน ขอมูล การส่ือสารระหวางโฮสต ไมพรอมใชงาน 

4 การขนสง เซกเมนต การเชื่อมตอแบบเบ็ดเสร็จและความเชื่อถือได การฟลดั SYN 

3 เครือขาย แพ็คเก็ต การกําหนดพาธและการกําหนดลอจิคัลแอดเดรส การโจมตีรเีฟลกชัน UDP 

2 การเชื่อมโยง
ขอมูล 

เฟรม การกําหนดฟสิคัลแอดเดรส ไมพรอมใชงาน 

1 ฟสิคัล บิต ส่ือ สัญญาณ และการสงแบบไบนารี ไมพรอมใชงาน 

ตาราง 1: แบบจาํลอง Open Systems Interconnection (OSI) 
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ความแตกตางขอน้ีมีความสําคัญ เน่ืองจากการโจมตีประเภทที่เกิดกับเลเยอรเหลาน้ีมีความ
แตกตางกัน จึงใชเทคนิคที่แตกตางกันในการสรางความยืดหยุน 

การโจมตีเลเยอรโครงสรางพ้ืนฐาน 
การโจมตีแบบ DDoS ที่พบบอยที่สุด อันไดแก การโจมตีรีเฟลกชันโปรโตคอลเดทาแกรม 
ผูใช (UDP) และการฟลัดแบบซิงโครไนซ (SYN) เปนการโจมตีเลเยอรโครงสรางพ้ืนฐาน 
ผูโจมตีสามารถใชวิธีใดวธีิหน่ึงจากวิธีเหลาน้ีเพ่ือสรางการรับสงขอมูลปริมาณมาก ซ่ึงเกิน
ความสามารถของเครือขายหรือระบบ อยางเชน เซิรฟเวอร ไฟรวอลล IPS หรือ 
โหลดบาลานเซอรได การโจมตีเหลาน้ีมีลายเซ็นชัดเจนซ่ึงทําใหตรวจพบไดงายขึ้น การลด
การโจมตีเหลาน้ีใหมีประสิทธิภาพตองใชเครือขายหรือทรัพยากรระบบที่มากกวา 
ปริมาณที่ผูโจมตีสรางขึ้น  

UDP เปนโปรโตคอลที่ไมเก็บสถานะ โปรโตคอลดังกลาวทําใหผูโจมตีสามารถปลอมแปลง
แหลงที่มาของคําขอที่สงไปยังเซิรฟเวอรที่ดึงการตอบกลับในปริมาณมากกวา ปจจัยของ
การทําแอมพลิฟเคชัน ซ่ึงไดแก อัตราสวนของขนาดคําขอตอขนาดของการตอบกลับน้ัน 
อาจแตกตางกันไปบนโปรโตคอลที่ใช เชน ระบบช่ือโดเมน (DNS) โปรโตคอลเวลา 
เครือขาย (NTP) หรือโปรโตคอลการคนพบบริการอยางงาย (SSDP) ตัวอยางเชน ปจจัย 
ของการทาํแอมพลิฟเคชันสําหรับ DNS อาจอยูในชวง 28 ถึง 54 หมายความวาผูโจมตี 
สามารถสงคําขอสวนขอมูลขนาด 64 ไบตไปยังเซิรฟเวอร DNS และสรางการรับสงขอมูลที่
ไมพึงประสงคมากกวา 3400 ไบตได แนวคิดน้ีแสดงไวในรูปภาพ 3  
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รปูภาพ 3: การโจมตรีเีฟลกชนั UDP 

การฟลัด SYN อาจดําเนินการหลายสิบ Gbps แตจุดประสงคของการโจมตีประเภทน้ีคือ 
เพ่ือใชทรัพยากรที่มีอยูในระบบใหหมดไปโดยปลอยใหการเช่ือมตออยูในสถานะกึ่งเปด 
ดังที่แสดงไวในรูปภาพ 4 เม่ือผูใชปลายทางเช่ือมตอกับบริการ TCP เชน เวบ็เซิรฟเวอร 
ไคลเอ็นตจะสงแพคเก็ต SYN เซิรฟเวอรจะคืน SYN-ACK และไคลเอ็นตจะคืน ACK ซ่ึง
เปนการเสร็จส้ินกระบวนการแฮนดเชค 3 ทาง  

 
รปูภาพ 4: การแฮนดเชค SYN 3 ทาง 

ในการฟลัด SYN จะไมมีทางคืน ACK และระบบจะปลอยใหเซิรฟเวอรรอการตอบกลับ  
ผลคือสามารถปองกันผูใชคนใหมไมใหเช่ือมตอเซิรฟเวอร 
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การโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชัน 
ที่เกิดขึ้นบอยคร้ังนอยกวาคือ ผูโจมตีอาจพุงเปาไปที่แอปพลิเคชันโดยใชการโจมตีเลเยอร 
7 หรือการโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชัน การโจมตีเหลาน้ีตางจากการโจมตีเลเยอรโครงสราง
พ้ืนฐาน เน่ืองจากผูโจมตีพยายามใหฟงกชันเฉพาะของแอปพลิเคชันทํางานมากเกินไปเพ่ือ
ทําใหแอปพลิเคชันดังกลาวไมพรอมใชงาน ในบางกรณี อาจทําไดโดยใชปริมาณคําขอ 
ตํ่ามากซ่ึงไมสรางการรับสงขอมูลเครือขายในปริมาณมาก ผลคือสามารถทําใหตรวจพบ
และลดการโจมตีไดยากขึน้ ตัวอยางของการโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชัน เชน การฟลัด 
HTTP, การโจมตีแบบแคชระเบิด และการฟลัด XML-RPC บน WordPress 

เม่ือดําเนินการฟลัด HTTP, ผูโจมตีจะสงคําขอ HTTP ที่ดูเหมือนวามาจากผูใชเว็บ 
แอปพลิเคชันที่มีตัวตนอยูจริง การฟลัด HTTP บางคร้ังจะพุงเปาไปที่ทรัพยากรเฉพาะ 
ในขณะที่การฟลัด HTTP แบบที่ซับซอนกวาจะพยายามเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย การทํา
เชนน้ีสามารถทําใหการใชเทคนิคการลดการโจมตีที่ใชกันอยูทั่วไป เชน การจํากัด 
อัตราคําขอ กระทําไดยากขึ้น การโจมตีแบบแคชระเบิดเปนการฟลดั HTTP ประเภทหน่ึง 
ซ่ึงใชความแปรผันในสตริงการสืบคนเพ่ือเลี่ยงการแคชเครือขายการสงมอบเน้ือหา (CDN) 
สงผลใหเกิดการดึงขอมูลตนทาง ทําใหเว็บเซิรฟเวอรตนทางมีความตองการที่มากเกินไป 
เพ่ิมขึ้น  

เม่ือดําเนินการฟลดั XML-RPC บน WordPress หรือเรียกอกีอยางหน่ึงวา การฟลัดแบบ 
อาศัยการแสดงความคิดเห็นโดยผานลิงกบน WordPress น้ัน ผูโจมตีสามารถใชฟงกชัน 
XML-RPC API ของเว็บไซตที่ใชบริการพ้ืนที่บนซอฟตแวรจัดการเน้ือหาแบรนดของ 
WordPress ในทางที่ผิดได เพ่ือสรางคําขอ HTTP จํานวนมากมายมหาศาล คุณสมบัติการ
อาศัยการแสดงความคิดเห็นโดยผานลิงกทําใหเว็บไซตที่ใชบริการพ้ืนที่บน WordPress 
(ไซต A) แจงเตือนไซตอื่นของ WordPress (ไซต B) วาไซต A ไดสรางลิงกไปยังไซต B 
แลว ผลลัพธคือไซต B จะพยายามดึงขอมูลไซต A เพ่ือยืนยันวาลิงกดังกลาวมีอยูจริง ใน
กรณีของการฟลัดแบบอาศัยการแสดงความคิดเห็นโดยผานลิงก ผูโจมตีจะใชความสามารถ
น้ีในทางที่ผิดเพ่ือทําใหไซต B โจมตีไซต A การโจมตีประเภทน้ีมีลายเซ็นชัดเจน เน่ืองจาก 
“WordPress” ควรจะปรากฏอยูใน “User-Agent” ของสวนหัวของคําขอ HTTP  

การโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชันยังสามารถพุงเปาไปที่บริการระบบช่ือโดเมน (DNS) ไดอีก
ดวย ในบรรดาการโจมตีเหลาน้ี รูปแบบที่พบบอยทีสุ่ดคือการฟลัดการสืบคน DNS ซ่ึงผู
โจมตีจะใชการสืบคน DNS จํานวนมากที่มีขอมูลครบถวนเพ่ือใชทรัพยากรของ 
เซิรฟเวอร DNS ใหหมดไป การโจมตีเหลาน้ียังอาจรวมถึงคอมโพเนนตแคชระเบิดอีกดวย
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ซ่ึงผูโจมตีจะสุมสตริงซับโดเมนเพ่ือบายพาสแคช DNS เฉพาะที่ของผูแกปญหารายใด 
ก็ตาม ผลลัพธคือผูแกปญหาจะถูกบังคบัใหมีสวนในการโจมตีเซิรฟเวอร DNS ที่ถูกตอง 

ในกรณีของเว็บแอปพลิเคชันที่นําเสนอผาน Secure Sockets Layer (SSL) ผูโจมตี 
สามารถเลือกท่ีจะโจมตีกระบวนการตอรอง SSL ได SSL ตองใชการประมวลผล 
คอนขางมาก ซ่ึงทําใหผูโจมตีสรางผลกระทบตอความพรอมใชงานของเซิรฟเวอรได 
โดยสงขอมูลที่ไมสามารถอานได สําหรับการโจมตีประเภทน้ี ผูโจมตีอาจดําเนินการ 
แฮนดเชค SSL เสร็จส้ิน ทวาดําเนินการตอรองวิธีเขารหัสเปนการถาวรก็ได ในทํานอง
เดียวกัน ผูโจมตีสามารถเลือกที่จะใชทรัพยากรเซิรฟเวอรใหหมดไปไดโดยเปดและปด 
เซสชัน SSL หลายเซสชัน 

เทคนิคการบรรเทาความเส่ียง 
โครงสรางพ้ืนฐานของ AWS มีดีไซนที่ยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS และไดรับการ 
รองรับจากระบบการลดการโจมตีแบบ DDoS ซ่ึงสามารถตรวจพบและกรองการรองรับ 
ขอมูลสวนเกินไดโดยอัตโนมัติ หากตองปองกันความพรอมใชงานของแอปพลิเคชัน ควรใช
สถาปตยกรรมที่ใหคุณใชประโยชนจากความสามารถเหลาน้ีได  

หน่ึงในกรณีการใช AWS ที่พบเห็นไดบอยที่สุดคอื เว็บแอปพลิเคชันที่ใหบริการเน้ือหา
แบบสแตติกและไดนามิกแกผูใชบนอินเทอรเน็ต สําหรับสถาปตยกรรมอางองิที่มีความ
ยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ที่มักใชกบัเว็บแอปพลิเคชันตางๆ โปรดดูรูปภาพ 5 

 
รปูภาพ 5: สถาปตยกรรมอางองิทีม่ีความยดืหยุนตอการโจมตแีบบ DDoS 
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สถาปตยกรรมอางอิงน้ีรวมถึงบริการตางๆ ของ AWS ที่ชวยคุณเพ่ิมความยืดหยุนจาก 
การโจมตีแบบ DDoS ใหกับเว็บแอปพลิเคชันได แนวทางปฏิบัติในสถาปตยกรรมดังกลาว 
ไดรับการแจกแจงไวเพ่ือใหงายตอการอางอิง โดยแนวทางแตละขอไดรับการอธิบายไว 
ตลอดทั้งเอกสาร ตัวอยางเชน สวนที่อธิบายความสามารถที่ Amazon CloudFront มีจะ
อางอิงโดยใชตัวบงช้ีแนวทางปฏิบัติ (เชน BP1) สําหรับสรุปขอมูลบริการเหลาน้ีและ 
ความสามารถของบริการดังกลาวแตละรายการ โปรดดูตาราง 2 
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 สถานทีต่ั้ง Edge ของ AWS ภมูภิาคของ AWS 

 Amazon 
CloudFront กบั 
AWS WAF 
 
(BP1, BP2) 

Amazon 
API 
Gateway 
 
(BP4) 

Amazon 
Route 53 
 
 
(BP3) 

Elastic 
Load 
Balancing 
 
(BP6) 

Amazon 
VPC 
 
 
(BP5) 

Amazon 
EC2 กับ 
Auto 
Scaling 
 
(BP7) 

การลดการโจมตีเลเยอร 
3 (เชน รีเฟลกชัน UDP) 

✔ ✔  ✔ ✔ ✔  

การลดการโจมตีเลเยอร 
4 (เชน การฟลัด SYN) 

✔ ✔ ✔ ✔   

การลดการโจมตีเลเยอร 
6 (เชน SSL) 

✔ ✔ ไมพรอม
ใชงาน 

✔   

ลดพ้ืนผิวการโจมตี ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  
ปรับสัดสวนเพ่ือรองรับ
การรับสงเลเยอร 
แอปพลิเคชนั 

✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

การลดการโจมตีเลเยอร 
7 (เลเยอรแอปพลิเคชัน) 

✔ ✔ ✔    

การแยกทางภมูิศาสตร
และการกระจายการ
รับสงขอมูลทีม่ากเกินกบั
การโจมตีแบบ DDoS ที่
หนักกวา 

✔ ✔ ✔    

ตาราง 2: สรุปแนวทางปฏิบตั ิ

บริการที่มีใหใชภายในภมิูภาคตางๆ ของ AWS เชน Elastic Load Balancing และ 
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ทาํใหคุณสามารถสรางความยืดหยุนตอการ
โจมตีแบบ DDoS และปรับสัดสวนเพ่ือจัดการกับปริมาณการรับสงขอมูลทีไ่มไดคาดคิด 
ภายในภูมิภาคน้ันๆ ได บริการที่มีใหใชในสถานทีต้ั่ง Edge ของ AES เชน Amazon 
CloudFront, AWS WAF, Amazon Route 53 และ Amazon API Gateway ทําใหคณุ 
สามารถใชประโยชนจากเครือขายของสถานที่ต้ัง Edge ที่มีอยูทั่วโลกซ่ึงชวยให 
แอปพลิเคชันมีความคงทนตอความเสียหายมากขึ้นและเพ่ิมสัดสวนการจัดการปริมาณ 
การรับสงขอมูลที่มากขึ้น ประโยชนของการใชบริการเหลาน้ีแตละบริการเพ่ือสรางความ 
ยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ที่เลเยอรโครงสรางพ้ืนฐานและเลเยอรแอปพลิเคชันไดรับ
การอธิบายไวในเน้ือหาสวนที่ตามมา 
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การปองกันเลเยอรโครงสรางพ้ืนฐาน  
(BP1, BP3, BP6, BP7) 
ในสภาพแวดลอมของศูนยขอมูลแบบดั้งเดิม คุณสามารถลดการโจมตีแบบ DDoS ที่เลเยอร
โครงสรางพ้ืนฐานไดโดยใชเทคนิคตางๆ เชน การทําใหความจลุน การปรับใชระบบลดการ
โจมตีแบบ DDoS หรือการสครับการรับสงขอมูลโดยอาศัยบริการการลด 
การโจมตีแบบ DDoS บน AWS คุณมีตัวเลือกสําหรับออกแบบสถาปตยกรรมให 
แอปพลิเคชันสามารถปรับสัดสวนและรองรับปริมาณการรับสงขอมูลที่มากขึ้นไดโดยไมตอง
ใชเงินลงทุนมากหรือออกแบบใหซับซอนโดยเกินความจําเปน ขอควรพิจารณาหลักในการ
ลดการโจมตีแบบ DDoS ท่ีวัดปริมาณน้ันรวมไปถึงความพรอมใชงานของความสามารถและ 
ความหลากหลายในการสงผาน อีกทั้งการปองกันทรัพยากรของ AWS เชน Amazon EC2 
Instance จากการรับสงขอมูลการโจมตี 

ขนาดของอินสแตนซ 
ลูกคา AWS จาํนวนมากใช Amazon EC2 เพราะมีความจุสําหรับการประมวลผลแบบ 
ปรับขนาดได ซ่ึงชวยใหคณุเพ่ิมหรือลดสัดสวนลงไดเม่ือความตองการเปลี่ยนไป คุณ
สามารถปรับขยายสัดสวนตามแนวนอนไดโดยเพ่ิมอินสแตนซไปยังแอปพลิเคชันตาม 
ตองการ คุณยังสามารถเลอืกปรับขยายสัดสวนตามแนวต้ังไดโดยใชอินสแตนซที่ใหญขึ้น 
อินสแตนซบางประเภทรองรับคุณสมบัติตางๆ เชน อินเทอรเฟซเครือขายแบบ 10 กิกะบิต 
และการเพ่ิมระดับของเครือขาย ที่ชวยใหคุณจัดการกับปริมาณการรับสงขอมูลที่มากขึ้นได  

เม่ือใชอินเทอรเฟซเครือขายแบบ 10 กิกะบิต แตละอินสแตนซจะสามารถรองรับปริมาณการ
รับสงขอมูลที่มากขึ้นได ผลคือชวยปองกันไมใหอินเทอรเฟซแออัดอยูในการรับสงขอมูลที่
ถึง Amazon EC2 Instance แลว อินสแตนซที่รองรับการเพ่ิมระดับของเครือขายจะมี 
ประสิทธิภาพการทํางานของ I/O สูงกวา และใชงาน CPU นอยกวาเม่ือเทียบกับการใชงาน
แบบดั้งเดิม ผลคือเพ่ิมความสามารถใหกับอินสแตนซในการจัดการกับการรับสงขอมูลที่มาก
ขึ้นในปริมาณแพคเก็ต บน AWS คุณไมมีสวนรับผดิชอบตนทุนในการโอนยายขอมูล 
ขาเขา 

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Amazon EC2 Instance ที่รองรับอินเทอรเฟซ 
เครือขายแบบ 10 กกิะบิตและการเพ่ิมระดับของเครือขาย โปรดอาน ประเภทของ Amazon 
EC2 Instance2

3 หากตองการเรียนรูวิธีเปดใชงานการเพ่ิมระดับของเครือขาย โปรดอาน 
การเปดใชงานการเพ่ิมระดับของเครือขายบนอนิสแตนซ Linux ใน VPC3

4 

https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking.html
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ตัวเลือกภมูิภาค (BP7) 
บริการ AWS หลายอยาง เชน Amazon EC2 มีใหเลือกใชไดหลายแหงทั่วโลก พ้ืนที่ 
ที่แยกตามลักษณะทางภูมิศาสตรเหลาน้ีเรียกวา ภูมิภาค AWS เม่ือออกแบบโครงสราง 
แอปพลิเคชัน คุณสามารถเลือกภูมิภาคไดต้ังแต 1 ภูมิภาคขึ้นไปตามความตองการ 
ของคุณเอง ส่ิงที่มักนํามาใชประกอบการพิจารณาน้ันรวมถึงประสิทธิภาพการทํางาน  
ตนทุน และอธิปไตยของขอมูล ในแตละภูมิภาค AWS ยินยอมใหเขาถึงชุดการเช่ือมตอ 
อินเทอรเน็ตและความสัมพันธแบบเพียรที่ไมซํ้ากันได ซ่ึงชวยใหผูใชขั้นปลายที่มีตําแหนง
ที่ต้ังคลายกันมีเวลาแฝงและอัตราความเร็วในระดับที่เหมาะสม 

นอกจากน้ียังควร พิจารณาตัวเลือกภูมิภาคในแงความยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ดวย 
ภูมิภาคหลายแหงอยูใกลศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลทางอินเทอรเน็ตขนาดใหญมากกวา การ
โจมตีแบบ DDos หลายคร้ังมีตนกําเนิดอยูในตางประเทศ ดังน้ันจึงควรอยูใกลศูนย 
แลกเปลี่ยนขอมูลที่ผูใหบริการขนสงระหวางประเทศและเพียรรายใหญมักเปนที่สังเกตพบ
ไดงายอยูบอยๆ ผลคือชวยใหผูใชขั้นปลายเขาถึงแอปพลิเคชันเม่ือจัดการกับปริมาณ 
การรับสงขอมูลที่มากขึ้นได  

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลือกภูมิภาค โปรดอาน ภูมิภาคและพ้ืนที่ใหบริการ4

5 
และถามทีมดูแลลูกคาเกี่ยวกับลักษณะของแตละภูมิภาคเพ่ือชวยใหคุณดําเนินการตัดสินใจ
ไดอยางมีหลักการ 

Load Balancing (BP6) 
การโจมตีแบบ DDoS ที่หนักขึ้นอาจมีจํานวนคร้ังมากเกินขนาดของ Amazon EC2 
Instance เพียงอินสแตนซเดียว หากตองการลดความรุนแรงของการโจมตีเหลาน้ี คุณ
จะตองพิจารณาตัวเลือกตางๆ เพ่ือดําเนินขั้นตอนโหลดบาลานซใหกับการรับสงขอมูล 
ที่มากเกิน เม่ือใช Elastic Load Balancing (ELB) คุณสามารถลดความเส่ียงจากการที ่
แอปพลิเคชันทํางานหนักเกินไปไดโดยกระจายการรับสงขอมูลไปยังอินสแตนซแบ็คเอนด
จํานวนมาก ELB สามารถปรับสัดสวนไดโดยอัตโนมัติ ซ่ึงชวยใหคุณจัดการกับปริมาณ 
การรับสงขอมูลที่มากขึ้นโดยไมไดคาดการณไวได เชน แฟลชคราวด หรือการโจมตีแบบ 
DDoS  

ELB ยอมรับเฉพาะการเช่ือมตอ TCP ที่มีขอมูลครบถวนเทาน้ัน น่ันหมายความวา ELB จะ
ไมยอมรับการโจมตีแบบ DDoS หลายคร้ังที่พบเห็นไดทั่วไป เชน การฟลัด SYN หรือการ
โจมตีรีเฟลกชัน UDP และการโจมตีเหลาน้ีจะไมไดรับการสงตอไปยังแอปพลิเคชัน เม่ือ 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html
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ELB ตรวจพบการโจมตีประเภทเหลาน้ี ELB จะปรับสัดสวนโดยอัตโนมัติ 
เพ่ือรองรับการรับสงขอมูลเพ่ิมเติม โดยที่คุณไมตองเสียคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช ELB เพ่ือกระจายโหลดและปกปอง Amazon 
EC2 Instance โปรดอาน การเร่ิมตนใชงาน Elastic Load Balancing5

6  

สงมอบดวยขนาดเหมาะสมโดยใชสถานที่ตัง้ Edge ของ AWS (BP1, BP3) 
การเขาถึงการเช่ือมตออินเทอรเน็ตที่มีการปรับสัดสวนมากและมีความหลากหลายสามารถ
เพ่ิมความสามารถในการปรับเวลาแฝงและอตัราความเร็วใหเหมาะกับผูใชขัน้ปลาย รองรับ
การโจมตีแบบ DDoS และแยกความเสียหายในระหวางที่ลดผลกระทบตอความพรอม 
ใชงาน สถานที่ต้ัง Edge ของ AWS มีเลเยอรโครงสรางพ้ืนฐานเครือขายเพ่ิมเติมที่กอ 
ใหเกิดประโยชนเหลาน้ีแกเว็บแอปพลิเคชันที่ใช Amazon CloudFront และ Amazon 
Route 53 บริการเหลาน้ีจะแสดงเน้ือหาและแกปญหาการสืบคน DNS จากสถานที่ต้ัง 
ที่มักจะอยูใกลกับผูใชขั้นปลายมากกวา 

การนําเสนอเว็บแอปพลิเคชันที่ Edge (BP1) 
Amazon CloudFront เปนบริการเครือขายการสงมอบเน้ือหา (CDN) ที่สามารถใชสงมอบ 
เน้ือหาทั้งหมดในเว็บไซตไดซ่ึงรวมถึงเน้ือหาแบบสแตติก เน้ือหาแบบไดนามิก เน้ือหาการ 
สตรีม และเน้ือหาแบบโตตอบ การเช่ือมตอ TCP แบบถาวรและคา time-to-live (TTL) ที่
แปรผันไดสามารถใชเรงการสงมอบเน้ือหาใหเร็วขึน้ได แมเน้ือหาดังกลาวจะไมสามารถ
แคชที่สถานที่ต้ัง Edge ได ผลคือชวยใหคณุใช Amazon CloudFront เพ่ือปกปองเว็บ 
แอปพลิเคชันได แมจะไมไดใหบริการเน้ือหาแบบสแตติกอยูก็ตาม Amazon CloudFront 
ยอมรับเฉพาะการเช่ือมตอที่มีขอมูลครบถวนเพ่ือปองกันไมใหการโจมตีแบบ DDoS หลาย
คร้ังที่พบเห็นไดทั่วไป เชน การฟลัด SYN และการโจมตีรีเฟลกชัน UDP ไปถึง 
ตนทาง การโจมตีแบบ DDoS จะถกูแยกไวตามลักษณะทางภูมิศาสตรใกลกบัแหลงที่มา ซ่ึง
เปนการปองกันไมใหการรับสงขอมูลสงผลกระทบตอสถานที่ต้ังอื่นๆ ความสามารถตางๆ 
เหลาน้ีชวยเพ่ิมความสามารถเปนอยางมากในการใหบริการการรับสงขอมูลแกผูใช 
ขั้นปลายอยางตอเน่ืองในชวงที่มีการโจมตีแบบ DDoS ที่หนักกวา คุณสามารถใช 
Amazon CloudFront เพ่ือปกปองตนทางบน AWS หรือที่อื่นๆ บนอินเทอรเน็ตได 

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปรับประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันที่
ใช Amazon CloudFront โปรดอาน การเร่ิมตนใชงาน CloudFront6

7 

http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/elb-getting-started.html
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/GettingStarted.html
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การแกไขปญหาเกีย่วกับช่ือโดเมนที่ Edge (BP3) 
Amazon Route 53 เปนบริการระบบช่ือโดเมน (DNS) ที่พรอมใชงานและปรับสัดสวน 
ไดมากซ่ึงสามารถใชสงขอมูลไปยังเว็บแอปพลิเคชันได บริการน้ีมีคุณสมบัติขั้นสูง 
หลากหลายคุณสมบัติอยูดวย เชน โฟลวการรับสงขอมูล การกําหนดเสนทางตามเวลาแฝง, 
Geo DNS, การตรวจสอบสภาพการทํางาน และการเฝาสังเกต คุณสมบัติเหลาน้ีชวยใหคุณ
ควบคุมวาบริการจะตอบคาํขอ DNS อยางไรเพ่ือปรับใหเหมาะกับเวลาแฝง สภาพการ 
ทํางาน และขอควรพิจารณาอื่นๆ คุณสามารถใชคณุสมบัติเหลาน้ีเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ทํางานของเว็บแอปพลิเคชันและหลีกเลี่ยงการหยุดทํางานของเว็บไซต  

Amazon Route 53 ใชการสราง Shard แบบสลับและการแยกสวนจัดเกบ็ขอมูล Anycast 
เพ่ือใหผูใชขั้นปลายเขาใชงานแอปพลิเคชันได แมการโจมตีแบบ DDoS จะมุงไปที่บริการ 
DNS ก็ตาม เม่ือสราง Shard แบบสลับ เซิรฟเวอรช่ือแตละเซิรฟเวอรในชุดการรับมอบสิทธ์ิ
จะสอดคลองกบัชุดสถานที่ต้ัง Edge และพาธอินเทอรเน็ตเฉพาะ ผลคือชวยใหเกิดการ 
คงทนตอความเสียหายมากขึ้นและลดการเหลื่อมล้าํกันระหวางลูกคา หากเซิรฟเวอรช่ือ 1 
เซิรฟเวอรในชุดการรับมอบสิทธ์ิไมพรอมใชงาน ผูใชขั้นปลายสามารถลองใหมและรับ 
การตอบสนองจากเซิรฟเวอรช่ืออีกเซิรฟเวอรหน่ึง ณ สถานที่ต้ัง Edge อื่น การแยกสวน 
จัดเก็บขอมูล Anycast ใชเพ่ือใหสถานที่ต้ังที่เหมาะสมที่สุดใหบริการคําขอ DNS แตละ
รายการ ขั้นตอนดังกลาวสงผลใหมีการกระจายโหลดและลดเวลาแฝงของ DNS ซ่ึงชวยให
ผูใชขั้นปลายไดรับการตอบสนองเร็วขึ้น นอกจากน้ี Amazon Route 53 ยงัสามารถตรวจ
พบความผิดปกติในแหลงที่มาและปริมาณการสืบคน DNS อีกทั้งจัดลําดับ 
ความสําคัญใหกบัคําขอจากผูใชที่เปนที่รับรูวาไววางใจได  

หากคุณมีพ้ืนที่ใหบริการของ Amazon Route 53 หลายแหง คุณสามารถสรางชุดการรับ 
มอบสิทธ์ิแบบนํากลับมาใชใหมไดซ่ึงคุณจะไดชุดเซิรฟเวอรช่ือที่ถูกตองชุดเดียวกันสําหรับ
โดเมนแตละโดเมน ผลคือชวยรักษาพ้ืนที่ใหบริการของคุณไดงายขึ้น ในชวงที่มีการโจมตี
แบบ DDoS ขั้นตอนน้ียังชวยให AWS ใชการลดการโจมตีหน่ึงคร้ังที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ใหบริการที่ใชการรับมอบสิทธ์ิแบบนํากลับมาใชใหมได  

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช Amazon Route 53 เพ่ือสงผูใชขั้นปลาย 
ไปยังแอปพลิเคชัน โปรดอาน การเร่ิมตนใชงาน Amazon Route 537

8 หากตองการเรียนรู
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับชุดการรับมอบสิทธ์ิแบบนํากลับมาใชใหมได โปรดอาน การดําเนินการกับ
ชุดการรับมอบสิทธ์ิแบบนํากลับมาใชใหมได89  

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
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การปองกันเลเยอรแอปพลิเคชัน (BP1, BP2, BP6) 
เทคนิคหลายอยางทีอ่ธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีจะเกิดประสิทธิภาพเม่ือลดผลกระทบ 
ความพรอมใชงานของการโจมตีแบบ DDoS ที่เลเยอรโครงสรางพ้ืนฐาน การปองกัน 
แอปพลิเคชันจากการโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชันตองใชสถาปตยกรรมที่ชวยใหคุณตรวจพบ
สัดสวนเพ่ิมเติมในการรองรับและบล็อกคาํขอที่ประสงคราย ที่กลาวมาน้ีเปนขอควรพิจารณา
ที่สําคัญ เน่ืองจากโดยทั่วไปแลวระบบการลดการโจมตีแบบ DDoS บนเครือขายจะไมมี 
ประสิทธิภาพเม่ือลดการโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชันที่มีความซับซอน  

ตรวจจับและกรองคําขอเว็บประสงคราย (BP1, BP2) 
ไฟรวอลลสําหรับเว็บแอปพลิเคชัน (WAFs) มักใชปกปองเว็บแอปพลิเคชันจากการโจมตี 
ที่พยายามอาศัยชองโหวในแอปพลิเคชัน ตัวอยางที่พบไดทั่วไป เชน การแทรกขอมูล SQL 
หรือการปลอมแปลงคําขอขามไซต คุณยังสามารถใช WAF เพ่ือตรวจจับและลดการโจมตี
แบบ DDoS ที่เลเยอรเว็บแอปพลิเคชันไดอีกดวย  

บน AWS คุณสามารถใช Amazon CloudFront และ AWS WAF เพ่ือปองกนั 
แอปพลิเคชันจากการโจมตีเหลาน้ีได Amazon CloudFront ชวยใหคุณแคชเน้ือหา 
แบบสแตติกและใหบริการเน้ือหาดังกลาวจากสถานที่ต้ัง Edge ของ AWS ทีช่วยลดโหลด
บนตนทางได นอกจากน้ี Amazon CloudFront ยังสามารถปดการเช่ือมตอจากผูโจมตี 
ที่ใชวิธี slow-reading หรือ slow-writing (เชน Slowloris) ไดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช 
การจาํกัดทางภูมิศาสตรบน Amazon CloudFront เพ่ือปองกันผูใชในสถานที่ต้ังทาง 
ภูมิศาสตรเฉพาะจากการเขาถึงเน้ือหาได การทําเชนน้ีอาจกอใหเกิดประโยชนในกรณีที่
คุณตองการบลอ็กการโจมตีที่มีตนกําเนิดมาจากสถานที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่คุณไมไดคาดวา
จะใหบริการผูใชขั้นปลาย  

สําหรับการโจมตีประเภทอื่นๆ เชน การฟลัด HTTP หรือการฟลัดแบบอาศัยการแสดง 
ความคิดเห็นโดยผานลิงกบน WordPress คุณสามารถใช AWS WAF เพ่ือสรางการลด 
การโจมตีเองได หากคณุทราบที่อยู IP ของแหลงที่มาที่ตองการบลอ็ก คณุสามารถสราง 
กฎที่ดําเนินการบล็อกแลวโยงกฎน้ันเขากับ ACL เวบ็ได จากน้ัน คณุสามารถสรางเง่ือนไข 
ความสอดคลองกับที่อยู IP ใน ACL เว็บเพ่ือบล็อกที่อยู IP ของแหลงที่มาที่กาํลังมีสวน 
ในการโจมตีได คุณยังสามารถสรางกฎกาํหนดเง่ือนไขบล็อกตาม URI สตริงการสืบคน วิธี 
HTTP หรือเฮดเดอรคียไดอีกดวย ขั้นตอนหลังจะมีประโยชนในกรณีเกิดการโจมตีที่มี 
ลายเซ็นชัดเจน ตัวอยางเชน การโจมตีแบบอาศัยการแสดงความคิดเห็นโดยผานลิงกบน 
WordPress จะมี “WordPress” อยูใน User-Agent เสมอ 
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การระบุลายเซ็นของการโจมตีแบบ DDoS หรือระบทุี่อยู IP ที่กําลังมีสวนในการโจมตี 
อยางถกูตองน้ันอาจเปนเร่ืองที่ทาทาย บางคร้ัง เปนไปไดทีจ่ะคนหาขอมูลน้ีโดย 
ตรวจสอบล็อกของเว็บเซิรฟเวอร คุณยังสามารถใชคอนโซล AWS WAF เพ่ือดูตัวอยาง 
คําขอที่ Amazon CloudFront ไดสงตอไปยัง AWS WAF ไดอีกดวย คําขอที่ไดรับ 
การสุมตัวอยางสามารถชวยใหคุณตัดสินใจวาอาจตองใชกฎใดในการลดการโจมตีเลเยอร
แอปพลิเคชัน หากคุณเห็นคําขอหลายรายการที่มีสตริงการสืบคนแบบสุม คุณอาจเลอืก 
ที่จะปดการใชงานการสงตอสตริงการสืบคนใน Amazon CloudFront การทําเชนน้ัน 
อาจกอใหเกิดประโยชนเม่ือลดการโจมตีแบบแคชระเบิดกับตนทาง  

การโจมตีในบางคร้ังมีการรับสงขอมูลที่ปลอมแปลงใหดูเหมือนการรับสงขอมูลใหผูใช 
ขั้นปลายตามปกติ หากตองการลดการโจมตีประเภทน้ี คุณสามารถใชฟงกชัน AWS 
Lambda เพ่ือใชการขึ้นบญัชีดําโดยพิจารณาตามอนัดับ เม่ือใชขั้นตอนการขึน้บัญชีดํา 
โดยพิจารณาตามอันดับ คุณสามารถกําหนดเกณฑวาเว็บแอปพลิเคชันสามารถใหบริการ 
คําขอไดมากเทาใด หากบ็อตหรือครอวเลอรมีมากเกินขีดจํากัดดังกลาว คุณสามารถใช 
AWS WAF เพ่ือบล็อกคําขอเพ่ิมเติมโดยอัตโนมัติได  

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชการจาํกดัทางภูมิศาสตรเพ่ือจํากัดการเขาถึงการ
กระจายของ Amazon CloudFront โปรดอาน การจํากัดการกระจายทางภูมิศาสตรใหกับ
เน้ือหา9

10  

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช AWS WAF โปรดอาน การเร่ิมตนใชงาน AWS 
WAF10

11 และ การดูตัวอยางคําขอเว็บที ่CloudFront ไดสงตอไปยัง AWS WAF11

12  

หากตองการเรียนรูวิธีกําหนดคาการขึ้นบัญชีดําโดยพิจารณาอันดบัดวย AWS Lambda 
และ AWS WAF โปรดอาน วิธีกําหนดคาการขึ้นบญัชีดําโดยพิจารณาตามอนัดับดวย 
AWS WAF และ AWS Lambda12

13 

ปรบัสัดสวนเพ่ือรองรบั (BP6) 
อีกวิธีหน่ึงในการจัดการกบัการโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชันคือดําเนินการดวยขนาดเหมาะสม 
ในกรณีของเว็บแอปพลิเคชัน คุณสามารถใช ELB เพ่ือกระจายการรับสงขอมูลไปยัง 
Amazon EC2 Instance หลายอินสแตนซที่มีจํานวนมากเกินไปหรือไดรับการกําหนดคา
ใหปรับสัดสวนโดยอัตโนมัติเพ่ือใหบริการการรับสงขอมูลที่เพ่ิมขึ้น ไมวาจะเปนผลมาจาก
แฟลชคลาวด หรือการโจมตีแบบ DDoS ที่เลเยอรแอปพลิเคชันก็ตาม การแจงเตือนของ 
Amazon CloudWatch มีไวเพ่ือใชงาน Auto Scaling ซ่ึงจะปรับขนาดกลุม Amazon 

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/getting-started.html
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
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EC2 ใหสอดคลองกับเหตุการณที่คณุกําหนดไวโดยอัตโนมัติ ผลคือปกปองความพรอม 
ใชงานของแอปพลิเคชัน แมในชวงที่จัดการกบัปริมาณคําขอที่ไมไดคาดคิด เม่ือใช 
Amazon CloudFront หรือ ELB การกระจายหรือโหลดบาลานเซอรจะจัดการเร่ืองการ
ตอรอง SSL ซ่ึงสามารถปองกันอินสแตนซไมใหไดรับผลกระทบจากการโจมตีโดยอาศัย 
SSL 

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช Amazon CloudWatch เพ่ือใชงาน Auto 
Scaling โปรดอาน การเฝาสังเกตอินสแตนซและกลุม Auto Scaling โดยใช Amazon 
CloudWatch13

14 

การลดพ้ืนผิวการโจมตี 
ขอควรพิจารณาที่สําคัญอกีประการหน่ึงเม่ือออกแบบสถาปตยกรรมบน AWS คือใหจาํกัด
โอกาสของผูโจมตีในการพุงเปาไปที่แอปพลิเคชัน ตัวอยางเชน หากคุณไมไดคาดหวังให
ผูใชขั้นปลายทํางานกับทรัพยากรบางอยางโดยตรง คุณจะตองตรวจสอบ 
ใหแนใจวาทรัพยากรเหลาน้ันไมสามารถเขาถึงไดจากอินเทอรเน็ต ในทํานองเดียวกัน  
หากคุณไมไดคาดหวังใหผูใชขั้นปลายหรือแอปพลเิคชันภายนอกส่ือสารกับแอปพลิเคชัน
ในบางพอรตหรือโปรโตคอล คุณจะตองตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการยอมรับการรับสง
ขอมูล แนวคิดน้ีเปนที่รูจักกันในช่ือวา การลดพ้ืนผิวการโจมตี ในสวนน้ี คุณจะพบแนวทาง
ปฏิบัติที่ชวยใหคุณลดพ้ืนผิวการโจมตีและจํากัดขอบเขตในการแสดงแอปพลิเคชันบน
อินเทอรเน็ต ทรัพยากรที่ไมแสดงบนอินเทอรเน็ตน้ันโจมตีไดยากกวา ซ่ึงเปนการจํากัด
ตัวเลือกของผูโจมตีในการพุงเปาไปที่ความพรอมใชงานของแอปพลิเคชัน  

การสรางความซับซอนใหกับทรัพยากร AWS  
(BP1, BP4, BP5) 
สําหรับแอปพลิเคชันจํานวนมาก ทรัพยากร AWS ของคุณไมจําเปนตองแสดงทั้งหมด 
บนอินเทอรเน็ต ตัวอยางเชน Amazon EC2 Instance เบื้องหลัง ELB อาจไมจําเปนตอง 
อนุญาตใหทุกคนเขาถึงได ในกรณีน้ี คุณอาจเลือกอนุญาตใหผูใชขั้นปลายเขาถึง ELB บน
พอรต TCP บางพอรตไดและอนุญาตใหเฉพาะ ELB ส่ือสารกับ Amazon EC2 Instance 
ไดเทาน้ัน คุณสามารถทําเชนน้ีไดโดยกําหนดคาใหกับกลุมการรักษาความปลอดภัยและ
รายการควบคุมการเขาถึงเครือขาย (NACL) ภายใน Amazon Virtual Private Cloud 
(VPC) Amazon VPC ชวยใหคุณเตรียมใชงานเซกชันแบบแยก 

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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ตามความสมเหตุสมผลใน AWS Cloud ซ่ึงคุณสามารถเปดใชทรัพยากร AWS ใน
เครือขายเสมือนที่คุณกําหนดไวได  

กลุมการรักษาความปลอดภัยและ ACL เครือขายน้ันคลายกันตรงที่ชวยใหคุณควบคุม 
การเขาถึงทรัพยากร AWS ภายใน VPC ได กลุมการรักษาความปลอดภัยชวยใหคุณ 
ควบคุมการรับสงขอมูลขาเขาและขาออกที่ระดับอินสแตนซได และ ACL เครือขายมีความ 
สามารถคลายกัน เฉพาะที่ระดับซับเน็ตของ VPC นอกจากน้ี ยังไมมีคาใชจายสําหรับ 
การโอนยายขอมูลขาเขาสําหรับกฎของกลุมการรักษาความปลอดภัย Amazon EC2 (SG) 
หรือ ACL เครือขาย ขั้นตอนน้ีชวยใหม่ันใจไดวาคณุไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมสําหรับ 
การรับสงขอมูลที่ถกูกลุมการรักษาความปลอดภัยหรือ ACL เครือขายของคณุปฏิเสธ  

กลุมการรกัษาความปลอดภยั (BP5) 
คุณสามารถระบุกลุมรักษาความปลอดภัยเม่ือใชงานอินสแตนซหรือเช่ือมโยงอินสแตนซ 
เขากับกลุมรักษาความปลอดภัยในภายหลัง การรับสงขอมูลทั้งหมดไปยังกลุมรักษาความ
ปลอดภัยจากอินเทอรเน็ตจะถูกปฏิเสธโดยนัย เวนแตคุณสรางกฎ อนุญาต เพ่ืออนุญาตใหมี
การรับสงขอมูลได ตัวอยางเชน หากคุณมีเว็บแอปพลิเคชันที่มี ELB และ Amazon EC2 
Instance หลายอินสแตนซ คุณอาจตัดสินใจสรางกลุมรักษาความปลอดภัยหน่ึงกลุมสําหรับ 
ELB (“กลุมรักษาความปลอดภัยของ ELB”) และอกีหน่ึงกลุมสําหรับอินสแตนซ  
(“กลุมรักษาความปลอดภัยของเซิรฟเวอรเว็บแอปพลิเคชัน”) จากน้ัน คุณสามารถสรางกฎ 
อนุญาต เพ่ืออนุญาตใหมีการรับสงขอมูลจากอินเทอรเน็ตไปยังกลุมรักษาความปลอดภัย
ของ ELB และอนุญาตใหมีการรับสงขอมูลจากกลุมรักษาความปลอดภัยของ ELB ไปยัง
กลุมรักษาความปลอดภัยของเซิรฟเวอรเว็บแอปพลิเคชันได ผลลัพธคือ การรับสงขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตจะไมสามารถส่ือสารกับ Amazon EC2 Instance ไดโดยตรง ซ่ึงทําใหผูโจมตี
เรียนรูเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของคุณไดยากขึ้น  

รายการควบคุมการเขาถึง (ACL) เครือขาย (BP5) 
ใน ACL เครือขาย คุณสามารถระบุทั้งกฎ อนุญาต และกฎ ปฏิเสธ ได การทําเชนจะเกิด
ประโยชนในกรณีที่คุณตองการปฏิเสธการรับสงขอมูลบางประเภทไปยังแอปพลิเคชัน 
อยางชัดเจน ตัวอยางเชน คุณสามารถระบุทีอ่ยู IP (เปนชวง CIDR) โปรโตคอล และพอรต
ปลายทางที่ควรถูกปฏิเสธสําหรับซับเน็ตทั้งหมด หากแอปพลิเคชันใชเฉพาะสําหรับการ
รับสงขอมูล TCP เทาน้ัน คุณสามารถสรางกฎเพ่ือ ปฏิเสธ การรับสงขอมูล UDP ทั้งหมด 
หรือในทางตรงกันขาม เคร่ืองมือน้ีมีประโยชนเม่ือตอบสนองการโจมตีแบบ DDoS 
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เน่ืองจากชวยใหคุณสรางกฎของคุณเองในการลดการโจมตีหากคณุทราบทีอ่ยู IP ของ
แหลงที่มาหรือลายเซ็นอื่นๆ 

การปองกันตนทาง (BP1) 
หากคุณใช Amazon CloudFront ที่มีตนทางอยูใน VPC คุณควรใชฟงกชัน AWS 
Lambda เพ่ืออัปเดตกฎการ อนุญาต ใหมีการรับสงขอมูลเฉพาะจาก Amazon CloudFront 
ของกลุมรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ การทําเชนน้ีเพ่ิมความปลอดภัยของตนทางได
โดยชวยใหแนใจวา Amazon CloudFront และ AWS WAF ไมสามารถบายพาสได  

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปองกันตนทางโดยอัปเดตกลุมการรักษาความ
ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ โปรดอาน วิธีอัปเดตกลุมรักษาความปลอดภัยของคุณสําหรับ 
Amazon CloudFront และ AWS WAF โดยอัตโนมัติโดยใช AWS Lambda14

15 

คุณยังอาจตองการตรวจสอบใหแนใจวามีเพียงการกระจายขอมูลของ Amazon 
CloudFront ของคุณเทาน้ันที่สงตอคําขอไปยังตนทางอีกดวย เม่ือใชสวนหัวคําขอ Edge 
ไปยังตนทาง คุณสามารถเพ่ิมหรือปฏิเสธคาของสวนหัวคําขอที่มีอยูเม่ือ Amazon 
CloudFront สงตอคําขอไปยังตนทาง คุณสามารถใชสวนหัว X-Shared-Secret เพ่ือชวย
ยืนยันวาคําขอที่สงไปยังตนทางเปนคําขอที่สงจาก Amazon CloudFront 

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปองกันตนทางดวยสวนหัว X-Shared-Secret  
โปรดอาน การสงตอสวนหัวแบบกําหนดเองไปยังตนทาง15

16 

การปองกันตําแหนงขอมูล API (BP4) 
โดยปกติแลว เม่ือมีความจาํเปนตองแสดง API ใหทกุคนเห็น ก็จะมีความเส่ียงที่วาการโจมตี 
แบบ DDoS อาจพุงเปาไปที่สวนหนาของ API ได Amazon API Gateway เปนบริการที่มี 
การบริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบซ่ึงใหคุณสราง API ที่ทําตัวเปน “ประตูหนา” ใหกับ 
แอปพลิเคชันที่ใชงานบน Amazon EC2, AWS Lambda หรือเว็บแอปพลิเคชันอื่นได เม่ือ
ใช Amazon API Gateway คุณไมจําเปนตองใชงานเซิรฟเวอรของคุณเองเปน 
สวนหนาของ API และคณุสามารถสรางความซับซอนใหกับคอมโพเนนตอื่นๆ ของ 
แอปพลิเคชันของคุณจากทุกคนได การทาํเชนน้ีชวยปองกันทรัพยากร AWS เหลาน้ัน 
ไมใหตกเปนเปาของการโจมตีแบบ DDoS ได Amazon API Gateway ผนวกเขากบั 
Amazon CloudFront ซ่ึงชวยใหคุณไดประโยชนจากความยืดหยุนตอการโจมตีแบบ 
DDoS ที่เพ่ิมขึ้นไปซ่ึงมีอยูในบริการดังกลาว คุณยงัสามารถปกปองกันแบ็คเอนดจากการ

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
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รับสงขอมูลมากเกินไดโดยกําหนดคามาตรฐานหรือขยายขีดจาํกัดอัตราใหกับวิธีแตละวิธี
ใน REST API อกีดวย 

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสราง API ดวย Amazon API Gateway โปรดอาน 
การเร่ิมตนใชงาน Amazon API Gateway16

17 

เทคนิคการดําเนินการ 
เทคนิคการลดการโจมตีในเอกสารฉบับน้ีชวยใหคณุสามารถออกแบบสถาปตยกรรมใหกับ
แอปพลิเคชันที่มีความยืดหยุนภายในตัวเองจากการโจมตีแบบ DDoS ในหลายกรณี  
การทราบวาการโจมตีแบบ DDoS พุงเปาไปที่แอปพลิเคชันเม่ือใดและสามารถดําเนินการ 
กับขอมูลน้ีไดยังนับวามีประโยชนอีกดวย คณุยังอาจตองการใชทรัพยากรเพ่ิมเติมเพ่ือ 
ประเมินภัยคุกคาม ตรวจสอบสถาปตยกรรมของแอปพลิเคชัน หรือขอความชวยเหลืออื่น 
อีกดวย เน้ือหาสวนน้ีอธิบายแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหสามารถมองเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ  
แจงเตือนและทํางานอัตโนมัติ อีกทั้งใช AWS เพ่ือขอความชวยเหลือเพ่ิมเติมได 

ความสามารถในการแสดงขอมูล 
การทําความเขาใจพฤติกรรมปกติของแอปพลิเคชันชวยใหคุณดําเนินการไดเร็วขึ้นเม่ือ
ตรวจพบความผิดปกติ เม่ือตัววัดผลหลักเบี่ยงเบนไปมากจากคาที่คาดหวังไว เหตุการณน้ี 
บงบอกวาผูโจมตีอาจกาํลงัพยายามพุงเปาไปที่ความพรอมใชงานของแอปพลิเคชันอยู เม่ือ
ใช Amazon CloudWatch คุณสามารถเฝาสังเกตแอปพลิเคชันที่เปดใชงานบน AWS ได 
Amazon CloudWatch ชวยใหคุณเก็บรวบรวมและติดตามตัววัดผลตางๆ เก็บรวบรวมและ
เฝาสังเกตไฟลล็อก และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในทรัพยากร AWS โดยอัตโนมัติได 
สําหรับคําอธิบายตัววัดผลของ Amazon CloudWatch ที่มักใชตรวจพบและตอบสนองตอ 
การโจมตีแบบ DDoS โปรดดูตาราง 3 

  

https://aws.amazon.com/api-gateway/getting-started/
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หวัขอ ตวัวดั คาํอธบิาย 

Auto Scaling GroupMaxSize ขนาดสูงสุดของกลุม Auto Scaling 

Amazon 
CloudFront 

Requests จํานวนของคําขอ HTTP/S 

Amazon 
CloudFront 

TotalErrorRate รอยละของคําขอทั้งหมดซ่ึงมีรหัสสถานะ HTTP เปน 4xx หรือ 5xx 

Amazon 
EC2 

CPUUtilization รอยละของหนวยประมวลผล EC2 ที่ปนสวน ซ่ึงมกีารใชงานใน
ปจจบุัน 

Amazon 
EC2 

NetworkIn จํานวนขอมูล (ไบต) ที่ไดรับโดยอินสแตนซจากอินเทอรเฟซ
เครือขายทั้งหมด 

ELB SurgeQueueLength จํานวนคําขอที่โหลดบาลานเซอรจดัคิว ซ่ึงรอใหอินสแตนซ 
แบ็คเอนดยอมรบัการเชื่อมตอและประมวลผลคําขอ 

ELB UnHealthyHostCount จํานวนของอินสแตนซที่ไมสามารถใชงานไดในแตละ  
Availability Zone 

ELB RequestCount จํานวนของคําขอที่เสร็จสมบรูณ ซ่ึงไดรับและมีการกําหนดเสนทาง
ไปยังอินสแตนซที่ลงทะเบียน 

ELB Latency ระยะเวลาทีใ่ช (วินาที) นับจากเวลาที่คําขอถูกสงออกจากโหลด 
บาลานเซอรจนถึงเวลาที่ไดรับการตอบกลับ 

ELB HTTPCode_ELB_4xx 
HTTPCode_ELB_5xx 

จํานวนของรหัสขอผิดพลาด HTTP 4XX หรือ 5XX ที่สรางขึ้น 
โดยโหลดบาลานเซอร 

ELB BackendConnectionErrors จํานวนของการเชื่อมตอที่ไมประสบความสําเร็จ 

ELB SpilloverCount จํานวนของคําขอที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากคิวเต็ม 

Amazon 
Route 53 

HealthCheckStatus สถานะของตําแหนงขอมูลการตรวจสอบสภาพการทํางาน 

ตาราง 3: ตวัวดัทีแ่นะนาํสาํหรบั Amazon CloudWatch 

สําหรับแอปพลิเคชันที่ไดรับการออกแบบสถาปตยกรรมตามสถาปตยกรรมอางอิงที่มีความ
ยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ในรูปภาพ 5 การโจมตีเลเยอรโครงสรางพ้ืนฐานที่พบเห็น 
ไดบอยจะถกูบล็อกกอนจะไปถึงแอปพลิเคชัน ผลลัพธคือ การโจมตีเหลาน้ีจะไมปรากฏ 
ในตัววัดผลของ Amazon CloudWatch ของคุณ  

การโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชันอาจเพ่ิมระดับใหกับตัววัดผลเหลาน้ีหลายตัว ตัวอยางเชน 
การฟลัด HTTP อาจกอใหเกิดการยกระดับในคําขอและ CPU อีกทั้งการใชงานเครือขาย 
สําหรับตัววัดผลของ Amazon CloudFront, ELB และ Amazon EC2 หากอินสแตนซ 
แบ็คเอนดไมสามารถใหบริการคําขอที่มีจาํนวนมากเกินได คุณยังอาจมองเห็นการเพ่ิม 
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ระดับใน TotalErrorRate บน Amazon CloudFront และ SurgeQueueLength, 
UnHealthyHostCount, Latency, BackendConnectionErrors, SpilloverCount หรือ 
HTTPCode บน ELB อีกดวย ในกรณีน้ี ปริมาณคาํขอ HTTP อาจถูกกดเอาไว เน่ืองจาก
แอปพลิเคชันไมสามารถใหบริการผูใชขั้นปลายแบบปกติได คณุสามารถแกไขสภาพ
ดังกลาวไดโดยปรับสัดสวนแบ็คเอนดของแอปพลิเคชัน หรือโดยบล็อกการรับสงขอมูลที่มาก
เกินดวย AWS WAF ดังที่ไดอธิบายไวกอนหนาน้ีในเอกสารฉบับน้ี 

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช Amazon CloudWatch เพ่ือตรวจพบการโจมตี 
แบบ DDoS ที่เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชัน โปรดอาน การเร่ิมตนใชงาน Amazon 
CloudWatch17

18  

เคร่ืองมืออีกอยางหน่ึงที่คณุใชงานไดเพ่ือใหมองเห็นการรับสงขอมูลที่พุงเปาไปที ่
แอปพลิเคชัน คือ ล็อกจาก VPC Flow บนเครือขายแบบดั้งเดิม คุณอาจใชลอ็ก Flow ของ
เครือขายเพ่ือแกไขปญหาการเช่ือมตอและปญหาความปลอดภัย และตรวจสอบใหแนใจ 
วากฎการเขาถึงเครือขายทํางานตามที่คาดไว เม่ือใชล็อกจาก VPC Flow คณุสามารถ 
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรับสงขอมูล IP ไปยังและจากอินเทอรเฟซของเครือขายใน VPC
ได  

บันทึกล็อก Flow แตละรายการจะมีที่อยู IP ของแหลงที่มาและปลายทาง พอรตของ 
แหลงที่มาและปลายทาง โปรโตคอล และจํานวนแพ็คเก็ตกับขอมูล (ไบต) ที่โอนยาย 
ในชวงที่ปรากฏหนาตางรวบรวมขอมูล ขอมูลน้ีสามารถนํามาใชเพ่ือชวยระบุความผิดปกติ
ในการรับสงขอมูลเครือขาย และเพ่ือระบุเสนทางการโจมตีเฉพาะได ตัวอยางเชน การโจมตี
รีเฟลกชัน UDP สวนใหญจะมีพอรตแหลงที่มาเฉพาะ (เชน พอรตแหลงที่มา 53 สําหรับ 
รีเฟลกชัน DNS) น่ีเปนลายเซ็นที่ชัดเจนที่คุณสามารถระบุในบันทึกล็อก Flow ได ในการ
ตอบสนอง คุณอาจเลือกทีจ่ะบล็อกพอรตแหลงที่มาเฉพาะที่ระดับอินสแตนซ หรือสรางกฎ 
ACL ของเครือขายเพ่ือบล็อกโปรโตคอลทั้งหมด หากไมมีการกาํหนดไววาใหทําเชนน้ัน 

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช VPC Flow Log เพ่ือระบุความผิดปกติของ 
เครือขายและเสนทางการโจมตีแบบ DDoS โปรดอาน VPC Flow Log18

19 และ VPC Flow 
Log – บันทึกและดูโฟลวการรับสงขอมูลเครือขาย19

20 

การสนับสนุน 
คุณควรสรางแผนการรับมือกับการโจมตีแบบ DDoS กอนเกดิเหตุการณขึ้นจริง แนวทาง 
ปฏิบัติที่กลาวไวคราวๆ ในเอกสารฉบับน้ีมีไวเพ่ือเปนมาตรการลวงหนา และควรใชกอนที่จะ

http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/GettingStarted.html
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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ใชงานแอปพลิเคชันที่อาจตกเปนเปาของการโจมตีแบบ DDoS ทีมดูแลลกูคาสามารถ 
ชวยตรวจสอบกรณีปญหาการใชงานกับแอปพลิเคชัน และชวยตอบคําถามหรือรับมือ 
กับความทาทายเฉพาะที่คณุอาจประสบ 

บางคร้ัง คุณอาจพบวาการติดตอ AWS เพ่ือขอความชวยเหลือเพ่ิมเติมในชวงที่มีการ 
โจมตีแบบ DDoS น้ันกอใหเกิดประโยชน AWS จะตอบกรณีปญหาอยางรวดเร็วและ 
กําหนดเสนทางกรณีปญหาดังกลาวไปยังผูเช่ียวชาญที่สามารถใหความชวยเหลือได เม่ือ
ลงทะเบียนขอรับบริการชวยเหลือทางธุรกิจ คุณจะสามารถติดตอฝายวิศวกรดูแล  
Cloud ทางอีเมล แชท หรือโทรศัพทไดทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง  

หากคุณใชงานเวิรกโหลดที่สําคัญตอการดาํเนินงานบน AWS คุณควรลองพิจารณาติดตอ 
ฝายบริการชวยเหลือองคกร เม่ือติดตอฝายบริการชวยเหลือองคกร กรณีปญหาเรงดวน 
จะไดรับความสําคัญสูงสุด และไดรับการกําหนดเสนทางไปยังวิศวกรอาวุโสทีดู่แลระบบ
คลาวด นอกจากน้ี ฝายบริการชวยเหลือองคกรยังใหคุณติดตอผูจัดการบัญชีฝายเทคนิค 
(TAM) ได ซ่ึงคอยทําหนาที่ใหการสนับสนุนและรับติดตอเกี่ยวกับปญหาทางเทคนิค ฝาย
บริการชวยเหลือองคกรยงัใหคุณติดตอฝายบริหารจัดการกิจกรรมโครงสรางพ้ืนฐาน 
ไดอกีดวย ซ่ึงคุณสามารถขอความชวยเหลือเกีย่วกบัการดาํเนินการแบบเรียลไทมในชวงที่
มีกิจกรรม การเปดตัวผลิตภัณฑ และการโอนยาย  

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเลือกแผนการชวยเหลือใหตรงกับความตองการ
เฉพาะ โปรดอาน เปรียบเทียบแผน AWS Support20

21 

บทสรุป 
แนวทางปฏิบัติที่อธิบายไวคราวๆ ในเอกสารฉบับน้ีชวยใหคุณสรางสถาปตยกรรมที่มี
ยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ไดซ่ึงสามารถปองกันความพรอมใชงานของแอปพลิเคชัน 
จากการโจมตีแบบ DDoS ที่โครงสรางพ้ืนฐานและเลเยอรแอปพลิเคชันหลายรูปแบบซ่ึงพบ
เห็นไดทั่วไป ระดับที่คุณสามารถออกแบบสถาปตยกรรมใหกับแอปพลิเคชันตามแนวทาง
ปฏิบัติเหลาน้ีไดจะมีผลตอประเภท เสนทาง และปริมาณของการโจมตีแบบ DDoS ที่คุณ
สามารถปรับลดได AWS แนะนําใหคุณใชแนวทางปฏิบัติเหลาน้ีเพ่ือใหปองกันความพรอม
ใชงานของแอปพลิเคชันจากการโจมตีแบบ DDoS ที่พบเห็นไดทั่วไปไดดยีิ่งขึ้น  

 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/compare-plans/
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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 

10 
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/geor
estrictions.html 

11 http://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/getting-started.html 
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12 http://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl-

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

13 https://blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx1ZTM4DT0HRH0K/How-to-
Configure-Rate-Based-Blacklisting-with-AWS-WAF-and-AWS-Lambda 

14 http://docs.aws.amazon.com/autoscaling/latest/userguide/as-instance-
monitoring.html 

15 https://blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx1LPI2H6Q6S5KC/How-to-
Automatically-Update-Your-Security-Groups-for-Amazon-CloudFront-and-
AWS-W 

16 
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/forw
ard-custom-headers.html 

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

18 
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/Get
tingStarted.html 

19 http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/flow-logs.html 

20 https://aws.amazon.com/blogs/aws/vpc-flow-logs-log-and-view-network-
traffic-flows/ 

21 https://aws.amazon.com/premiumsupport/compare-plans/ 
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