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บทคัดยอ
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นสําหรับลูกคาที่ตองการเพิ่มความยืดหยุนใหกับแอปพลิเคชัน
ที่ใชงานกับระบบ Amazon Web Services (AWS) ตอการโจมตี Distributed Denial
of Services (DDoS) เอกสารฉบับนี้นําเสนอภาพรวมเกี่ยวกับการโจมตีแบบ DDoS
ความสามารถตางๆ ที่ AWS มี เทคนิคการลดการโจมตี และสถาปตยกรรมอางอิงสําหรับ
ความยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางชวยปกปองความพรอม
ใชงานของแอปพลิเคชันได

ขอมูลเบื้องตน
เอกสารนี้จัดทําขึ้นสําหรับผูมีอํานาจตัดสินใจดาน IT และบุคลากรดานความปลอดภัยซึ่งมี
ความคุนเคยกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือขาย ระบบความปลอดภัย และบริการ
AWS แตละสวนมีลิงกไปยังเอกสารของ AWS ซึ่งมีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
หรือความสามารถ คุณยังสามารถดูการประชุม re:Invent ของ AWS SEC307 – การสราง
สถาปตยกรรมสําหรับความยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ดวย AWS 1 และ SEC306 –
การปองกันการโจมตีแบบ DDoS 2 เพื่อรับขอมูลเพิ่มเติม
0

1

การโจมตีแบบ DDoS
การโจมตีแบบ Denial of Service (DoS) คือการโจมตีที่สามารถทําใหเว็บไซตหรือ
แอปพลิเคชันไมพรอมใชงานแกผูใชขั้นปลาย เพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว ผูโ จมตีจะใช
เทคนิคที่หลากหลายซึ่งใชเครือขายหรือทรัพยากรอื่นๆ ไปมาก และรบกวนไมใหผูใช
ขั้นปลายที่มีสิทธิ์อันชอบธรรมเขาถึงขอมูลได การโจมตี DoS ในรูปแบบที่เรียบงาย
ที่สุดคือผูโจมตีเพียงคนเดียวจะโจมตีจากแหลงที่มาแหลงเดียว ดังที่แสดงไวในรูปภาพ 1

รูปภาพ 1: ไดอะแกรมการโจมตีแบบ DoS

ในกรณีของการโจมตีแบบ Distributed Denial of Service (DDoS) ผูโจมตีจะใช
แหลงที่มาหลายแหลง ซึ่งอาจถูกเจาะระบบหรือควบคุมโดยกลุมผูสมรูรวมคิด เพื่อทําการ
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โจมตีเปาหมาย รูปภาพ 2 แสดงใหเห็นวาสําหรับการโจมตี DDoS ผูสมรูรวมคิดแตละราย
หรือโฮสตที่ถูกเจาะระบบ ตางรวมกันโจมตี ทําใหเกิดการฟลัดแพ็คเก็ตหรือคําขอไปยัง
เปาหมายที่ตองการจนลน

รูปภาพ 2: ไดอะแกรมการโจมตีแบบ DDoS

การโจมตีแบบ DDoS พบบอยที่สุดในเลเยอร 3, 4, 6 และ 7 ของแบบจําลอง Open
Systems Interconnection (OSI) ซึ่งอธิบายไวในตาราง 1 การโจมตีเลเยอร 3 และ 4 นั้น
ตรงกับเลเยอรเครือขายและการขนสงของแบบจําลอง OSI เอกสารฉบับนี้เรียกการ
โจมตีรูปแบบดังกลาววา การโจมตีเลเยอรโครงสรางพื้นฐาน การโจมตีเลเยอร 6 และ 7 นั้น
ตรงกับเลเยอรการนําเสนอและแอปพลิเคชันของแบบจําลอง OSI เอกสารฉบับนี้เรียก
การโจมตีรูปแบบดังกลาววา การโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชัน
#

เลเยอร

หนวย

คําอธิบาย

ตัวอยางเสนทาง

7

แอปพลิเคชัน

ขอมูล

กระบวนการของเครือขายตอแอปพลิเคชัน

การฟลัด HTTP,
การฟลัดการสืบคน DNS

6

การนําเสนอ

ขอมูล

การรับรองและเขารหัสขอมูล

การกระทําผิดบน SSL

5

เซสชัน

ขอมูล

การสื่อสารระหวางโฮสต

ไมพรอมใชงาน

4

การขนสง

เซกเมนต

การเชื่อมตอแบบเบ็ดเสร็จและความเชื่อถือได

การฟลัด SYN

3

เครือขาย

แพ็คเก็ต

การกําหนดพาธและการกําหนดลอจิคัลแอดเดรส

การโจมตีรเี ฟลกชัน UDP

2

การเชื่อมโยง
ขอมูล

เฟรม

การกําหนดฟสิคัลแอดเดรส

ไมพรอมใชงาน

1

ฟสิคัล

บิต

สื่อ สัญญาณ และการสงแบบไบนารี

ไมพรอมใชงาน

ตาราง 1: แบบจําลอง Open Systems Interconnection (OSI)
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ความแตกตางขอนี้มีความสําคัญ เนื่องจากการโจมตีประเภทที่เกิดกับเลเยอรเหลานี้มีความ
แตกตางกัน จึงใชเทคนิคที่แตกตางกันในการสรางความยืดหยุน

การโจมตีเลเยอรโครงสรางพื้นฐาน
การโจมตีแบบ DDoS ที่พบบอยที่สุด อันไดแก การโจมตีรีเฟลกชันโปรโตคอลเดทาแกรม
ผูใช (UDP) และการฟลัดแบบซิงโครไนซ (SYN) เปนการโจมตีเลเยอรโครงสรางพื้นฐาน
ผูโจมตีสามารถใชวิธีใดวิธีหนึ่งจากวิธีเหลานี้เพื่อสรางการรับสงขอมูลปริมาณมาก ซึ่งเกิน
ความสามารถของเครือขายหรือระบบ อยางเชน เซิรฟเวอร ไฟรวอลล IPS หรือ
โหลดบาลานเซอรได การโจมตีเหลานี้มีลายเซ็นชัดเจนซึ่งทําใหตรวจพบไดงายขึ้น การลด
การโจมตีเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพตองใชเครือขายหรือทรัพยากรระบบที่มากกวา
ปริมาณที่ผูโจมตีสรางขึ้น
UDP เปนโปรโตคอลที่ไมเก็บสถานะ โปรโตคอลดังกลาวทําใหผูโจมตีสามารถปลอมแปลง
แหลงที่มาของคําขอที่สงไปยังเซิรฟเวอรที่ดึงการตอบกลับในปริมาณมากกวา ปจจัยของ
การทําแอมพลิฟเคชัน ซึ่งไดแก อัตราสวนของขนาดคําขอตอขนาดของการตอบกลับนั้น
อาจแตกตางกันไปบนโปรโตคอลที่ใช เชน ระบบชื่อโดเมน (DNS) โปรโตคอลเวลา
เครือขาย (NTP) หรือโปรโตคอลการคนพบบริการอยางงาย (SSDP) ตัวอยางเชน ปจจัย
ของการทําแอมพลิฟเคชันสําหรับ DNS อาจอยูในชวง 28 ถึง 54 หมายความวาผูโจมตี
สามารถสงคําขอสวนขอมูลขนาด 64 ไบตไปยังเซิรฟเวอร DNS และสรางการรับสงขอมูลที่
ไมพึงประสงคมากกวา 3400 ไบตได แนวคิดนี้แสดงไวในรูปภาพ 3
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รูปภาพ 3: การโจมตีรเี ฟลกชัน UDP

การฟลัด SYN อาจดําเนินการหลายสิบ Gbps แตจุดประสงคของการโจมตีประเภทนี้คือ
เพื่อใชทรัพยากรที่มีอยูในระบบใหหมดไปโดยปลอยใหการเชื่อมตออยูในสถานะกึ่งเปด
ดังที่แสดงไวในรูปภาพ 4 เมื่อผูใชปลายทางเชื่อมตอกับบริการ TCP เชน เว็บเซิรฟเวอร
ไคลเอ็นตจะสงแพคเก็ต SYN เซิรฟเวอรจะคืน SYN-ACK และไคลเอ็นตจะคืน ACK ซึ่ง
เปนการเสร็จสิ้นกระบวนการแฮนดเชค 3 ทาง

รูปภาพ 4: การแฮนดเชค SYN 3 ทาง

ในการฟลัด SYN จะไมมท
ี างคืน ACK และระบบจะปลอยใหเซิรฟเวอรรอการตอบกลับ
ผลคือสามารถปองกันผูใ
 ชคนใหมไมใหเชื่อมตอเซิรฟเวอร
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การโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชัน
ที่เกิดขึ้นบอยครั้งนอยกวาคือ ผูโจมตีอาจพุงเปาไปที่แอปพลิเคชันโดยใชการโจมตีเลเยอร
7 หรือการโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชัน การโจมตีเหลานี้ตางจากการโจมตีเลเยอรโครงสราง
พื้นฐาน เนื่องจากผูโจมตีพยายามใหฟงกชันเฉพาะของแอปพลิเคชันทํางานมากเกินไปเพื่อ
ทําใหแอปพลิเคชันดังกลาวไมพรอมใชงาน ในบางกรณี อาจทําไดโดยใชปริมาณคําขอ
ต่ํามากซึ่งไมสรางการรับสงขอมูลเครือขายในปริมาณมาก ผลคือสามารถทําใหตรวจพบ
และลดการโจมตีไดยากขึน
้ ตัวอยางของการโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชัน เชน การฟลัด
HTTP, การโจมตีแบบแคชระเบิด และการฟลัด XML-RPC บน WordPress
เมื่อดําเนินการฟลัด HTTP, ผูโจมตีจะสงคําขอ HTTP ที่ดูเหมือนวามาจากผูใ
 ชเว็บ
แอปพลิเคชันที่มีตัวตนอยูจริง การฟลัด HTTP บางครั้งจะพุงเปาไปที่ทรัพยากรเฉพาะ
ในขณะที่การฟลัด HTTP แบบที่ซับซอนกวาจะพยายามเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย การทํา
เชนนี้สามารถทําใหการใชเทคนิคการลดการโจมตีที่ใชกันอยูทั่วไป เชน การจํากัด
อัตราคําขอ กระทําไดยากขึ้น การโจมตีแบบแคชระเบิดเปนการฟลัด HTTP ประเภทหนึ่ง
ซึ่งใชความแปรผันในสตริงการสืบคนเพื่อเลี่ยงการแคชเครือขายการสงมอบเนื้อหา (CDN)
สงผลใหเกิดการดึงขอมูลตนทาง ทําใหเว็บเซิรฟเวอรตนทางมีความตองการที่มากเกินไป
เพิ่มขึ้น
เมื่อดําเนินการฟลัด XML-RPC บน WordPress หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การฟลัดแบบ
อาศัยการแสดงความคิดเห็นโดยผานลิงกบน WordPress นั้น ผูโจมตีสามารถใชฟงกชัน
XML-RPC API ของเว็บไซตที่ใชบริการพื้นที่บนซอฟตแวรจัดการเนื้อหาแบรนดของ
WordPress ในทางที่ผิดได เพื่อสรางคําขอ HTTP จํานวนมากมายมหาศาล คุณสมบัติการ
อาศัยการแสดงความคิดเห็นโดยผานลิงกทําใหเว็บไซตที่ใชบริการพื้นที่บน WordPress
(ไซต A) แจงเตือนไซตอื่นของ WordPress (ไซต B) วาไซต A ไดสรางลิงกไปยังไซต B
แลว ผลลัพธคือไซต B จะพยายามดึงขอมูลไซต A เพื่อยืนยันวาลิงกดังกลาวมีอยูจริง ใน
กรณีของการฟลัดแบบอาศัยการแสดงความคิดเห็นโดยผานลิงก ผูโ จมตีจะใชความสามารถ
นี้ในทางที่ผิดเพื่อทําใหไซต B โจมตีไซต A การโจมตีประเภทนี้มีลายเซ็นชัดเจน เนื่องจาก
“WordPress” ควรจะปรากฏอยูใ
 น “User-Agent” ของสวนหัวของคําขอ HTTP
การโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชันยังสามารถพุงเปาไปที่บริการระบบชื่อโดเมน (DNS) ไดอีก
ดวย ในบรรดาการโจมตีเหลานี้ รูปแบบที่พบบอยทีส
่ ุดคือการฟลัดการสืบคน DNS ซึ่งผู
โจมตีจะใชการสืบคน DNS จํานวนมากที่มีขอมูลครบถวนเพื่อใชทรัพยากรของ
เซิรฟเวอร DNS ใหหมดไป การโจมตีเหลานี้ยังอาจรวมถึงคอมโพเนนตแคชระเบิดอีกดวย
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ซึ่งผูโจมตีจะสุมสตริงซับโดเมนเพื่อบายพาสแคช DNS เฉพาะที่ของผูแกปญหารายใด
ก็ตาม ผลลัพธคือผูแกปญหาจะถูกบังคับใหมีสวนในการโจมตีเซิรฟเวอร DNS ที่ถูกตอง
ในกรณีของเว็บแอปพลิเคชันที่นําเสนอผาน Secure Sockets Layer (SSL) ผูโจมตี
สามารถเลือกทีจ
่ ะโจมตีกระบวนการตอรอง SSL ได SSL ตองใชการประมวลผล
คอนขางมาก ซึ่งทําใหผูโจมตีสรางผลกระทบตอความพรอมใชงานของเซิรฟเวอรได
โดยสงขอมูลที่ไมสามารถอานได สําหรับการโจมตีประเภทนี้ ผูโจมตีอาจดําเนินการ
แฮนดเชค SSL เสร็จสิ้น ทวาดําเนินการตอรองวิธีเขารหัสเปนการถาวรก็ได ในทํานอง
เดียวกัน ผูโจมตีสามารถเลือกที่จะใชทรัพยากรเซิรฟเวอรใหหมดไปไดโดยเปดและปด
เซสชัน SSL หลายเซสชัน

เทคนิคการบรรเทาความเสี่ยง
โครงสรางพื้นฐานของ AWS มีดีไซนที่ยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS และไดรับการ
รองรับจากระบบการลดการโจมตีแบบ DDoS ซึ่งสามารถตรวจพบและกรองการรองรับ
ขอมูลสวนเกินไดโดยอัตโนมัติ หากตองปองกันความพรอมใชงานของแอปพลิเคชัน ควรใช
สถาปตยกรรมที่ใหคุณใชประโยชนจากความสามารถเหลานี้ได
หนึ่งในกรณีการใช AWS ที่พบเห็นไดบอยที่สุดคือ เว็บแอปพลิเคชันที่ใหบริการเนื้อหา
แบบสแตติกและไดนามิกแกผูใชบนอินเทอรเน็ต สําหรับสถาปตยกรรมอางอิงที่มีความ
ยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ที่มักใชกบ
ั เว็บแอปพลิเคชันตางๆ โปรดดูรูปภาพ 5

รูปภาพ 5: สถาปตยกรรมอางอิงทีม
่ ีความยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS
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สถาปตยกรรมอางอิงนี้รวมถึงบริการตางๆ ของ AWS ที่ชวยคุณเพิ่มความยืดหยุนจาก
การโจมตีแบบ DDoS ใหกับเว็บแอปพลิเคชันได แนวทางปฏิบัติในสถาปตยกรรมดังกลาว
ไดรับการแจกแจงไวเพื่อใหงายตอการอางอิง โดยแนวทางแตละขอไดรับการอธิบายไว
ตลอดทั้งเอกสาร ตัวอยางเชน สวนที่อธิบายความสามารถที่ Amazon CloudFront มีจะ
อางอิงโดยใชตัวบงชี้แนวทางปฏิบัติ (เชน BP1) สําหรับสรุปขอมูลบริการเหลานี้และ
ความสามารถของบริการดังกลาวแตละรายการ โปรดดูตาราง 2
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ภูมภ
ิ าคของ AWS

Amazon
CloudFront กับ
AWS WAF

Amazon
API
Gateway

Amazon
Route 53

Elastic
Load
Balancing

Amazon
VPC

(BP1, BP2)

(BP4)

(BP3)

(BP6)

(BP5)

การลดการโจมตีเลเยอร
3 (เชน รีเฟลกชัน UDP)

✔

✔

✔

✔

✔

การลดการโจมตีเลเยอร
4 (เชน การฟลัด SYN)

✔

✔

✔

✔

การลดการโจมตีเลเยอร
6 (เชน SSL)

✔

✔

ไมพรอม
ใชงาน

✔

ลดพื้นผิวการโจมตี

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ปรับสัดสวนเพื่อรองรับ
การรับสงเลเยอร
แอปพลิเคชัน
การลดการโจมตีเลเยอร
7 (เลเยอรแอปพลิเคชัน)
การแยกทางภูมิศาสตร
และการกระจายการ
รับสงขอมูลทีม
่ ากเกินกับ
การโจมตีแบบ DDoS ที่
หนักกวา

✔

✔

✔

✔

✔

Amazon
EC2 กับ
Auto
Scaling
(BP7)

✔

ตาราง 2: สรุปแนวทางปฏิบต
ั ิ

บริการที่มีใหใชภายในภูมิภาคตางๆ ของ AWS เชน Elastic Load Balancing และ
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ทําใหคุณสามารถสรางความยืดหยุนตอการ
โจมตีแบบ DDoS และปรับสัดสวนเพื่อจัดการกับปริมาณการรับสงขอมูลทีไ
่ มไดคาดคิด
ภายในภูมิภาคนั้นๆ ได บริการที่มีใหใชในสถานทีต
่ ั้ง Edge ของ AES เชน Amazon
CloudFront, AWS WAF, Amazon Route 53 และ Amazon API Gateway ทําใหคณ
ุ
สามารถใชประโยชนจากเครือขายของสถานที่ตั้ง Edge ที่มีอยูทั่วโลกซึ่งชวยให
แอปพลิเคชันมีความคงทนตอความเสียหายมากขึ้นและเพิ่มสัดสวนการจัดการปริมาณ
การรับสงขอมูลที่มากขึ้น ประโยชนของการใชบริการเหลานี้แตละบริการเพื่อสรางความ
ยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ที่เลเยอรโครงสรางพื้นฐานและเลเยอรแอปพลิเคชันไดรับ
การอธิบายไวในเนื้อหาสวนที่ตามมา
หนา 11 จาก 26

Amazon Web Services – แนวทางปฏิบต
ั ข
ิ อง AWS เพือ
่ ความยืดหยุน
 ตอการโจมตีแบบ DDoS

มิถุนายน 2016

การปองกันเลเยอรโครงสรางพื้นฐาน
(BP1, BP3, BP6, BP7)
ในสภาพแวดลอมของศูนยขอมูลแบบดั้งเดิม คุณสามารถลดการโจมตีแบบ DDoS ที่เลเยอร
โครงสรางพื้นฐานไดโดยใชเทคนิคตางๆ เชน การทําใหความจุลน การปรับใชระบบลดการ
โจมตีแบบ DDoS หรือการสครับการรับสงขอมูลโดยอาศัยบริการการลด
การโจมตีแบบ DDoS บน AWS คุณมีตัวเลือกสําหรับออกแบบสถาปตยกรรมให
แอปพลิเคชันสามารถปรับสัดสวนและรองรับปริมาณการรับสงขอมูลที่มากขึ้นไดโดยไมตอง
ใชเงินลงทุนมากหรือออกแบบใหซับซอนโดยเกินความจําเปน ขอควรพิจารณาหลักในการ
ลดการโจมตีแบบ DDoS ที่วัดปริมาณนั้นรวมไปถึงความพรอมใชงานของความสามารถและ
ความหลากหลายในการสงผาน อีกทั้งการปองกันทรัพยากรของ AWS เชน Amazon EC2
Instance จากการรับสงขอมูลการโจมตี

ขนาดของอินสแตนซ
ลูกคา AWS จํานวนมากใช Amazon EC2 เพราะมีความจุสําหรับการประมวลผลแบบ
ปรับขนาดได ซึ่งชวยใหคณ
ุ เพิ่มหรือลดสัดสวนลงไดเมื่อความตองการเปลี่ยนไป คุณ
สามารถปรับขยายสัดสวนตามแนวนอนไดโดยเพิ่มอินสแตนซไปยังแอปพลิเคชันตาม
ตองการ คุณยังสามารถเลือกปรับขยายสัดสวนตามแนวตั้งไดโดยใชอินสแตนซที่ใหญขึ้น
อินสแตนซบางประเภทรองรับคุณสมบัติตางๆ เชน อินเทอรเฟซเครือขายแบบ 10 กิกะบิต
และการเพิ่มระดับของเครือขาย ที่ชวยใหคุณจัดการกับปริมาณการรับสงขอมูลที่มากขึ้นได
เมื่อใชอินเทอรเฟซเครือขายแบบ 10 กิกะบิต แตละอินสแตนซจะสามารถรองรับปริมาณการ
รับสงขอมูลที่มากขึ้นได ผลคือชวยปองกันไมใหอินเทอรเฟซแออัดอยูใ
 นการรับสงขอมูลที่
ถึง Amazon EC2 Instance แลว อินสแตนซที่รองรับการเพิ่มระดับของเครือขายจะมี
ประสิทธิภาพการทํางานของ I/O สูงกวา และใชงาน CPU นอยกวาเมือ
่ เทียบกับการใชงาน
แบบดั้งเดิม ผลคือเพิ่มความสามารถใหกับอินสแตนซในการจัดการกับการรับสงขอมูลที่มาก
ขึ้นในปริมาณแพคเก็ต บน AWS คุณไมมีสวนรับผิดชอบตนทุนในการโอนยายขอมูล
ขาเขา
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon EC2 Instance ที่รองรับอินเทอรเฟซ
เครือขายแบบ 10 กิกะบิตและการเพิ่มระดับของเครือขาย โปรดอาน ประเภทของ Amazon
EC2 Instance 3 หากตองการเรียนรูวิธีเปดใชงานการเพิ่มระดับของเครือขาย โปรดอาน
การเปดใชงานการเพิ่มระดับของเครือขายบนอินสแตนซ Linux ใน VPC 4
2

3
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ตัวเลือกภูมิภาค (BP7)
บริการ AWS หลายอยาง เชน Amazon EC2 มีใหเลือกใชไดหลายแหงทั่วโลก พื้นที่
ที่แยกตามลักษณะทางภูมศ
ิ าสตรเหลานี้เรียกวา ภูมิภาค AWS เมื่อออกแบบโครงสราง
แอปพลิเคชัน คุณสามารถเลือกภูมิภาคไดตั้งแต 1 ภูมิภาคขึ้นไปตามความตองการ
ของคุณเอง สิ่งที่มักนํามาใชประกอบการพิจารณานั้นรวมถึงประสิทธิภาพการทํางาน
ตนทุน และอธิปไตยของขอมูล ในแตละภูมิภาค AWS ยินยอมใหเขาถึงชุดการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตและความสัมพันธแบบเพียรที่ไมซ้ํากันได ซึ่งชวยใหผูใชขั้นปลายที่มีตําแหนง
ที่ตั้งคลายกันมีเวลาแฝงและอัตราความเร็วในระดับที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังควร พิจารณาตัวเลือกภูมิภาคในแงความยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ดวย

ภูมิภาคหลายแหงอยูใกลศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลทางอินเทอรเน็ตขนาดใหญมากกวา การ
โจมตีแบบ DDos หลายครั้งมีตนกําเนิดอยูในตางประเทศ ดังนั้นจึงควรอยูใกลศูนย
แลกเปลี่ยนขอมูลที่ผใู หบริการขนสงระหวางประเทศและเพียรรายใหญมักเปนที่สังเกตพบ
ไดงายอยูบอยๆ ผลคือชวยใหผูใชขั้นปลายเขาถึงแอปพลิเคชันเมื่อจัดการกับปริมาณ
การรับสงขอมูลที่มากขึ้นได
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกภูมิภาค โปรดอาน ภูมิภาคและพื้นที่ใหบริการ 5
และถามทีมดูแลลูกคาเกี่ยวกับลักษณะของแตละภูมิภาคเพื่อชวยใหคุณดําเนินการตัดสินใจ
ไดอยางมีหลักการ
4

Load Balancing (BP6)
การโจมตีแบบ DDoS ที่หนักขึ้นอาจมีจํานวนครั้งมากเกินขนาดของ Amazon EC2
Instance เพียงอินสแตนซเดียว หากตองการลดความรุนแรงของการโจมตีเหลานี้ คุณ
จะตองพิจารณาตัวเลือกตางๆ เพื่อดําเนินขั้นตอนโหลดบาลานซใหกับการรับสงขอมูล
ที่มากเกิน เมื่อใช Elastic Load Balancing (ELB) คุณสามารถลดความเสี่ยงจากการที่
แอปพลิเคชันทํางานหนักเกินไปไดโดยกระจายการรับสงขอมูลไปยังอินสแตนซแบ็คเอนด
จํานวนมาก ELB สามารถปรับสัดสวนไดโดยอัตโนมัติ ซึ่งชวยใหคุณจัดการกับปริมาณ
การรับสงขอมูลที่มากขึ้นโดยไมไดคาดการณไวได เชน แฟลชคราวด หรือการโจมตีแบบ
DDoS
ELB ยอมรับเฉพาะการเชื่อมตอ TCP ที่มีขอมูลครบถวนเทานั้น นั่นหมายความวา ELB จะ
ไมยอมรับการโจมตีแบบ DDoS หลายครั้งที่พบเห็นไดทั่วไป เชน การฟลัด SYN หรือการ
โจมตีรีเฟลกชัน UDP และการโจมตีเหลานี้จะไมไดรับการสงตอไปยังแอปพลิเคชัน เมื่อ
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ELB ตรวจพบการโจมตีประเภทเหลานี้ ELB จะปรับสัดสวนโดยอัตโนมัติ
เพื่อรองรับการรับสงขอมูลเพิ่มเติม โดยที่คุณไมตองเสียคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ELB เพือ
่ กระจายโหลดและปกปอง Amazon
EC2 Instance โปรดอาน การเริ่มตนใชงาน Elastic Load Balancing 6
5

สงมอบดวยขนาดเหมาะสมโดยใชสถานที่ตงั้ Edge ของ AWS (BP1, BP3)
การเขาถึงการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่มีการปรับสัดสวนมากและมีความหลากหลายสามารถ
เพิ่มความสามารถในการปรับเวลาแฝงและอัตราความเร็วใหเหมาะกับผูใชขน
ั้ ปลาย รองรับ
การโจมตีแบบ DDoS และแยกความเสียหายในระหวางที่ลดผลกระทบตอความพรอม
ใชงาน สถานที่ตั้ง Edge ของ AWS มีเลเยอรโครงสรางพื้นฐานเครือขายเพิ่มเติมที่กอ
ใหเกิดประโยชนเหลานี้แกเว็บแอปพลิเคชันที่ใช Amazon CloudFront และ Amazon
Route 53 บริการเหลานีจ
้ ะแสดงเนื้อหาและแกปญหาการสืบคน DNS จากสถานที่ตั้ง
ที่มักจะอยูใ
 กลกับผูใชขั้นปลายมากกวา

การนําเสนอเว็บแอปพลิเคชันที่ Edge (BP1)
Amazon CloudFront เปนบริการเครือขายการสงมอบเนื้อหา (CDN) ที่สามารถใชสงมอบ
เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซตไดซึ่งรวมถึงเนื้อหาแบบสแตติก เนื้อหาแบบไดนามิก เนื้อหาการ
สตรีม และเนื้อหาแบบโตตอบ การเชื่อมตอ TCP แบบถาวรและคา time-to-live (TTL) ที่
แปรผันไดสามารถใชเรงการสงมอบเนื้อหาใหเร็วขึน
้ ได แมเนื้อหาดังกลาวจะไมสามารถ
แคชที่สถานที่ตั้ง Edge ได ผลคือชวยใหคณ
ุ ใช Amazon CloudFront เพื่อปกปองเว็บ
แอปพลิเคชันได แมจะไมไดใหบริการเนื้อหาแบบสแตติกอยูก็ตาม Amazon CloudFront
ยอมรับเฉพาะการเชื่อมตอที่มีขอมูลครบถวนเพื่อปองกันไมใหการโจมตีแบบ DDoS หลาย
ครั้งที่พบเห็นไดทั่วไป เชน การฟลัด SYN และการโจมตีรีเฟลกชัน UDP ไปถึง
ตนทาง การโจมตีแบบ DDoS จะถูกแยกไวตามลักษณะทางภูมิศาสตรใกลกบ
ั แหลงที่มา ซึ่ง
เปนการปองกันไมใหการรับสงขอมูลสงผลกระทบตอสถานที่ตั้งอื่นๆ ความสามารถตางๆ
เหลานี้ชวยเพิ่มความสามารถเปนอยางมากในการใหบริการการรับสงขอมูลแกผูใช
ขั้นปลายอยางตอเนื่องในชวงที่มีการโจมตีแบบ DDoS ที่หนักกวา คุณสามารถใช
Amazon CloudFront เพื่อปกปองตนทางบน AWS หรือที่อื่นๆ บนอินเทอรเน็ตได
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันที่
ใช Amazon CloudFront โปรดอาน การเริ่มตนใชงาน CloudFront 7
6
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การแกไขปญหาเกีย
่ วกับชื่อโดเมนที่ Edge (BP3)
Amazon Route 53 เปนบริการระบบชื่อโดเมน (DNS) ที่พรอมใชงานและปรับสัดสวน
ไดมากซึ่งสามารถใชสงขอมูลไปยังเว็บแอปพลิเคชันได บริการนี้มีคุณสมบัติขั้นสูง
หลากหลายคุณสมบัติอยูด
 วย เชน โฟลวการรับสงขอมูล การกําหนดเสนทางตามเวลาแฝง,
Geo DNS, การตรวจสอบสภาพการทํางาน และการเฝาสังเกต คุณสมบัติเหลานี้ชวยใหคุณ
ควบคุมวาบริการจะตอบคําขอ DNS อยางไรเพื่อปรับใหเหมาะกับเวลาแฝง สภาพการ
ทํางาน และขอควรพิจารณาอื่นๆ คุณสามารถใชคณ
ุ สมบัติเหลานี้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของเว็บแอปพลิเคชันและหลีกเลี่ยงการหยุดทํางานของเว็บไซต
Amazon Route 53 ใชการสราง Shard แบบสลับและการแยกสวนจัดเก็บขอมูล Anycast
เพื่อใหผูใชขั้นปลายเขาใชงานแอปพลิเคชันได แมการโจมตีแบบ DDoS จะมุงไปที่บริการ
DNS ก็ตาม เมื่อสราง Shard แบบสลับ เซิรฟเวอรชื่อแตละเซิรฟเวอรในชุดการรับมอบสิทธิ์
จะสอดคลองกับชุดสถานที่ตั้ง Edge และพาธอินเทอรเน็ตเฉพาะ ผลคือชวยใหเกิดการ
คงทนตอความเสียหายมากขึ้นและลดการเหลื่อมล้าํ กันระหวางลูกคา หากเซิรฟเวอรชื่อ 1
เซิรฟเวอรในชุดการรับมอบสิทธิ์ไมพรอมใชงาน ผูใ
 ชขั้นปลายสามารถลองใหมและรับ
การตอบสนองจากเซิรฟเวอรชื่ออีกเซิรฟเวอรหนึ่ง ณ สถานที่ตั้ง Edge อื่น การแยกสวน
จัดเก็บขอมูล Anycast ใชเพื่อใหสถานที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดใหบริการคําขอ DNS แตละ
รายการ ขั้นตอนดังกลาวสงผลใหมีการกระจายโหลดและลดเวลาแฝงของ DNS ซึ่งชวยให
ผูใชขั้นปลายไดรับการตอบสนองเร็วขึ้น นอกจากนี้ Amazon Route 53 ยังสามารถตรวจ
พบความผิดปกติในแหลงที่มาและปริมาณการสืบคน DNS อีกทั้งจัดลําดับ
ความสําคัญใหกบ
ั คําขอจากผูใชที่เปนที่รับรูวาไววางใจได
หากคุณมีพื้นที่ใหบริการของ Amazon Route 53 หลายแหง คุณสามารถสรางชุดการรับ
มอบสิทธิ์แบบนํากลับมาใชใหมไดซึ่งคุณจะไดชุดเซิรฟเวอรชื่อที่ถูกตองชุดเดียวกันสําหรับ
โดเมนแตละโดเมน ผลคือชวยรักษาพื้นที่ใหบริการของคุณไดงายขึ้น ในชวงที่มีการโจมตี
แบบ DDoS ขั้นตอนนี้ยังชวยให AWS ใชการลดการโจมตีหนึ่งครั้งที่ครอบคลุมพื้นที่
ใหบริการที่ใชการรับมอบสิทธิ์แบบนํากลับมาใชใหมได
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช Amazon Route 53 เพื่อสงผูใชขั้นปลาย
ไปยังแอปพลิเคชัน โปรดอาน การเริ่มตนใชงาน Amazon Route 53 8 หากตองการเรียนรู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดการรับมอบสิทธิ์แบบนํากลับมาใชใหมได โปรดอาน การดําเนินการกับ
ชุดการรับมอบสิทธิ์แบบนํากลับมาใชใหมได 9
7

8
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การปองกันเลเยอรแอปพลิเคชัน (BP1, BP2, BP6)
เทคนิคหลายอยางทีอ
่ ธิบายไวในเอกสารฉบับนี้จะเกิดประสิทธิภาพเมื่อลดผลกระทบ
ความพรอมใชงานของการโจมตีแบบ DDoS ที่เลเยอรโครงสรางพื้นฐาน การปองกัน
แอปพลิเคชันจากการโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชันตองใชสถาปตยกรรมที่ชวยใหคุณตรวจพบ
สัดสวนเพิ่มเติมในการรองรับและบล็อกคําขอที่ประสงคราย ที่กลาวมานี้เปนขอควรพิจารณา
ที่สําคัญ เนื่องจากโดยทั่วไปแลวระบบการลดการโจมตีแบบ DDoS บนเครือขายจะไมมี
ประสิทธิภาพเมื่อลดการโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชันที่มีความซับซอน

ตรวจจับและกรองคําขอเว็บประสงคราย (BP1, BP2)
ไฟรวอลลสําหรับเว็บแอปพลิเคชัน (WAFs) มักใชปกปองเว็บแอปพลิเคชันจากการโจมตี
ที่พยายามอาศัยชองโหวในแอปพลิเคชัน ตัวอยางที่พบไดทั่วไป เชน การแทรกขอมูล SQL
หรือการปลอมแปลงคําขอขามไซต คุณยังสามารถใช WAF เพื่อตรวจจับและลดการโจมตี
แบบ DDoS ที่เลเยอรเว็บแอปพลิเคชันไดอีกดวย
บน AWS คุณสามารถใช Amazon CloudFront และ AWS WAF เพื่อปองกัน
แอปพลิเคชันจากการโจมตีเหลานี้ได Amazon CloudFront ชวยใหคุณแคชเนื้อหา
แบบสแตติกและใหบริการเนื้อหาดังกลาวจากสถานที่ตั้ง Edge ของ AWS ทีช
่ วยลดโหลด
บนตนทางได นอกจากนี้ Amazon CloudFront ยังสามารถปดการเชื่อมตอจากผูโจมตี
ที่ใชวิธี slow-reading หรือ slow-writing (เชน Slowloris) ไดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช
การจํากัดทางภูมิศาสตรบน Amazon CloudFront เพื่อปองกันผูใชในสถานที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรเฉพาะจากการเขาถึงเนื้อหาได การทําเชนนี้อาจกอใหเกิดประโยชนในกรณีที่
คุณตองการบล็อกการโจมตีที่มีตนกําเนิดมาจากสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่คุณไมไดคาดวา
จะใหบริการผูใ
 ชขั้นปลาย
สําหรับการโจมตีประเภทอื่นๆ เชน การฟลัด HTTP หรือการฟลัดแบบอาศัยการแสดง
ความคิดเห็นโดยผานลิงกบน WordPress คุณสามารถใช AWS WAF เพื่อสรางการลด
การโจมตีเองได หากคุณทราบที่อยู IP ของแหลงที่มาที่ตองการบล็อก คุณสามารถสราง
กฎที่ดําเนินการบล็อกแลวโยงกฎนั้นเขากับ ACL เว็บได จากนั้น คุณสามารถสรางเงื่อนไข
ความสอดคลองกับที่อยู IP ใน ACL เว็บเพื่อบล็อกที่อยู IP ของแหลงที่มาที่กาํ ลังมีสวน
ในการโจมตีได คุณยังสามารถสรางกฎกําหนดเงื่อนไขบล็อกตาม URI สตริงการสืบคน วิธี
HTTP หรือเฮดเดอรคียไดอีกดวย ขั้นตอนหลังจะมีประโยชนในกรณีเกิดการโจมตีที่มี
ลายเซ็นชัดเจน ตัวอยางเชน การโจมตีแบบอาศัยการแสดงความคิดเห็นโดยผานลิงกบน
WordPress จะมี “WordPress” อยูใน User-Agent เสมอ
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การระบุลายเซ็นของการโจมตีแบบ DDoS หรือระบุที่อยู IP ที่กําลังมีสวนในการโจมตี
อยางถูกตองนั้นอาจเปนเรื่องที่ทาทาย บางครั้ง เปนไปไดทจ
ี่ ะคนหาขอมูลนีโ้ ดย
ตรวจสอบล็อกของเว็บเซิรฟเวอร คุณยังสามารถใชคอนโซล AWS WAF เพื่อดูตัวอยาง
คําขอที่ Amazon CloudFront ไดสงตอไปยัง AWS WAF ไดอีกดวย คําขอที่ไดรับ
การสุมตัวอยางสามารถชวยใหคุณตัดสินใจวาอาจตองใชกฎใดในการลดการโจมตีเลเยอร
แอปพลิเคชัน หากคุณเห็นคําขอหลายรายการที่มีสตริงการสืบคนแบบสุม คุณอาจเลือก
ที่จะปดการใชงานการสงตอสตริงการสืบคนใน Amazon CloudFront การทําเชนนั้น
อาจกอใหเกิดประโยชนเมื่อลดการโจมตีแบบแคชระเบิดกับตนทาง
การโจมตีในบางครั้งมีการรับสงขอมูลที่ปลอมแปลงใหดูเหมือนการรับสงขอมูลใหผูใช
ขั้นปลายตามปกติ หากตองการลดการโจมตีประเภทนี้ คุณสามารถใชฟงกชัน AWS
Lambda เพื่อใชการขึ้นบัญชีดําโดยพิจารณาตามอันดับ เมื่อใชขั้นตอนการขึน
้ บัญชีดํา
โดยพิจารณาตามอันดับ คุณสามารถกําหนดเกณฑวาเว็บแอปพลิเคชันสามารถใหบริการ
คําขอไดมากเทาใด หากบ็อตหรือครอวเลอรมีมากเกินขีดจํากัดดังกลาว คุณสามารถใช
AWS WAF เพื่อบล็อกคําขอเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติได
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชการจํากัดทางภูมิศาสตรเพื่อจํากัดการเขาถึงการ
กระจายของ Amazon CloudFront โปรดอาน การจํากัดการกระจายทางภูมิศาสตรใหกับ
เนื้อหา 10
9

หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช AWS WAF โปรดอาน การเริ่มตนใชงาน AWS
WAF 11 และ การดูตัวอยางคําขอเว็บที่ CloudFront ไดสงตอไปยัง AWS WAF 12
10

11

หากตองการเรียนรูวิธีกําหนดคาการขึ้นบัญชีดําโดยพิจารณาอันดับดวย AWS Lambda
และ AWS WAF โปรดอาน วิธีกําหนดคาการขึ้นบัญชีดําโดยพิจารณาตามอันดับดวย
AWS WAF และ AWS Lambda 13
12

ปรับสัดสวนเพื่อรองรับ (BP6)
อีกวิธีหนึ่งในการจัดการกับการโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชันคือดําเนินการดวยขนาดเหมาะสม
ในกรณีของเว็บแอปพลิเคชัน คุณสามารถใช ELB เพื่อกระจายการรับสงขอมูลไปยัง
Amazon EC2 Instance หลายอินสแตนซที่มีจํานวนมากเกินไปหรือไดรับการกําหนดคา
ใหปรับสัดสวนโดยอัตโนมัติเพื่อใหบริการการรับสงขอมูลที่เพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนผลมาจาก
แฟลชคลาวด หรือการโจมตีแบบ DDoS ที่เลเยอรแอปพลิเคชันก็ตาม การแจงเตือนของ
Amazon CloudWatch มีไวเพื่อใชงาน Auto Scaling ซึ่งจะปรับขนาดกลุม
 Amazon
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EC2 ใหสอดคลองกับเหตุการณที่คณ
ุ กําหนดไวโดยอัตโนมัติ ผลคือปกปองความพรอม
ใชงานของแอปพลิเคชัน แมในชวงที่จัดการกับปริมาณคําขอที่ไมไดคาดคิด เมื่อใช
Amazon CloudFront หรือ ELB การกระจายหรือโหลดบาลานเซอรจะจัดการเรื่องการ
ตอรอง SSL ซึ่งสามารถปองกันอินสแตนซไมใหไดรับผลกระทบจากการโจมตีโดยอาศัย
SSL
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช Amazon CloudWatch เพื่อใชงาน Auto
Scaling โปรดอาน การเฝาสังเกตอินสแตนซและกลุม Auto Scaling โดยใช Amazon
CloudWatch 14
13

การลดพื้นผิวการโจมตี
ขอควรพิจารณาที่สําคัญอีกประการหนึ่งเมื่อออกแบบสถาปตยกรรมบน AWS คือใหจาํ กัด
โอกาสของผูโจมตีในการพุงเปาไปที่แอปพลิเคชัน ตัวอยางเชน หากคุณไมไดคาดหวังให
ผูใชขั้นปลายทํางานกับทรัพยากรบางอยางโดยตรง คุณจะตองตรวจสอบ
ใหแนใจวาทรัพยากรเหลานั้นไมสามารถเขาถึงไดจากอินเทอรเน็ต ในทํานองเดียวกัน
หากคุณไมไดคาดหวังใหผูใชขั้นปลายหรือแอปพลิเคชันภายนอกสื่อสารกับแอปพลิเคชัน
ในบางพอรตหรือโปรโตคอล คุณจะตองตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการยอมรับการรับสง
ขอมูล แนวคิดนี้เปนที่รูจักกันในชื่อวา การลดพื้นผิวการโจมตี ในสวนนี้ คุณจะพบแนวทาง
ปฏิบัติที่ชวยใหคุณลดพื้นผิวการโจมตีและจํากัดขอบเขตในการแสดงแอปพลิเคชันบน
อินเทอรเน็ต ทรัพยากรที่ไมแสดงบนอินเทอรเน็ตนั้นโจมตีไดยากกวา ซึ่งเปนการจํากัด
ตัวเลือกของผูโจมตีในการพุงเปาไปที่ความพรอมใชงานของแอปพลิเคชัน

การสรางความซับซอนใหกับทรัพยากร AWS
(BP1, BP4, BP5)
สําหรับแอปพลิเคชันจํานวนมาก ทรัพยากร AWS ของคุณไมจําเปนตองแสดงทั้งหมด
บนอินเทอรเน็ต ตัวอยางเชน Amazon EC2 Instance เบื้องหลัง ELB อาจไมจําเปนตอง
อนุญาตใหทุกคนเขาถึงได ในกรณีนี้ คุณอาจเลือกอนุญาตใหผูใชขั้นปลายเขาถึง ELB บน
พอรต TCP บางพอรตไดและอนุญาตใหเฉพาะ ELB สื่อสารกับ Amazon EC2 Instance
ไดเทานั้น คุณสามารถทําเชนนี้ไดโดยกําหนดคาใหกับกลุมการรักษาความปลอดภัยและ
รายการควบคุมการเขาถึงเครือขาย (NACL) ภายใน Amazon Virtual Private Cloud
(VPC) Amazon VPC ชวยใหคุณเตรียมใชงานเซกชันแบบแยก
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ตามความสมเหตุสมผลใน AWS Cloud ซึ่งคุณสามารถเปดใชทรัพยากร AWS ใน
เครือขายเสมือนที่คุณกําหนดไวได
กลุมการรักษาความปลอดภัยและ ACL เครือขายนัน
้ คลายกันตรงที่ชวยใหคุณควบคุม
การเขาถึงทรัพยากร AWS ภายใน VPC ได กลุมการรักษาความปลอดภัยชวยใหคุณ
ควบคุมการรับสงขอมูลขาเขาและขาออกที่ระดับอินสแตนซได และ ACL เครือขายมีความ
สามารถคลายกัน เฉพาะที่ระดับซับเน็ตของ VPC นอกจากนี้ ยังไมมีคาใชจา ยสําหรับ
การโอนยายขอมูลขาเขาสําหรับกฎของกลุมการรักษาความปลอดภัย Amazon EC2 (SG)
หรือ ACL เครือขาย ขั้นตอนนี้ชวยใหมั่นใจไดวา คุณไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับ
การรับสงขอมูลที่ถก
ู กลุมการรักษาความปลอดภัยหรือ ACL เครือขายของคุณปฏิเสธ

กลุมการรักษาความปลอดภัย (BP5)
คุณสามารถระบุกลุมรักษาความปลอดภัยเมื่อใชงานอินสแตนซหรือเชื่อมโยงอินสแตนซ
เขากับกลุมรักษาความปลอดภัยในภายหลัง การรับสงขอมูลทั้งหมดไปยังกลุม
 รักษาความ
ปลอดภัยจากอินเทอรเน็ตจะถูกปฏิเสธโดยนัย เวนแตคุณสรางกฎ อนุญาต เพื่ออนุญาตใหมี
การรับสงขอมูลได ตัวอยางเชน หากคุณมีเว็บแอปพลิเคชันที่มี ELB และ Amazon EC2
Instance หลายอินสแตนซ คุณอาจตัดสินใจสรางกลุมรักษาความปลอดภัยหนึ่งกลุมสําหรับ
ELB (“กลุมรักษาความปลอดภัยของ ELB”) และอีกหนึ่งกลุมสําหรับอินสแตนซ
(“กลุมรักษาความปลอดภัยของเซิรฟเวอรเว็บแอปพลิเคชัน”) จากนั้น คุณสามารถสรางกฎ
อนุญาต เพื่ออนุญาตใหมีการรับสงขอมูลจากอินเทอรเน็ตไปยังกลุมรักษาความปลอดภัย
ของ ELB และอนุญาตใหมีการรับสงขอมูลจากกลุมรักษาความปลอดภัยของ ELB ไปยัง
กลุมรักษาความปลอดภัยของเซิรฟเวอรเว็บแอปพลิเคชันได ผลลัพธคือ การรับสงขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตจะไมสามารถสื่อสารกับ Amazon EC2 Instance ไดโดยตรง ซึ่งทําใหผูโจมตี
เรียนรูเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของคุณไดยากขึ้น

รายการควบคุมการเขาถึง (ACL) เครือขาย (BP5)
ใน ACL เครือขาย คุณสามารถระบุทั้งกฎ อนุญาต และกฎ ปฏิเสธ ได การทําเชนจะเกิด
ประโยชนในกรณีที่คุณตองการปฏิเสธการรับสงขอมูลบางประเภทไปยังแอปพลิเคชัน
อยางชัดเจน ตัวอยางเชน คุณสามารถระบุทอ
ี่ ยู IP (เปนชวง CIDR) โปรโตคอล และพอรต
ปลายทางที่ควรถูกปฏิเสธสําหรับซับเน็ตทั้งหมด หากแอปพลิเคชันใชเฉพาะสําหรับการ
รับสงขอมูล TCP เทานั้น คุณสามารถสรางกฎเพื่อ ปฏิเสธ การรับสงขอมูล UDP ทั้งหมด
หรือในทางตรงกันขาม เครื่องมือนี้มีประโยชนเมื่อตอบสนองการโจมตีแบบ DDoS
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เนื่องจากชวยใหคุณสรางกฎของคุณเองในการลดการโจมตีหากคุณทราบทีอ
่ ยู IP ของ
แหลงที่มาหรือลายเซ็นอื่นๆ

การปองกันตนทาง (BP1)
หากคุณใช Amazon CloudFront ที่มีตนทางอยูใน VPC คุณควรใชฟงกชัน AWS
Lambda เพื่ออัปเดตกฎการ อนุญาต ใหมีการรับสงขอมูลเฉพาะจาก Amazon CloudFront
ของกลุมรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ การทําเชนนี้เพิ่มความปลอดภัยของตนทางได
โดยชวยใหแนใจวา Amazon CloudFront และ AWS WAF ไมสามารถบายพาสได
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันตนทางโดยอัปเดตกลุมการรักษาความ
ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ โปรดอาน วิธีอัปเดตกลุมรักษาความปลอดภัยของคุณสําหรับ
Amazon CloudFront และ AWS WAF โดยอัตโนมัติโดยใช AWS Lambda 15
14

คุณยังอาจตองการตรวจสอบใหแนใจวามีเพียงการกระจายขอมูลของ Amazon
CloudFront ของคุณเทานั้นที่สงตอคําขอไปยังตนทางอีกดวย เมื่อใชสวนหัวคําขอ Edge
ไปยังตนทาง คุณสามารถเพิ่มหรือปฏิเสธคาของสวนหัวคําขอที่มีอยูเมื่อ Amazon
CloudFront สงตอคําขอไปยังตนทาง คุณสามารถใชสวนหัว X-Shared-Secret เพื่อชวย
ยืนยันวาคําขอที่สงไปยังตนทางเปนคําขอที่สงจาก Amazon CloudFront
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันตนทางดวยสวนหัว X-Shared-Secret
โปรดอาน การสงตอสวนหัวแบบกําหนดเองไปยังตนทาง 16
15

การปองกันตําแหนงขอมูล API (BP4)
โดยปกติแลว เมื่อมีความจําเปนตองแสดง API ใหทก
ุ คนเห็น ก็จะมีความเสี่ยงที่วาการโจมตี
แบบ DDoS อาจพุงเปาไปที่สวนหนาของ API ได Amazon API Gateway เปนบริการที่มี
การบริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบซึ่งใหคุณสราง API ที่ทําตัวเปน “ประตูหนา” ใหกับ
แอปพลิเคชันที่ใชงานบน Amazon EC2, AWS Lambda หรือเว็บแอปพลิเคชันอื่นได เมื่อ
ใช Amazon API Gateway คุณไมจําเปนตองใชงานเซิรฟเวอรของคุณเองเปน
สวนหนาของ API และคุณสามารถสรางความซับซอนใหกับคอมโพเนนตอื่นๆ ของ
แอปพลิเคชันของคุณจากทุกคนได การทําเชนนี้ชวยปองกันทรัพยากร AWS เหลานั้น
ไมใหตกเปนเปาของการโจมตีแบบ DDoS ได Amazon API Gateway ผนวกเขากับ
Amazon CloudFront ซึง่ ชวยใหคุณไดประโยชนจากความยืดหยุนตอการโจมตีแบบ
DDoS ที่เพิ่มขึ้นไปซึ่งมีอยูในบริการดังกลาว คุณยังสามารถปกปองกันแบ็คเอนดจากการ
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รับสงขอมูลมากเกินไดโดยกําหนดคามาตรฐานหรือขยายขีดจํากัดอัตราใหกับวิธีแตละวิธี
ใน REST API อีกดวย
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสราง API ดวย Amazon API Gateway โปรดอาน
การเริ่มตนใชงาน Amazon API Gateway 17
16

เทคนิคการดําเนินการ
เทคนิคการลดการโจมตีในเอกสารฉบับนี้ชวยใหคณ
ุ สามารถออกแบบสถาปตยกรรมใหกับ
แอปพลิเคชันที่มีความยืดหยุนภายในตัวเองจากการโจมตีแบบ DDoS ในหลายกรณี
การทราบวาการโจมตีแบบ DDoS พุงเปาไปที่แอปพลิเคชันเมื่อใดและสามารถดําเนินการ
กับขอมูลนีไ
้ ดยังนับวามีประโยชนอีกดวย คุณยังอาจตองการใชทรัพยากรเพิม
่ เติมเพื่อ
ประเมินภัยคุกคาม ตรวจสอบสถาปตยกรรมของแอปพลิเคชัน หรือขอความชวยเหลืออื่น
อีกดวย เนื้อหาสวนนี้อธิบายแนวทางปฏิบัติเพื่อใหสามารถมองเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ
แจงเตือนและทํางานอัตโนมัติ อีกทั้งใช AWS เพื่อขอความชวยเหลือเพิ่มเติมได

ความสามารถในการแสดงขอมูล
การทําความเขาใจพฤติกรรมปกติของแอปพลิเคชันชวยใหคุณดําเนินการไดเร็วขึ้นเมื่อ
ตรวจพบความผิดปกติ เมื่อตัววัดผลหลักเบี่ยงเบนไปมากจากคาที่คาดหวังไว เหตุการณนี้
บงบอกวาผูโจมตีอาจกําลังพยายามพุงเปาไปที่ความพรอมใชงานของแอปพลิเคชันอยู เมื่อ
ใช Amazon CloudWatch คุณสามารถเฝาสังเกตแอปพลิเคชันที่เปดใชงานบน AWS ได
Amazon CloudWatch ชวยใหคุณเก็บรวบรวมและติดตามตัววัดผลตางๆ เก็บรวบรวมและ
เฝาสังเกตไฟลล็อก และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในทรัพยากร AWS โดยอัตโนมัติได
สําหรับคําอธิบายตัววัดผลของ Amazon CloudWatch ที่มักใชตรวจพบและตอบสนองตอ
การโจมตีแบบ DDoS โปรดดูตาราง 3

หนา 21 จาก 26

Amazon Web Services – แนวทางปฏิบต
ั ข
ิ อง AWS เพือ
่ ความยืดหยุน
 ตอการโจมตีแบบ DDoS

มิถุนายน 2016

หัวขอ

ตัววัด

คําอธิบาย

Auto Scaling

GroupMaxSize

ขนาดสูงสุดของกลุม Auto Scaling

Amazon
CloudFront

Requests

จํานวนของคําขอ HTTP/S

Amazon
CloudFront

TotalErrorRate

รอยละของคําขอทั้งหมดซึ่งมีรหัสสถานะ HTTP เปน 4xx หรือ 5xx

Amazon
EC2

CPUUtilization

รอยละของหนวยประมวลผล EC2 ที่ปนสวน ซึ่งมีการใชงานใน
ปจจุบัน

Amazon
EC2

NetworkIn

จํานวนขอมูล (ไบต) ที่ไดรับโดยอินสแตนซจากอินเทอรเฟซ
เครือขายทั้งหมด

ELB

SurgeQueueLength

จํานวนคําขอที่โหลดบาลานเซอรจด
ั คิว ซึ่งรอใหอินสแตนซ
แบ็คเอนดยอมรับการเชื่อมตอและประมวลผลคําขอ

ELB

UnHealthyHostCount

จํานวนของอินสแตนซที่ไมสามารถใชงานไดในแตละ
Availability Zone

ELB

RequestCount

จํานวนของคําขอที่เสร็จสมบูรณ ซึง่ ไดรับและมีการกําหนดเสนทาง
ไปยังอินสแตนซที่ลงทะเบียน

ELB

Latency

ระยะเวลาทีใ
่ ช (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: ตัววัดทีแ
่ นะนําสําหรับ Amazon CloudWatch

สําหรับแอปพลิเคชันที่ไดรับการออกแบบสถาปตยกรรมตามสถาปตยกรรมอางอิงที่มีความ
ยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ในรูปภาพ 5 การโจมตีเลเยอรโครงสรางพื้นฐานที่พบเห็น
ไดบอยจะถูกบล็อกกอนจะไปถึงแอปพลิเคชัน ผลลัพธคือ การโจมตีเหลานี้จะไมปรากฏ
ในตัววัดผลของ Amazon CloudWatch ของคุณ
การโจมตีเลเยอรแอปพลิเคชันอาจเพิ่มระดับใหกับตัววัดผลเหลานี้หลายตัว ตัวอยางเชน
การฟลัด HTTP อาจกอใหเกิดการยกระดับในคําขอและ CPU อีกทั้งการใชงานเครือขาย
สําหรับตัววัดผลของ Amazon CloudFront, ELB และ Amazon EC2 หากอินสแตนซ
แบ็คเอนดไมสามารถใหบริการคําขอที่มีจาํ นวนมากเกินได คุณยังอาจมองเห็นการเพิ่ม
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ระดับใน TotalErrorRate บน Amazon CloudFront และ SurgeQueueLength,
UnHealthyHostCount, Latency, BackendConnectionErrors, SpilloverCount หรือ
HTTPCode บน ELB อีกดวย ในกรณีนี้ ปริมาณคําขอ HTTP อาจถูกกดเอาไว เนื่องจาก
แอปพลิเคชันไมสามารถใหบริการผูใชขั้นปลายแบบปกติได คุณสามารถแกไขสภาพ
ดังกลาวไดโดยปรับสัดสวนแบ็คเอนดของแอปพลิเคชัน หรือโดยบล็อกการรับสงขอมูลที่มาก
เกินดวย AWS WAF ดังที่ไดอธิบายไวกอนหนานีใ
้ นเอกสารฉบับนี้
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช Amazon CloudWatch เพื่อตรวจพบการโจมตี
แบบ DDoS ที่เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชัน โปรดอาน การเริ่มตนใชงาน Amazon
CloudWatch 18
17

เครื่องมืออีกอยางหนึ่งที่คณ
ุ ใชงานไดเพื่อใหมองเห็นการรับสงขอมูลที่พุงเปาไปที่
แอปพลิเคชัน คือ ล็อกจาก VPC Flow บนเครือขายแบบดั้งเดิม คุณอาจใชลอ
็ ก Flow ของ
เครือขายเพื่อแกไขปญหาการเชื่อมตอและปญหาความปลอดภัย และตรวจสอบใหแนใจ
วากฎการเขาถึงเครือขายทํางานตามที่คาดไว เมื่อใชล็อกจาก VPC Flow คุณสามารถ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรับสงขอมูล IP ไปยังและจากอินเทอรเฟซของเครือขายใน VPC
ได
บันทึกล็อก Flow แตละรายการจะมีที่อยู IP ของแหลงที่มาและปลายทาง พอรตของ
แหลงที่มาและปลายทาง โปรโตคอล และจํานวนแพ็คเก็ตกับขอมูล (ไบต) ที่โอนยาย
ในชวงที่ปรากฏหนาตางรวบรวมขอมูล ขอมูลนี้สามารถนํามาใชเพื่อชวยระบุความผิดปกติ
ในการรับสงขอมูลเครือขาย และเพื่อระบุเสนทางการโจมตีเฉพาะได ตัวอยางเชน การโจมตี
รีเฟลกชัน UDP สวนใหญจะมีพอรตแหลงที่มาเฉพาะ (เชน พอรตแหลงที่มา 53 สําหรับ
รีเฟลกชัน DNS) นี่เปนลายเซ็นที่ชัดเจนที่คุณสามารถระบุในบันทึกล็อก Flow ได ในการ
ตอบสนอง คุณอาจเลือกทีจ
่ ะบล็อกพอรตแหลงที่มาเฉพาะที่ระดับอินสแตนซ หรือสรางกฎ
ACL ของเครือขายเพื่อบล็อกโปรโตคอลทั้งหมด หากไมมก
ี ารกําหนดไววาใหทําเชนนั้น
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช VPC Flow Log เพื่อระบุความผิดปกติของ
เครือขายและเสนทางการโจมตีแบบ DDoS โปรดอาน VPC Flow Log 19 และ VPC Flow
Log – บันทึกและดูโฟลวการรับสงขอมูลเครือขาย 20
18

19

การสนับสนุน
คุณควรสรางแผนการรับมือกับการโจมตีแบบ DDoS กอนเกิดเหตุการณขึ้นจริง แนวทาง
ปฏิบัติที่กลาวไวคราวๆ ในเอกสารฉบับนี้มีไวเพื่อเปนมาตรการลวงหนา และควรใชกอนที่จะ
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ใชงานแอปพลิเคชันที่อาจตกเปนเปาของการโจมตีแบบ DDoS ทีมดูแลลูกคาสามารถ
ชวยตรวจสอบกรณีปญหาการใชงานกับแอปพลิเคชัน และชวยตอบคําถามหรือรับมือ
กับความทาทายเฉพาะที่คณ
ุ อาจประสบ
บางครั้ง คุณอาจพบวาการติดตอ AWS เพื่อขอความชวยเหลือเพิ่มเติมในชวงที่มีการ
โจมตีแบบ DDoS นั้นกอใหเกิดประโยชน AWS จะตอบกรณีปญหาอยางรวดเร็วและ
กําหนดเสนทางกรณีปญหาดังกลาวไปยังผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหความชวยเหลือได เมื่อ
ลงทะเบียนขอรับบริการชวยเหลือทางธุรกิจ คุณจะสามารถติดตอฝายวิศวกรดูแล
Cloud ทางอีเมล แชท หรือโทรศัพทไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
หากคุณใชงานเวิรกโหลดที่สําคัญตอการดําเนินงานบน AWS คุณควรลองพิจารณาติดตอ
ฝายบริการชวยเหลือองคกร เมื่อติดตอฝายบริการชวยเหลือองคกร กรณีปญ
 หาเรงดวน
จะไดรับความสําคัญสูงสุด และไดรับการกําหนดเสนทางไปยังวิศวกรอาวุโสทีด
่ ูแลระบบ
คลาวด นอกจากนี้ ฝายบริการชวยเหลือองคกรยังใหคุณติดตอผูจัดการบัญชีฝายเทคนิค
(TAM) ได ซึ่งคอยทําหนาที่ใหการสนับสนุนและรับติดตอเกี่ยวกับปญหาทางเทคนิค ฝาย
บริการชวยเหลือองคกรยังใหคุณติดตอฝายบริหารจัดการกิจกรรมโครงสรางพื้นฐาน
ไดอก
ี ดวย ซึ่งคุณสามารถขอความชวยเหลือเกีย
่ วกับการดําเนินการแบบเรียลไทมในชวงที่
มีกิจกรรม การเปดตัวผลิตภัณฑ และการโอนยาย
หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกแผนการชวยเหลือใหตรงกับความตองการ
เฉพาะ โปรดอาน เปรียบเทียบแผน AWS Support 21
20

บทสรุป
แนวทางปฏิบัติที่อธิบายไวคราวๆ ในเอกสารฉบับนีช
้ วยใหคุณสรางสถาปตยกรรมที่มี
ยืดหยุนตอการโจมตีแบบ DDoS ไดซึ่งสามารถปองกันความพรอมใชงานของแอปพลิเคชัน
จากการโจมตีแบบ DDoS ที่โครงสรางพื้นฐานและเลเยอรแอปพลิเคชันหลายรูปแบบซึ่งพบ
เห็นไดทั่วไป ระดับที่คุณสามารถออกแบบสถาปตยกรรมใหกับแอปพลิเคชันตามแนวทาง
ปฏิบัติเหลานี้ไดจะมีผลตอประเภท เสนทาง และปริมาณของการโจมตีแบบ DDoS ที่คุณ
สามารถปรับลดได AWS แนะนําใหคุณใชแนวทางปฏิบัติเหลานี้เพื่อใหปองกันความพรอม
ใชงานของแอปพลิเคชันจากการโจมตีแบบ DDoS ที่พบเห็นไดทั่วไปไดดย
ี ิ่งขึ้น
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