
 الدفاع ضد إنكار الخدمة
 

 مقدمة

 

هاجمت (. DoS)يتربع على عرش تلك التهديدات هجمات إنكار الخدمة . يواجه المجتمع المدني حالينا تهديدات إلكتركنية خطيرة

 ال يملك المجتمع المدني نوع الموارد أك المعرفة. تلك الهجمات بالفعل مواقع منظمات كثيرة كمواقع فردية، كهي في تزايد

التقنية المتاحة لدل الشركات التجارية كالمواقع الحكومية، كيتوجب عليه عادة البقاء داخل مناخ سياسي معاكس، بحيث يستخدـ 

 .كلذلك ال يبدك أف تهديد إنكار الخدمة سيختفي قريبنا. كل سبيل متاح ضدق، سواء كاف قانونينا أـ غير قانونينا

 

جوـ يهيمن على موقع، يتسبب في اختفاء المحتول الذم يعرضه هذا الموقع إلى هو أم ه( DoS)يعد هجوـ إنكار الخدمة 

هجمات ضد الحركة قائمة على الحجم، كتنشأ من عدد كبير من ( DDoS)تعد هجمات إنكار الخدمة الموزعة . الزائر العادم

، كتكوف شبكة هجوـ "zombies"تُعرؼ محطات العمل تلك باسم . الحواسيب، كالتي تكوف في الغالب محطات عمل خطرة

يعد الكثير من هجمات إنكار الخدمة العصرية، هجمات إنكار خدمة ". botnet"على نطاؽ كاسع التوزيع يسمى ركبوتات أك 

كلذلك عندما يواجه المستخدموف صعوبة في . موزعة، كلكن هذا ليس صحيحنا لكل هجمات إنكار الخدمة التي تواجهها المواقع

أسهل كثيرنا في  DoSتعد أشكاؿ كثيرة من . DDoSالموقع، فال يجب االفتراض أف الموقع تحت هجوـ الوصوؿ إلى محتول 

يسهل الدفاع ضد الكثير من هجمات . ، كلذلك التزاؿ تلك الهجمات يستخدمها األطراؼ ذكم النوايا السيئةDDoSالتطبيق من 

DoS ن األهمية القصول إجراء تحليالن سليمنا لهجمات الحركة عندما كلذا، فم. بمجرد معرفة اآللية المستخدمة في إنكار الخدمة

 .ال يستطيع الموقع آداء كظيفته العادية

 

يحدد الجزء األكؿ الخطوات التمهيدية التي تستطيع منظمات المجتمع المدني إتخاذها من أجل . يوجد جزئين في هذا الدليل

ا نعي أف معرفة أغلب منظمات المجتمع المدني األكلى بهجمات كلكنن. تحسين مركنة موقعها، في حالة كقوعه تحت هجوـ

DoS يقدـ الجزء الثاني من هذا الدليل آلية مساعدة فريق العمل في . تحدث عندما يجدكف أنفسهم فجأة ضحية هجوـ ما

 . المنظمات غير الحكومية خطوة بخطوة للتعامل مع المواقف المجهدة بفعالية

 

 كمراحله جدكؿ استراتيجيات التخفيف

 

 
 

 .فتُنفذ استراتيجية التخفيف تلك في هذق المرحلة( مرحلة تحضيرية)مسبقنا لو تم إعدادق *

 .نفذ هنا لو حُضِر له مسبقنا أك حدد ما إف كاف مقدـ الخدمة أك مقدـ الخدمة تبعه يطبق حماية إنكار الخدمة**

 

 المرحلة التحضيرية: 1الجزء 



بعض االستراتيجيات مثل أنواع عديدة من مطابقة . يُفَضَّل تطبيق أغلب استراتيجات التخفيف من إنكار الخدمة قبل اآلكاف

تعد تلك االستراتيجيات أساليب بناء . الموقع، تُطبق بمثابة إجراءات التشغيل العادية سواء كاف الموقع يواجه هجومنا أـ ال

تكوف بعض االستراتيجيات األخرل منظمة . داء، ككذلك في مركنتها تجاق هجمات إنكار الخدمةلموقعك، تسهل الوصوؿ إليها كاآل

بالتأكيد، ككذلك  Darknetsتشمل هذق الفئة . كتظل كامنة، منتظرة التفعيل في حاؿ إذا كاجه الموقع هجوـ إنكار الخدمة

 (.جية للوصوؿبدالن من استراتي)استخداـ المحتول الموزع بمثابة استراتيجية تخفيف 

 

 مكاف االستضافة 

قد تكوف القدرات، كالمكاف الجغرافي، كقابلية تحمل مقدـ خدمة االستضافة خاصتك للهجمات، عامالن خطيرنا في قدرة 

 .مقدمين خدمة االستضافة لموقعك/ لذا، ننصحك باتخاذ حذرؾ مسبقنا في اختيار مقدـ. معارضوؾ على التأثير على موقعك

 

تستفيد هجمات إنكار الخدمة من إنهاؾ مواردؾ، فمن من الحنكة أف تسأؿ نفسك ما هو كم الموارد التي تستطيع تخصيصها 

فكر في كل الموارد المعنية بما في ذلك . للهجوـ، قبل أف تصل إلى نقطة استنفاد مواردؾ كتصل بموقعك إلى طريق مسدكد

تطبيقات البرامج، كحدكد الشبكة كحدكد عرض النطاؽ الترددم، كالوقت  حدكد األجهزة كحدكد( كلكنها غير قاصرة على)

 . المستغرؽ في الهندسة ككقت الفنيين، كالتكاليف المالية

 

ما هو مقدار عرض النطاؽ الترددم المخصص لموقعك؟ ما مقدار عرض : اطرح أسئلة عن مقدمين الخدمة المحتملين لديك

ه الهجوـ، ككم يومنا سيتحمل مقدـ الخدمة الهجوـ قبل أف يرفض استضافة موقعك؟ النطاؽ الترددم الذم يمكن أف يستهلك

لحماية مواقع العمالء اآلخرين من أف تتأثر )هل يمكن نقل موقعك خارج البيئة المشتركة إلى خادـ منفرد، إذا كاجه هجوـ 

 قدمونها إلى العمالء؟أك ي/؟ ما معايير الحماية ضد إنكار الخدمة لديهم ك(بالهجوـ المقاـ ضد موقعك

 

التي يتحملوها في  DNSاسألهم كم عدد طلبات . ينطبق هذا أيضنا على مقدـ خدمة االستضافة لنظاـ اسم النطاؽ لموقعك

 .الثانية، قبل أف يرفضوا االستجابة إلى طلبات خدمة االسم

 

 استراتيجية مكاف االستضافة الدكلي

لو كنت معارضنا للحكومة أك كنت تمثل خطورة على قطاعات أخرل في بلدؾ، فقد ال تكوف فكرة جيدة أف تستضيف موقعك 

، كلم ينالوا أم مساعدة، عندما طلبوا من DDoSكاجهت بعض مجموعات المعارضة هجمات . داخل حدكد بلدؾ الجغرافية

نعتقد أف الحكومة كانت ضاغطة على مقدمين الخدمة لمنعهم من . مقدـ الخدمة لديهم أف يساعدهم في تخفيف الهجمات

يجب أيضنا مالحظة أف لو كانت الحكومة تتحكم في حركة اإلنترنت في نقاط رئيسية من . تقديم أم مساعدة إلى مالؾ المواقع

الحركة عنه، أك خنق عرض  بنية اإلنترنت التحتية، داخل حدكد الدكلة، فقد يمكن لهم حجب الوصوؿ كلية إلى موقعك، أك تحويل

اعتمادنا على نوع البنية التحتية التي تتحكم )نطاقه الترددم، متسببين بذلك في إنكارنا للخدمة بقمة الفعالية لبعض زكار موقعك 

 (فيها الحكومة، كمكانها، كمكاف مستخدميك، إلخ

 

لو كنت . افة لك هو مسألة الوالية القانونيةموضوع آخر يؤخذ في االعتبار متعلق بالمكاف الجغرافي لمقدـ خدمة االستض

تستضيف موقعك داخل الدكلة أك داخل دكلة على عالقة كطيدة بحكومتك، فقد تيسر عليهم العثور على قوانين أك إنشائها من 

لتحتية، يكمن حل تلك المسائل في استضافة موقعك دكلينا، بعيدنا عن تحكم السلطات المحلية في البنية ا. أجل إغالؽ موقعك

 .كداخل كالية محايدة سياسينا لمحتول الموقع

 



 

 

 

 استراتيجية مكاف االستضافة المحلي

، فيجب االلتفات ملينا إلى أفضل (كما هو مذكور أعلى هذق الفقرة)قد يوجد سبب كجيه لعدـ تنفيذ استراتيجية االستضافة الدكلية 

ن من دكلتك، كيتوفر للسلطات دكافع كافية لكبح الرقابة السافرة لو كاف كل زكار موقعك محليي. حل يتوافق مع كضعك بالتحديد

لو يستخدـ معارضوؾ . أف تستضيف موقعك داخل حدكد دكلتك DDoSلموقعك، فقد تكوف استراتيجية أفضل ضد هجمات 

لك التي تكوف ت zombieفي السوؽ السوداء من أجل الهجوـ على موقعك، فمن المرجح أف أغلب عقد " botnet"خدمات 

botnet كلذا من المحتمل أف تأخذ بعض الخطوات للتخفيف من هجمات . ستكوف خارج دكلتكDDoS  عن طريق إسقاط كل

الحركة عند الجدار النارم الرئيسي كالتي تنشأ من الحواسيب الواقعة خارج دكلتك؛ مما يجعل موقعك متاحنا لزكارؾ المحليين 

وقع الجغرافي إما عند الجدار النارم أك برككسي موجه، للتفرقة بين االتصاالت يجب إجراء الم. الذين تستهدفهم من األساس

ستأتي بعض أنواع الجدار النارم كبعض أنواع البرككسي بهذق الوظيفة بطريقة مبتكرة، كيمكن كتابة القوانين . المحلية كالدكلية

أيضنا أف فعالية هذق االستراتيجية قد تكوف محدكدة لو  الحظ. ألنواع الجدراف النارية األخرل كالبرككسي لتحصيل هذق اإلمكانية

 . كاف الهجوـ يستخدـ عناكين مصادر زائفة

 

 



 
 

 (DoSP)حماية إنكار الخدمة للطرؼ الثالث 

 DoSPقد يتخذ (. DoSP)عند اختيار مقدـ خدمة االستضافة، خذ في االعتبار أية عركض يقدمها قد تشترط حماية إنكار الخدمة 

األساسية هي  DoSPتعد بعض خيارات . أشكاالن عديدة، كلكن عادة ينظم مقدـ االستضافة أكفر الخيارات، فعليك االختيار بحذر

ضمانات حوؿ شرط زيادة عرض النطاؽ الترددم على المدل القصير، لموقعك، لمواكبة هجمات إنكار الخدمة القائمة على 

مقدمين الخدمة الدكليين الذين يتخصصوف في هذا المجاؿ كيملكوف اتفاقيات مع أكبر  يوجد على كفة الميزاف األخرل. التسعيرة

" تنظيف"شركات االتصاالت في العالم، كقد يقدموف حماية أقول إلنكار الخدمة، إذ قد تمنحهم تلك االتفاقيات القدرة على 

. حتى يصل الهجوـ إلى شبكة استضافة موقعكالحركة الوافدة أك كقف الهجمات األقرب إلى مصدرهم أكثر مما لو انتظركا 

يمكن إجراء تنظيف حماية إنكار الخدمة للحركات الموجهة إلى موقعك، في مكاف استضافتك، أك بإعادة توجيه الحركة إلى مركز 

مختلفة، أك باستخداـ برككسي معاكس كإعادة إعالف  BGPتنظيف الحركة عن طريق إعادة توجيه حركتك عن طريق مسارات 

" كسطاء"يوجد أيضنا (. /http://www.arbornetworks.com)هذق الخدمة  Arbor Networksتقدـ شبكات . نظاـ اسم النطاؽ

DoSP : الشركات التي تقدـ خدماتDoSP  من عدد من مانحينDoSP  أصحاب المستول األعلى، يجتمعوف معنا بمثابة خدمة

. بسعر معقوؿ جدنا DoSPعادة ما يستطيع هؤالء الوسطاء تقديم أفضل . حدة، كتقدـ بعد ذلك إلى عدد كبير من العمالءكا

 (./http://www.dosarrest.com)الوسطاء  DoSPأحد أمثلة مانحين  DOSarrestتعد شركة 

 

http://www.arbornetworks.com/
http://www.dosarrest.com/


 
 

 

 الصور المتطابقةتحضير 

دين، كأماكن جغرافية متعددة، كتخصيصات متعددة لعرض يهدؼ مطابقة الموقع إلى توزيع المحتول عبر مانحين خدمة متعد

النطاؽ الترددم، كي يكتسب محتول الموقع بعض المركنة تجاق األحداث التخريبية، سواء كانت من أحداث محلية عادة أك 

ة ممتازة للتخفيف يعد بناء الموقع كي يمكن تجميعه، كنقله، كتثبيته، كإعادة تثبيته بسهولة، استراتيج. سياسية أك أنشطة ضارة

ستحتاج األخذ في االعتبار التكنولوجيات المستخدمة في بناء موقعك كتشغيله، كي . عبر إنشاء مواقع مطابقة DoSمن هجمات 

 :ةتطابقملصور الموقع استساعد إجابة األسئلة المقبلة على تحضير . تبني موقعك بهذق الصورة

 

 مختلف؟هل ستعمل التكنولوجيا على منصة مُعَرَّفة بنحو  -1

 ما تبعيات البرامج الموجودة؟ -2

 هل يمكن عزؿ كل تلك التبعيات كتجميعها مع محتول الموقع؟  -3

 إذا كاف الموقع عبارة عن بيانات مدفوعة، فهل يمكنك تجميع تلك البيانات في نفس الباقة؟ -4

حتى لو كاف على )مسبقنا  هل سيعمل الموقع بمقتطفات من البيانات، أـ أف البيانات متغيرة لحظينا فال يمكن تجميعها -5

 ؟(أساس ليلي أك ما شابه

 

أحدل التحديات األخرل في التحضير لمطابقة الموقع هي العثور على طريقة الختبار إنشاء المطابقة تحت نوعية الظركؼ التي 

ة االستضافة السناريو المثالي هو أف يملك المسؤكؿ عن الموقع، حسابات مع عدة مانحين لخدم. DoSستُواجه في ظل هجوـ 

، كستستخدـ تلك الحسابات الختبار قدرة الفريق الفني على نشر صورة من (من أجل استضافة المواقع المطابقة إذا لزـ األمر)

يمكن حل المسائل، بهذق الطريقة، قبل كجوب تنفيذ هذا اإلجراء تحت . الموقع على خادـ االختبار، كتثبيته، كالتحقق من تثبيته

فينبغي أف تكوف حدث معتاد . ال ينبغي تنفيذ آلية االختبار هذق مرة كاحدة كنسيانها بعد ذلك. قيقي األصعبظركؼ الهجوـ الح

 .كمجدكؿ؛ إذ يتغير كالن من البيئة، كالمكونات التي تكوف الموقع، كالبيانات الكامنة خلفها، كثيرنا

 

 تحميل صور متطابقة متوازنة

يق إعادة تفويض نظاـ اسم النطاؽ إلى نطاؽ الموقع، من أجل اإلشارة إلى جهاز يمكن تحميل صور متطابقة متوازنة عن طر

مثالينا، يجب توزيع تلك الصور على مقدمين خدمة استضافة . يوزع الطلبات الوافدة عبر عدد من الصور المتطابقة للموقع

 DoSنة للموقع أثناء التحضير لهجمات يمكن إعداد تحميل صور متطابقة متواز. مختلفين موجودين في أماكن جغرافية مختلفة



محتملة، كلكن نظرنا إلى تعقيدات إعداد التحميل المتوازف اإلضافية كتكاليف الدفع لعدة مقدمين خدمة الستضافة صور متعددة 

كي تستطيع استخداـ هذا النوع من التطابق، مطلوب الشهادات . نشط DoSللموقع، فغالبنا ما يُتجنب هذا حتى بدء حدث 

ككذلك القدرة إما على استضافة تكنولوجيا تحميل متوازف . المعلومات الضركرية لتعديل تسجيالت نظاـ اسم النطاؽ للنطاؽك

. تنفيذية، أك إضافة تعريف إلى جهاز تحميل متوازف يقدـ بمثابة جزء من الخدمة بواسطة كاحد من مقدمين خدمة االستضافة

ك مدل كامل من الخيارات، تبدأ من برككسي التخزين المقابل مفتوح المصدر، كبسيط، تشمل أمثلة أجهزة التحميل المتوازف تل

، BSD، كLinux، إلخ كالذين يعملوف على عدد من أنظمة التشغيل المتنوعة مثل Varnish، كLighttpd، كNginx)كرخيص 

 (، إلخF5 routers)نهاية بحلوؿ التحميل المتوازف المملوكة كالتجارية كالمكلفة ( Microsoftك

 

 
 

 الصور المتطابقة لمقدـ الخدمة المفتوح

شهير جدنا بين مالؾ المواقع داخل المجتمع المدني هو أف  الصور المتطابقة لمقدـ الخدمة المفتوحأحد العوامل التي تجعل 

صورة الموقع المتطابقة . الخدمات التي يقدمها مقدمين الخدمة المفتوحة تكوف عادة مجانية التكلفة أك منخفضة التكلفة

يعد . Facebook أك Wordpressالمقدمة من مقدـ الخدمة المفتوحة، تكوف خاصة إطار نشر محتول يُقدـ بمثابة خدمة، مثل 

هؤالء المتعهدين خيار جيد للدفاع ضد إنكار الخدمة ألنهم يملكوف الدخوؿ على كميات مهولة بالفعل من موارد عرض النطاؽ 

المعتمدة على  DoSالترددم الكلية، كالتي تبدك سعادتهم باستخدامها بحرية، عندما يواجه حساب في نظامهم هجمات 

إلطارات كانت مصممة لتقليل العوائق أماـ الشخص العادم، لنشر المحتول، كمن ثم فإنهم العيب هو أف تلك ا. التسعيرة

الصورة المتطابقة لمقدـ الخدمة الغرض من كراء استخداـ . يمنحوف مجاؿ عاـ كمحدكد للتصميم كتوصيل المحتول المتغير

من أجل التحضير لهذا النوع . ورة أكثر ثباتنا، هو استضافة أخطر أنواع المحتول لموقعك األصلي في مكاف آخر في صالمفتوح

من التعديل قبل كقوع حدث ما، يستطيع فريق الموقع التخطيطي التفكير في طرؽ لجعل طريقة توليد النسخ الثابتة للمحتول 

 يستطيعوف أيضنا الحفاظ على حسابات عند مقدمين خدمة الصور المتطابقة. الخطير للموقع كحفظها تجرل بطريقة آلية

 . نشط DoSالمفتوحين، لنشر المحتول أك التفاعل مع المستخدمين، على الرغم من عدـ كجود هجوـ 

 

 مقدمين عرض نطاؽ ترددم كبير

يعد مقدمين عرض النطاؽ . يوجد نوعنا آخر من مقدمين عرض نطاؽ ترددم كبير، يمكن استخدامه للتخفيف من إنكار الخدمة

ال تعد تلك الخدمات مجانية، كقد ال تكوف رخيصة . Rackspaceك Amazon، مثل cloud الترددم الكبير هؤالء، مقدمين خدمة

حتى على المدل الطويل، لكنهم يملكوف موارد حاسوبية كشبكية عمالقة تحت تصرفهم كي يضمنوف أف محتول عمالئهم يظل 



الستخداـ مانحين عرض نطاؽ ترددم كبير من كجهة نظر تخطيطية كفنية، االعتبار الوحيد . متاحنا إلى ركادهم، قدر اإلمكاف

، الذين كقع عليهم االختيارػ يقدموف البيئة التقنية الالزمة لتثبيت cloudمقدمين خدمة / ، هو ضماف أف مقدـDoSللتخفيف من 

 .كتشغيل نسخة معبأة من موقعك

 

 محتول موزع

، إلى تنسيق المحتول بطريقة يسهل استخدامها عبر بركتوكوالت مختلفة كثيرة كبأنماط تقديم DoSيلتفت هذا النوع من تخفيف 

، كالتي تفصل البيانات، كتشغلها، كتقدمها، بثالث (النمط، كالشكل، كالمتحكم) MVCمن المهم تبني منهجية . كثيرة متنوعة

حى البيانات دائمنا للتوزيع عبر قنوات مختلفة، مما يساعد ، على إتاDoSيساعد هذا، في سياؽ التخفيف من . كظائف مستقلة جدنا

يشمل تنفيذ استراتيجية التخفيف تلك، تصميم موقعك من أجل انتاج نسخة من محتواؾ األساسي التي . على ضماف إتاحتها دائمنا

. ي مواقع حليفة أخرلستحتاج قبل ذلك إلى ترتيب القنوات التي تحتوم على محتواؾ ف. RSSتُوزع عبر البركتوكوالت مثل 

. DoSيمكنك هذا من إتاحة محتول موقعك إلى مستخدميك عبر تلك المواقع األخرل، لو كاف موقعك غير متاح نتيجة هجوـ 

 .يمكن مالؾ المواقع اآلخرين من إعداد قنوات نشر سريعنا لمحتواؾ RSSتوحيد قياس البركتوكوالت كبساطتها مثل 

 

 
 

 

 Darknetشبكة 

فقط لو أُعِدَت بمثابة إجراء للحماية من  ”Darknets“، ستعمل DoSيات األخرل، التي يمكن تنفيذها بعد بدء عكس االستراتيج

DoS . إلعدادDarknet يجب عليك أكالن شراء مدل من عناكين ،IP ،100تقوـ بتخصيص . 105-165.237.62.100، مثاؿ ،

في تكوين تحميلك  IPألمثلة من خوادـ الشبكة التي تخدـ موقعك كضع هذا النسق من عناكين  105، ك104، ك102، ك101ك

أف .( إلخ)سيرل المهاجم من استعالمات نظاـ اسم النطاؽ . Darknetغير مخصص، فهو متركؾ بمثابة  103بما أف . المتوازف

عندما يعدكف هجومهم، قد يعرفوق كي يهاجم نفس . لمخصصة لك كأف موقعك موزع عبر المدلا IPلديك مدل من عناكين 

يجهل المهاجم "(. yoursite.org"مثل )لموقعك  URLبدالن من إعداد الهدؼ بمثابة االسم المشترؾ أك  IPهذا المدل من عناكين 

أم حركة تراها تستهدؼ . 103لماكينة المتصلة بعنواف ، كعندما يبدأ هجومه، ستستطيع مراقبة اdarknetأف المدل يحتوم على 

قد تستخدـ )التي تستهدؼ هذا الخادـ كتضيفهم  IPيساعدؾ هذا على أخذ أم برنامج لعناكين . هذا العنواف تكوف حركة ضارة



ة المزيد من موارد المهاجمة التي تخترؽ، تارك IPيقلل هذا عدد برامج عناكين . إلى جدار نارم رئيسي( حتى آلية أكتوماتيكية

 .إلى مستخدميك الحقيقيين IPخادمك متاحة لخدمة المحتول لعناكين 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DoSاالستجابة إلى هجوـ : 2الجزء 

فهو مجهد لزكار الموقع الذين ال يستطيعوف الوصوؿ إلى الموقع، كمجهد للعاملين في المنظمة الذين . مجهدنا DoSيعد هجوـ 

كضعنا كل . كما أنه مجهد لفريق العمل الفني المكلف بالحفاظ على الموقع عامالن . يعرفوف أف رسالتهم ال تصل إلى جمهورهم

ستساعدؾ في الحفاظ على فريقك الفني مركزنا بكفاءة على إتاحة الموقع  هذا في اعتبارنا كصممنا آلية بسيطة خطوة بخطوة

 .إلى جمهورؾ مرة أخرل

 

ينبغي حل كل الخطوات المكتوبة باألزرؽ كتسجيل أية أجوبة تظهر من األسئلة المطركحة، إذ أف تلك األجوبة قد تساعد في 

 .تشخيص الهجوـ

 

اجراءنا، سواء كاف تبديل نظاـ التعريف، أك استبداؿ الجهاز، أك تنفيذ استراتيجية أك تتطلب الخطوات المكتوبة باللوف الوردم اتخاذ 

 .المشار إليهم في هذق الوثيقة DoSاثنين من استراتيجيات التخفيف من 

 

نقدـ تلك الخطوات لمساعدة فريقك . المحتملة كالتي قد تشير إلى موقفك DoSتقترح الخطوات المكتوبة باألخضر بعض أنواع 

المتعلقة بالموقف  DoSالفني في تضييق بؤرة التركيز على مزيد من البحث الذم قد يحتاجوف إلى اجراءق على بعض هجمات 

ظمة التشغيل إلخ، من المرجح أف الحظ أنه من المستبعد أنك ستواجه بالفعل بعض الهجمات المذكورة؛ إذ أف أن. الذم تواجهه

من المرجح أف تعود نواقل الهجمات التي استخدمتها . تكوف عولِجَت ضد الهجمات، لكن اليزاؿ يُفضل اإلشارة إلى الهجمات

الهجمات القديمة، بمكامن ضعف جديدة، كقد يساعد البحث في الهجمات القديمة، فريقك الفني في التعامل مع هجوـ جديد 

 .س ناقل الهجوـيستخدـ نف

 

 . أم صندكؽ ذات رقم مرجعية يملك كصفنا مقتضبنا بمزيد من المعلومات تابع اللوحة في هذا المقاؿ

 



 
 

 

 آلية االستجابة

 

 دائم DoS، مُعَطَّلجهاز ( أ)

كاللوحة  تعد السلوؾ، كالقرص الصلب، ككابل الطاقة، كالذاكرة العشوائية،. افحص الجهاز للتأكد من أعطاؿ المكونات العادية

. األـ، ككحدة المعالجة المركزية، ككاجهة شبكة االتصاؿ كلهم مكونات خطيرة قد تتسبب في انقطاع خادـ شبكتك عن اإلنترنت

تستغل مكامن الضعف في الجهاز أك البرامج الثابتة لتعطيل " الدائمة DoS"فلتعرؼ أف بعض الهجمات معركفة ب 

لو استبدلت مكوف عطالف في الجهاز (. كتابة برامج زائفة لشرائح ذاكرة القراءة عادة عن طريق( )تدميرق عن آخرق)الجهاز

 .بمكوف جديد فشل هو اآلخر مثل سابقه، فقد تكوف تواجه هجوـ حماية إنكار الخدمة

 

 قم بإعداد المعالجة، كسجل لتحليل سريع( ب)

قد يساعدؾ هذا في . ض آليات التسجيل على مستول أقللو كاف يتعطل الخادـ كثيرنا، قد تحتاج إلى إعداد مستول المعالجة لبع

 .تحليل المشكلة عن طريق النظر إلى ما الذم سُجِل قبل كل اخفاؽ مباشرة

 

 تحسين الجهاز( ج)

لو كاف إنكار الخدمة الذم تواجهه يعرض نفسه في هيئة أف خادـ الشبكة ينفد من اإلمكانيات الحسابية أك الذاكرة، فقد يمنحك 

ال تقوـ بعض هجمات إنكار الخدمة على التسعيرة، . دة المعالجة المركزية أك الذاكرة العشوائية إنقاذنا فورينا مؤقتناترقية كح

 .كلكنها تحاكؿ أف تستنزؼ محلينا كل الموارد المتاحة من المكونات مثل كحدة المعالجة المركزية أك الذاكرة العشوائية

 

 تطبيق محلي لهجمات إنكار الخدمة هجمات إنكار الخدمة غير المقصودة،(د)



قد يكوف هذا أم شيئ بداية من تطبيق . تعد هجمات إنكار الخدمة غير المقصودة أم إنكار للخدمة يحدث عن طريق الخطأ

محلي لم يحمل بالطريقة السليمة، أك برنامج مخصوص لم يكتب جيدنا، أكفني شبكات خلع الكبس الخطأ في لوحة اإلصالح، أك 

موقع كبير بآخر صغير متسببنا في ارتفاع كثافة الحركة على الموقع الصغير مما يتسبب في بطئه أك اغالقه مؤقتنا،  إذا اتصل

ابحث . فابحث عن أدلة تشير إلى االرتفاع المفاجئ في حركة الزكار المشركعة الناتجة عن ترقية موقعك دكف التخطيط لذلك

لو عثرت على أم من تلك التطبيقات، ستحتاج بالتبعية البحث . مة، مثل القنبلة المتشعبةأيضنا عن أدلة لتطبيقات محلية إلنكار الخد

 (.ؾ)اطلع أيضنا على حرؼ . عن أدلة الختراؽ قناص

 

 للسرعة" RAID"مصفوفة التعدد من األقراص المستقلة ( ق)

تكنولوجيا تصنف البيانات على شكل قطاعات كي يمكن نشرها عبر ( RAID)تعد مصفوفة التعدد من األقراص المستقلة 

ارجع إلى . أقراص متعددة، كبذلك تتيح بالكتابات أك القراءات الموازية، مما قد يرفع سرعة مدخالت كمخرجات البيانات

األقراص  المختلفة كتحسيناتهم النظرية على أداء مدخالت كمخرجات RAIDالويكيبيديا للمقارنة بين مستويات 

(http://en.wikipedia.org/wiki/RAID) 

 

 DDoS, DRDoS, HTTP GET Flood, Peer-to-peer DoS (ك)

، Fraggleقد تكوف هجمات إنكار الخدمة الموزعة باستخداـ . كهي بعض أنواع هجمات إنكار الخدمة المعتمدة على التسعيرة

عبر شبكة مشاركة الملفات باستخداـ بركتوكوؿ  Peer-to-peer DoSأك ما شابه؛ أك HTTP GET Flood ، أك SYNأك فيضاف 

ADC  أك ما شابه؛ أك هجوـ إنكار الخدمة معكوس موزع، مثل طلبICMP Echo / هجماتSmurf  أك هجمات تضخيمDNS ،

إذا تعذر التفرقة بين حركة الهجوـ )لتي يستخدمونها إلى معايير أصعب قد يتراكح الدفاع ضدهم من مجرد سد البوابات ا. إلخ

 .، اعتمادنا على طبيعة الهجوـ(كالحركة المشركعة، مثالن 

 

 هجمات حرماف استخداـ الموارد غير المتماثلة (ز)

قد تكوف المقدرة . تكعادة تُرتكب تلك الهجمات باستخداـ جهاز كمبيوتر قوم جدنا يملك من القوة ما يفوؽ قدرات خادـ شبك

 .المختارة عرض النطاؽ الترددم للشبكة، أك قوة الكمبيوتر، أك أقصى عدد من االتصاالت المتزامنة، أك بعض الموارد األخرل

 

 تراجع هجمات الخدمة(ح)

يُنفذ على فترات متقطعة إلحباط أم محاكلة مبدئية لحل المشكلة الواقعة  DoSيعد تراجع هجوـ الخدمة أم هجوـ من نوعية 

يواجه المستخدموف صعوبة في الوصوؿ إلى الموقع، لكنهم بمجرد ما يستطيعوف اإلبالغ عن المشكلة إلى الفريق . في الموقع

يستمر هذا النمط حتى . يجرم طبيعينا الموقع الفني، يتوقف الهجوـ، فعندما يطلع الفنيوف على الخادـ، يبدك لهم أف كل شيئ

 .يبدأ الفني مراقبة الموقع في كل األكقات

 

 ICMP/Ping Flood, Smurf, Nuke, Winnuke, Ping of Death (ط)

مهمنا لبيئتك،  ICMPلو لم يكن . كأكثرهم استخدامنا DoS، كيشكلوف أحد أقدـ طرؽ هجمات ICMPيوجد الكثير من هجمات 

 .عند جدارؾ النارم ICMPفاسقط كل حركة 

 

 منخفض التسعيرة SYN ،Teardrop ،DoSفيضاف ( م)

 SYNتمتلك أغلب أنظمة التشغيل اآلف آليات لقهر هجمات فيضاف . TCP/IPكل تلك األسماء هي هجمات على بركتوكوؿ 

القناع  TCP/IPمنخفضة التسعيرة، بركتوكوؿ  DoSتستخدـ هجمات . ، فتأكد أف تلك اآلليات مدمجة في نظامكTeardropك

ستُصدر اإلصالحات . TCP/IPتظهر أحياننا هجمات جديدة تعتمد على تطبيقات بخسة لبرمجيات شبكة . خادمك بتقييد االنتاجية

 . عادة بواسطة مبرمجين البرمجيات سريعنا، لكن قد تحتاج إلى تخفيف كطأة الهجوـ قدر استطاعتك في الوقت الحالي

 

 ، إلخDoS ،Slowloris ،Invite of Deathمستول تطبيق ( ؾ)

http://en.wikipedia.org/wiki/RAID


انهيار النظاـ كاحتباسه، كاستنفاذ كحدة المعالجة المركزية كالذاكرة بمعدؿ  DoSتشمل عادة أعراض مستول تطبيق هجمات 

ق كالحركة قد يصعب التفرقة بين هجمات التطبي. ، كسوء استخداـ بركتوكوؿ التطبيق، كلكنها غير قاصرة عليهم100%

المعقدة صادرة من خلفية قاعدة البيانات كالتي قد ينتج عنها كحدة  SQLعلى سبيل المثاؿ، قد تكوف استعالمات . المشركعة

معالجة مركزية مرتفعة أك حواجز معامالت قاعدة البيانات كالتي قد تمنع كتابات قاعدة البيانات األخرل كاجراءاتها، كمن ثم ينتج 

تشمل . كما تعد ظركؼ السباؽ كالحرماف آليات شائعة مستخدمة في  تلك الهجمات. ذم قد يفسد قاعدة البياناتعنها انهيار كال

الحظ أف . Slowloris كInvite of Death ك  HTTP POST DoSلمستول التطبيق، DoSاألمثلة األخرل المحددة عن هجمات 

Slowloris ة مايكركسوفت؛ إذ أف قد يكوف له تخفيف بسيط، مثل نقل موقعك إلى منصMS IIS كما تخفف . غير عرضة للهجوـ

تتطلب هجمات التطبيق التي . للتحميل المتوازف هذا الهجوـ، فوضع أحدهم على الشبكة أماـ موقعك سيفيد أيضنا F5أجهزة 

قد تستطيع استخداـ . كامل، مما يعني ال يمكن تزييف بركتوكوالت اإلنترنت المصدرية TCP handshakeارتُكِبَت عبر الشبكة 

هذا لمصلحتك عن طريق تسجيل العناكين المصدرية، باستخداـ بعض اآلليات إلضافتها إلى مجموعة أكامر جدارؾ النارم، كمن 

 . ثم إسقاط كل الحركة الصادرة من تلك العناكين

 

 دئيةخيارات المرحلة المب(ؿ)

 .نفذ خيارات المرحلة المبدئية كما هي معركضة في الدليل

 

 خيارات المرحلة االسترجاعية(ـ)

 .نفذ خيارات المرحلة االسترجاعية كما هي معركضة في الدليل

 

 العثور على حلوؿ طويلة األجل(ف)

 .نفذ حلوؿ طويلة األجل كما هي معركضة في الدليل

 .للمزيد من المعلومات الشاملة كالمحدثة https://www.accessnow.orgرجاء الرجوع إلى موقع 

 

 مراحل التخفيف من هجوـ إنكار الخدمة

تلك المراحل . من المفيد أف ينقسم تخفيف هجوـ إنكار الخدمة على الموقع، إلى ثالث مراحل الستعادة الموقع على اإلنترنت

، تذكر جيدنا DoSالحظ أنه بغض النظر عن مرحلة تخفيف . هي المرحلة المبدئية كالمرحلة االسترجاعية كمرحلة األجل الطويل

لو كنت تواجه هجومنا قائمنا على التسعيرة، . DoSصتك العمل معك على تخفيف هجوـ أنه من مصلحة كل مقدمين الخدمة خا

كلذا، . فسيؤثر على عرض النطاؽ الترددم، كسيؤثر ليس فقط على موقعك كلكن أيضنا على مواقع العمالء اآلخرين كشبكاتهم

. خبرهم بأنك تود العمل معهم لحل المشكلةا. اخبر مقدمين خدمتك بذلك. فمن مصلحة الجميع التواصل كالعمل سوينا كبتعاكف

 .ثم اجعلهم يتحدثوف إلى مقدمين الخدمة خاصتهم. تحدث أكالن إلى مقدـ الخدمة تبعك

 

 المرحلة المبدئية

الغرض من المرحلة المبدئية هي استرجاع أكبر قدر من المحتول كإتاحته قدر اإلمكاف، في حين استمرار التشخيص الكامل 

  قد يعني أف المحتول ليس متاحنا بنفس مستويات التأخير. ي هذا التضحية بكماؿ التغطية المتاحة على الموقعقد يعن. للهجوـ

قد يعني أف المحتول ليس في صيغته . المنخفض كعرض نطاؽ ترددم المرتفع، لكنه يعني أنه يمكن طلب المحتول كتسلمه

البيانات أف تكوف ثابتة، أك مبسطة، أك غير منسقة بنفس الشكل الجمالي،  قد تحتاج. الكاملة العادية، أك صيغته المتغيرة العادية

ينبغي أف يكوف أيضنا تحليل ". العادم"لكن البيانات من المفترض أف تكوف متاحة حتى يمكن استعادة نسخة أكثر شبهنا بالموقع 

الذم يجرم لعمل نسخة من محتول الموقع،  قد يتم هذا التحليل بالموازاة مع العمل. جزءنا من المرحلة المبدئية DoSهجوـ 

. سيحتاج إجراء التحليل إلى اكتشاؼ شبكة خادـ اإلنترنت كأخذ بيانات الحزمة. كسيساعد تحديد النهج جدنا في مرحلة االسترجاع

. ستحتاج إلى كلوج إدارم للخادـ أيضنا لمعاينة أدائهWireshark (http://www.wireshark.org/ .)يمكن تنفيذ هذا بأدكات مثل 

 .في صياغة استجابة تخفيف فعالة DoSقد يساعدؾ تقليل أثر هجوـ 

 

 استراتيجيات المرحلة المبدئية للتخفيف من هجمات إنكار الخدمة

 

 (DoSP)حماية إنكار الخدمة للطرؼ الثالث 

https://www.accessnow.org/
http://www.wireshark.org/


مسبقنا ككجدت نفسك تواجه هجومنا، اسأؿ مقدـ خدمة االستضافة لك إف كاف لو لم يُنظم حماية إنكار الخدمة للطرؼ الثالث 

لو كانت اإلجابة ال، اذهب إلى مقدـ الخدمة األعلى منه كاسأله نفس . بمقدكرق تقديم أم حماية ضد إنكار الخدمة للطرؼ الثالث

 لما كاف مقدـ الخدمة أكبر، يكوف من األرجحفك. فقد يستطيع مقدـ الخدمة األكبر استخداـ خدمة حماية إنكار الخدمة. السؤاؿ

لو اكتشفت أف هذا هو الوضع، فقد تستطيع أف تتفاكض معه أف ينظف . أنه يملك اتفاقية للعمل مع خدمة حماية إنكار الخدمة

 .الحركة الموجهة إلى موقعك قبل أف تصل حتى إلى شبكة مقدـ الخدمة تبعك

 

 الجدار النارم

قد يكوف قد فات اآلكاف لو كاف حجم . DoSحتى الجدار النارم المبدئي أثناء التخفيف من هجمات ال يجب أف نقلل من نفع 

لو أمكن ضبط . المعتمد على التسعيرة قد كصل إلى جهاز قبل موقعك مباشرة، كلكن قد يفيد بعض الشيئ هنا DoSهجوـ 

يسترجع خادـ الشبكة ذاته إذنا جزء من طاقته التشغيلية، الجدار النارم كي يسقط أكبر قدر من الحركة الضارة قدر اإلمكاف، فقد 

اليزاؿ على الحركة الوافدة كالصادرة أف . كهذا يعني أف الطلبات المشركعة التي تمر قد تستطيع أف تكوف طلبات مخدكمة

ت في المعادلة يحاربوا من أجل عرض النطاؽ الترددم مع حركة الهجوـ، كلكنك قد تستطيع على األقل تقليل عدد المتغيرا

 .المتأثرة بالهجوـ

 

قد تساعدؾ ظركؼ معينة كالتي . المقدرة على إقامة جدار نارم تنحصر في القدرة على تعيين الحركة الضارة من بقية الحركات

التخاذ دكرنا نشطنا في ( انظر في الفقرات السابقة) darknetبُني فيها الهجوـ، أك قد تستطيع استخداـ خطط مثل استخداـ 

لو كشف تحليل الحركة أف الهجوـ قادـ في الغالب من دكلة كاحدة أك عدد . الفصل بين الحركة الضارة كالحركة المشركعة

المصدر، فيمكن إذنا حجب كل الحركة القادمة من تلك الدكؿ عند الجدار  IPصغير من الدكؿ كفقنا إلى الموقع الجغرافي لعناكين 

يعد هذا إجراءنا عنيفنا إلى حدٍ كبير . م الحجب بناءن على الموقع الجغرافي لبركتوكوالت اإلنترنتالنارم، لو كاف الجدار النارم يدع

 . كسيتسبب في األرجح أيضنا في بعض الخسائر المباشرة، كلكن في مراحل التخفيف األكلى، قد يكوف هذا مكفوالن 

 

كامل هم أيضنا داخل نفس الدكلة، فيوجد إجراءن جذرينا آخر لو كاف موقعك مستضاؼ محلينا داخل دكلتك، كزكار موقعك تقريبنا بال

قد يكوف هذا استجابة فعالة قصيرة األمد على هجوـ . كاقع جغرافينا خارج الدكلة IPكهو حجب كل الحركة الوافدة من أم 

DoS ؛ إذ أف حواسيب“zombie”  التي تكوفbotnet كليست ممركزة من األرجح أف تكوف موزعة على نطاؽ كاسع عبر العالم ،

حجب كل الحركة ماعدا الحركة المحلية، كخاصة لو تم هذا من أعلى، فسيستطيع أغلبية مشاهديك . داخل دكلتك المحلية

 .المحليين الوصوؿ إلى محتواؾ، في حين لن يستطيع الوصوؿ إليه أغلب حركة الهجوـ

 

، تذكر أنك كلما ارتفعت بمداؾ لتنفيذ الجدار النارم، كلما DoSعندما تفكر في استخداـ الجدار النارم بمثابة مخطط للتخفيف من 

 .يعني هذا تحدثك إلى مقدـ الخدمة تبعك كأيضنا مقدـ الخدمة إلى مقدـ الخدمة تبعك. كاف فعاالن في مساعدتك في كضعك

 

 الصور المتطابقة لمقدـ الخدمة المفتوح

. قم بإعداد صورة مطابقة لمقدـ الخدمة المفتوح سريعنا قدر اإلمكاف، لو لم تكن بالفعل قد فعلت ذلك في المرحلة التحضيرية

، إذ أنه قد يكوف DoSيعد هذا خيارنا شهيرنا جدنا للمنظمات غير الحكومية كالمعارضة كمواقع النشطاء الذين يواجهوف هجوـ 

كهو هدؼ  –مفيدنا جدنا في الحصوؿ على صورة من النسخة االحتياطية لمحتول الموقع كتكوف متاحة بسرعة المحدكدة 

في هذا المقاؿ للحصوؿ " المرحلة التحضيرية: 1الجزء "رجاء الرجوع إلى كصف نفس االسم داخل قسم . المرحلة المبدئية

 .ا النوع من مطابقة الموقععلى المزيد من المعلومات عن هذ

 

 المحتول الموزع

. قم بتفعيل تلك اآللية اآلف، لو أعدته في المرحلة التحضيرية، كابدأ إرساؿ محتواؾ لالستضافة ضمن حصص من المواقع الحليفة

بر تلقيمات لو لم يجرل ترتيبات مسبقة لمنح قناة نشر لمحتواؾ، فيمكنك أف تلتمس من مالؾ موقع آخر أف يدرجوف محتواؾ ع

RSS  أك ما شابه، أثناء جرياف هجوـDoS. 

 

Darknet 

قد تعمل كقد ال تعمل، اعتمادنا على ما إذا كاف برنامح الهجوـ . قم بتفعيل تلك اآللية اآلف، لو أعدته في المرحلة التحضيرية

 .المستخدـ يقوـ بالبحث عن نظاـ اسم النطاؽ لخوادـ شبكتك أـ ال



 

 التخلي عن النطاؽ

تعتمد هذق . DoSهذا إجراءن جذرينا، كمن المرجح أف يناؿ الشخص منافع قصيرة األمد فقط من تخفيف هجوـ  يعد

ليست مرتبطة باسم نطاؽ الموقع العادم، أك استضافته على اسم  IPاالستراتيجية عى استضافة موقعك سواء على عناكين 

اك  IPالمهاجم أنك نقلت موقعك، كي يضيف عنواف أك عناكين  من المرجح أف يكوف لديك كقت قصير قبل أف يدرؾ. نطاؽ بديل

أكبر . يمنحك هذا نافذة صغيرة يستطيع جمهورؾ أف يصل من خاللها إلى محتواؾ. النطاؽ أك النطاقات إلى تعريفات الهجوـ

 .محتواؾ تحدم في هذق االستراتيجية أف تعثر على طرؽ سريعة كمبدعة كي تمكن جمهورؾ من معرفة أين يعثركف على

 

 المرحلة االسترجاعية

قد يكوف الموقع . تهدؼ المرحلة االسترجاعية من إتاحة الموقع إلى المستخدمين مرة أخرل في هيئته كإمكانياته األصليين

 .اليزاؿ بطيئنا أك مشتتنا نوعنا ما في هذق المرحلة، كلكن من المفترض أف يكوف المحتول متاح كامالن إلى المستخدمين

 

 استراتيجيات المرحلة االسترجاعية للتخفيف من هجمات إنكار الخدمة

 

 مكاف االستضافة

لو ثبت أف مكاف االستضافة الجغرافي لموقعك هو االختيار الخاطئ للدفاع ضد هجمات إنكار الخدمة، فقد تحتاج إلى نقل 

دمة دكلي أك من مقدـ خدمة دكلي إلى مقدـ قد يكوف هذا االنتقاؿ من مقدـ خدمة محلي إلى مقدـ خ. الموقع إلى مكاف آخر

خدمة محلي، كفقنا إلى موقف االستضافة الحالي لديك، كالمكاف الجغرافي ألغلب جمهورؾ الذم تستهدفه، كالبيئة السياسية 

لى داخل هذا المقاؿ للحصوؿ ع" المرحلة التحضيرية: 1الجزء "رجاء الرجوع إلى قسم مكاف االستضافة في . التي تعمل فيها

 .المزيد من المعلومات

 

 تحميل صور متطابقة متوازنة

كي تستعيد عمل موقعك مرة أخرل على نحو أكثر ثباتنا كبشكله كقدراته المعتادة، قد تحتاج إلى اإلسراع بحل تحميل صور 

اخل هذا المقاؿ د" المرحلة التحضيرية: 1الجزء "رجاء الرجوع إلى قسم تحميل صور متطابقة متوازنة في . متطابقة متوازنة

 .للحصوؿ على المزيد من المعلومات

 

 صور متطابقة ذات عرض نطاؽ ترددم كبير

رجاء . المعتمد على التسعيرة، قد يكوف هذا من أسرع الحلوؿ االسترجاعية التي يمكن تنفيذها DoSلو كنت في مواجهة هجوـ 

داخل هذا المقاؿ للحصوؿ " المرحلة التحضيرية: 1الجزء "الرجوع إلى قسم صور متطابقة ذات عرض نطاؽ ترددم كبير في 

 .على المزيد من المعلومات

 

 مرحلة األجل الطويل

بنهاية هذق . طويل إلى استرجاع آداء الموقع بكل كظائفه بالكامل كي يعود إلى قدراته األصلية على األقلتهدؼ مرحلة األجل ال

 .المرحلة، سيتمكن الموقع من مواجهة أم شيئ يلقي به المهاجم على الموقع، في األزمة الحالية كفي المستقبل أيضنا

 

 استراتيجيات األجل الطويل لتخفيف هجوـ إنكار الخدمة

 

 (DoSP)ماية إنكار الخدمة للطرؼ الثالث ح

قد يكوف . هو الحصوؿ على طرؼ ثالث لحماية إنكار الخدمة DDoSك DoSبالتأكيد أف الحل المتين الوحيد لكل نظم هجمات 

كلذا، فهذق هي . ، فهذا هو الحل لضماف النجاحDoSمكلفنا في هذق المرحلة، كلكن كي تبقى متصالن باإلنترنت تحت أم هجوـ 

 .استراتيجية األجل الطويل التي تهدؼ لها

 

 :نصائح مفيدة

ضع صفحتك هناؾ . بالتحديد DDoSمحمية ضد  cloudflare.com، كblogger.comتعد خدمات محرؾ تطبيق جوجل، ك -1

 .DDoSللحصوؿ على مركنة ممتازة مع 



 

قد تساعدؾ منظمات أخرل إلى . اتصل بالمنظمات غير الربحية كالشركات األمنية للحصوؿ على المزيد من الحماية كالدعم -2

اإللكتركني  البريد) The Tactical Tech Collectiveتعد (. soc@accessnow.orgالبريد اإللكتركني ) accessnow.orgجانب 

ttc@tacticaltech.org ) منظمة غير حكومية أخرل ذات خبرة في تخفيفDDoS . حضر للتواصل بآماف مع تلك المنظمات

 .PGPعن طريق إعداد إمكانية تشفير برنامج 

 

قد يعرض عليك أحدهم المساعدة أك يوجهك . DDoSكاذكر أف موقعك يواجه هجوـ  Telecomix IRCكقنوات  Torجرب  -3

 .إلى شخص آخر يستطيع مساعدتك

 

، كلكن عليك أف تدرؾ اف هذا النمو له DDoSالحاسوبية قدرة موقعك على النمو كمواجهة هجوـ  Cloudقد تساعد خدمات  -4

 .كيإنهاؾ أضعف رابط في مواردؾ بما في ذلك أموالك في حسابك البن DDoSيحاكؿ . تكلفته

 

كلما قمت بتخزين مؤقت، كلما أمكنك مواجهة هجمات . يعد التخزين المؤقت أفضل أصدقاءؾ في آداء االستضافة المرتفع -5

DoS كDDoS .اعرؼ أم أجزاء موقعك أبطأ في إرساؿ استجابة، كلو كانت تزيد . تزداد صعوبة الحماية مع المواقع المتغيرة

 .تلك الخدماتفعالية الهجوـ، فقم بحجب الحركة عن 

 

 Googleيستطيع . خاصتك متبوعة بأشهر مواقع الشبكات االجتماعية؛ مثل جوجل، كفيس بوؾ، كتويتر RSSاجعل تلقيمات  -6

Feedburner  أخذ تلقيماتRSS خاصتك كنشرها تلقائينا على فيس بوؾ كتويتر. 

 

موقع ذات مئات المكونات للصفحة الواحدة، عندما تزداد صعوبة خدمة . فكرة جيدة أف يكوف لديك نسخة خفيفة من موقعك -7

 .يكوف خادـ اإلنترنت أك الشبكة يواجهاف مشكلة، مقارنة بصفحة أبسط يمكن خدمتها بطلب فردم

 

يمكنك زيادة عدد كحجم برككسي التخزين المقابل أماـ . يصعب جدنا حجب الصفحات السريعة عن اإلنترنت بواسطة هجوـ -8

خوادـ التطبيقات إلنشاء سحابة برككسي سريع صاعق يستطيع امتصاص كم كبير من الهجوـ كهو اليزاؿ اإلنترنت خاصتك أك 

 .يخدـ بعض محتول موقعك للزكار المشركعين

 

 النتيجة

لو . لمنظمات المجتمع المدني حقيقي جدنا كمن المرجح أف يكوف أكثر شيوعنا في المستقبل القريب DoSيعد تهديد هجوـ 

لو اتبع العاملوف . ، حاكؿ أف ال تفزعDoSلو كجدت موقعك تحت هجوـ . بقدر ما تسمح لك مواردؾ DoSجوـ أمكن، حضر له

لديك الخطوات المذكورة في هذا الدليل، من المفترض أف يستطيعوف التنقل عبر مراحل االستجابة السترجاع خدمتك القيمة 

 على نحو متزايد، إلى جمهورؾ

 

 :soc@accessnow.org (PGP Key IDككقعه مركز أكسس للعمليات األمنية،  2011ديسمبر  16هذا المقاؿ في حُدِّث 

0xF08D380A) 

 

  

. نرحب بتعليقاتكم، أك اقترحاتكم، أك معلومات تبقي كثائقنا محدثة، كمفيدة، كدقيقة قدر اإلمكاف. باآللية التعاكنية Accessتؤمن 
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