
 

 

 למה צריך ואיך בוחרים פתרון NG Antivirusכולם מדברים על 

 

 רקע

, שיבשו את את המשתמש הרגיזוהראשונים שבעיקר  ווירוסיםעולם האיומים על מחשבי הקצה עבר שינויים רבים מאז ימי ה

 כרון גדול.יוהאטו את המחשבים שגם ככה לא סיפקו כוח עיבוד משמעותי או מרחב ז עבודתו

וק הש יוירוס שהפכו עם השנים למובילי צמחו מספר יצרני תוכנות אנט ווירוסיםהתמודדות עם המן העולם המסורתי של ה

 ים רבות התמקמו להן בעמדת ההובלה הבלתי מעורערת בתעשייה.ובמשך שנ

ת או ים וחדשות לבקרים מתגלים וריאנטים חדשים של תקיפות מוכרועם מבול תקיפות מסוגים חדש כיום, כשאנו מתמודדים

 ,שלעומתם כמות התקיפות של כופורתכלום כאסי ירדה פלאים לכמעט לקה גוסמה ווירוסיםכמות הפגיעות משאינן מוכרות ו

והנה  , התעשייה הגיבה בהתאםתנו מידע, סיסמאות ועוד נמצא בעליה מתמדתמא שגונבים ואיומים אחרים יותנותוכנות זד

 .Next Generation Endpoint Portectionאו  Next Generation Antivirusצמחה לה נישה חדשה של יצרנים שמתהדרים בשם 

כדי למצב את רק שם הזה וחלק בוחרים ב Next Generationחלקם באמת שייכים ל מספר מוצרים ש םיבתוך הנישה הזאת, קיימ

 .בחזית התעשייה הנוכחית עצמם

 ?(NGוירוס קלאסיים לאלה של הדור החדש ) אז מה בעצם ההבדל בין מוצרי אנטי

 .האיומים בזמן אמת זיהוי :המורכב ביותר אתגרהההבדל העיקרי הוא באופן ההתמודדות עם 

קים שבינינו הכירו בסוף שנות השמונים ותחילת התשעים, הזיהוי של קיום או משעשעים שהוותי ווירוסיםם אם נחזור רגע לאות

התבסס על מנוע סריקה שעבר על כל קובצי ההפעלה האפשריים במחשב והשווה כל אחד מהם מול קובץ  ,מחשבבאי קיום וירוס 

שהיצרן הספציפי  ווירוסיםכל הל מזהה( חתימהדיגיטלי )ם שהכיל מידע חתימות, קובץ החתימות היה בעצם סוג של בסיס נתוני

 מכיר.

וירוס שלנו ידע "להכיר" גם  המשמעות הייתה שאחת לכמה ימים היינו צריכים לעדכן את קובץ החתימות כדי להבטיח שהאנטי

 את האיומים החדשים שהיצרן גילה.

יזומות או  ולא רק במהלך סריקות (בעת גישה לקובץבזמן אמת )החלו להתבצע בדיקות  התפתחו, תכמובן שעם השנים המערכו

ואף ידעו לזהות  ן באופן אוטומטי מתוך מאגרי מידע גלובליים שמכילים את כל האיומים המוכריםכדמתוזמנות, והחלו להתע

 .התנהגות מוכרת ולא רק על פי חתימת קובץחתימת תוכנות זדוניות על פי 

 אז איפה הבעיה?

 עדיין לא מכירים... אותה היא התקיפה ש אבטחת המידעהבעיה העיקרית בעולם 

נמצאים במאגרי המידע ולכן  (בין אם במחקר ובין אם בזכות תקיפה מוצלחתדוניים שכבר זוהו )תקיפות או קבצים זמידע על 

 וירוס הקלאסיות שלנו מכירות אותן, לעומת זאת תקיפה שאיננה מוכרת לא תזוהה. תוכנות האנטי

 –ל תבניות זיהוי מוכרות לבין פתרונות ה וירוס הקלאסיים שמתבססים ע בדיוק בנקודה הזאת נמצא ההבדל בין פתרונות האנטי

Next Generation עוד גורמים ו , קבציםות, שירותים, תהליכים, תקשורת, אתריםיצבססים על ניתוח התנהגות של אפליקשמת

 לסווג את המתרחש כסיכון, לא סיכון או חשוד כסיכון. לבצע ניתוח אנליטי שיאפשר להן על מנת רבים ושונים

וגם בשכבה של ניתוח התנהגות וחלקם אף  של חתימות ותבניות ידועות אלה משתמשים גם בדרך הקלאסיתחלק ממוצרים 

 ר ולתקן באופן טוטאלי מחשב שנפגע מתוכנת כופרה או מכל איום אחר.יודעים לחזור לאחו

 

 ה כעת בתחום?אז מה קור

ומצד שני קיים שוק  NG תיותהאו צירוףיומים ממהר להוסיף למותג שלו את מצד אחד, כמעט כל יצרן תוכנות הגנה מפני א

כיסוי הולם בין שהמוצרים הקלאסיים לא ממש מספקים תחיל להשמשכו לו את השטיח מתחת לרגליים וממעט מבולבל 

 .NG –את פתרונות ה  בחוןומתחבט מה לעשות עם זה, דבר אחד בטוח, כולם רצים ללאיומים החדשים 

 



 

 

 ?NG Antivirus איך בוחרים פתרוןאז 

הנן חברות צעירות שהתפתחו בשנים האחרונות  NG Antivirus –מרבית יצרני פתרונות ה מכיוון שמדובר בתחום חדש יחסית, 

 לזהות איומים חדשים. כדי בהתקנים עצמםהפעילות  ניתוח התבסס עלנכונה להתמודד חייבת לשהדרך ה תובנהמתוך 

לבדיקת  אין רשימת מכולת מסודרתיים ויצירתיים כמו תוכנות זדוניות וכד', ומים מתוחכמים, דינממודדים עם איכשמת

 ליהן:א צמדהישכדאי ל עקרוניות המלצותשכדאי לשאול ו תשאלופתרונות, מה שיש הן כמה 

 

  ב יש מי היצרן, מה גודל החברה, כמה עובדים– R&D מודד עם איומים על מנת להת ?ומה החוסן הכלכלי שלה שלה

שמורכבת גם מהרבה  גדולה מספיק R&Dנדרשת יחידת  ,שמייצרת כאלה על בסיס יומי וביצירתיות מופלאהבתעשיה 

 .ומאנשי אבטחת מידע מנוסים האקרים מנוסים

 Help Deskיצרני פתרונות הגנה שמתבססים על עשרה, עשרים או שלושים עובדים שמחציתם היו עד לפני שבוע תומכי 

 ויש להזהר. לא באמת יכולים לספק את הנדרש שירות סדירב

א מייצרת הנן מרכיב חשוב להבטחת המשך קיומו של הפתרון לאחר שנרכוש החוסן הכלכלי של החברה וההכנסות שהי

 ים.ביותר כששוקלים לרכוש פתרון מסו וזה מרכיב משמעותי אותו

 ?הגדולות מיקמו את המוצר  הבינלאומיות האם חברות האנליסטים האם המוצר מוכר וקיים בדוחות האנליסטים

לגבי  יש ספקהרי ש, של אף חברת אנליסטים בינלאומיתהיכן? אם המוצר לא קיים כלל בדוחות אם כן, בדוחות שלהם ו

 .של חייו המוצר בשלב זה

 ל לא לואם כן מה הממצאים? אם המוצר כ ?של יכולות המוצר תיקה מקצועיבדבינלאומיות לבדק במעבדות האם המוצר נ

והבדיקה היחידה שהמוצר עבר היא  ווירוסיםנבדק במעבדות מושקעות כאלה שמעסיקות מאות האקרים וכותבי 

 ו.ספק רציני לגבימעלה  יש בעיה וזה , ככל הנראהידע מקומית המיודדת עם היצרןבחברת אבטחת מ

 ?בייצור? בפיילוט?  בארץ? בחו"ל? האם המוצר מותקן אצל לקוחות כלשהם? היכן מותקן המוצר 

  .בכל זאת מדובר בחדשנות , הריאם אין אף התקנה בייצור של המוצר זה עדיין לא אומר כלום

  .במוצר חדש סדר ומראה שיש ענייןזה גם בלמוצר אם יש הרבה פיילוטים 

ספק גדול  מעלה זה כבר כמה שנים בלי אף מכירה, טים כבראבל אם המוצר לא מותקן באף מקום בייצור ונמצא בפיילו

 נרכשים ומויישמים בארגונים באופן קבוע.  NGלגביו, בעיקר כשהתחום פעיל ומוצרים מסוג ביותר 

 ה הופך אותו להיות מוצר מNG?  יצרנים שונים מציעים טכנולוגיות שונות שלדעתם הופכות את המוצר שלהם למוצר

  ר החדש של מוצרי האנטיוירוסלגיטימי בתעשייה של הדו

התנהגות ולא רק על  יעל ניתוח שמבוסס איומים זיהויליכולת ה זו ,NGסוג פתרון מהמנחה בהפיכת מוצר להעקרון 

 .ידועות מראשאיומים בסיס תבניות או חתימות 

ד' ת שחורות / לבנות, הצפנה מתחלפת, ערבול פורטים וכרשימו , חתימות בלבד,על קונספט שונה כגון כל פתרון שמבוסס

 ולא יספק את המענה לצרכים מפתרון כזה., NG –איננו פתרון בקטגוריית ה 

 גם אם מוסיפים עליהן שכבות של ) לבנות /השימוש ברשימות שחורות  שחורות / לבנות?נולוגיות רשימות מה לגבי טכ

הוא ( כגון מתמטיקת הכאוס וכד' רשימיםוראים להם בשמות מוק ים או ערבול פורטיםפהצפנה עם מפתחות מתחל

  מידע. במערכות מסויימיםפתרון מצויין לנושאים 

אלה מתגלים כבעיתיים משתי  ם ועם תחנות עבודה של משתמשים, פתרונותאבל כשמתמודדים עם איומים דינאמיי

  סיבות:

ככה ההתעסקות עם המערכת  ,מצד אחד הם מייצרים תקורה אינסופית לתחזוקת הרשימות וככל שהארגון גדול יותר

, כמות קבצי ההפעלה שצריך לאשר היא עצומה וקבצים מתעדכנים עצמאית חדשות לבקרים ויש לנהל תהיה גדולה יותר

 .הפסיקו לעבוד להן או להתמודד עם משתמשים זועמים שמערכותבאופן רציף את הרשימה 



 

 

גביל את המשתמשים, הגבלת משתמשים משקולי אבטחת מידע מצד שני שיטת הרשימות היא פתרון גורף מדי שמ

מסוג של "ללכת עם ולהרגיש אבטחה ה לא עובד, לכן מערכות זש הבינוהייתה נפוצה מאוד בעבר ועם השנים ארגונים 

 .בארגונים מצליחה יותרשהטמעתן  האבטחה י" הן המערכותבל

ואינם  בלבד העלים היבשים תהעץ במקום לגזום אכל מציעים לכרות את  מבוססי רשימות שחורות / לבנות,פתרונות 

 אם האיומים.מתמודדים  תבאמ

 

 

 

 

 מוביסק טכנולוגיות

 מובילים לניהול ואבטחת התקני קצההפתרונות הומתמחה בתכנון ויישום  2011חברת בוטיק הפעילה משנת  ,מוביסק טכנולוגיות

 NGהחברה מובילה מזה שנים את תחום הניידות הארגונית בישראל, והייתה במשך שנים רבות חלוצה במימוש פתרונות 

Endpoint Protection ים, בשנים האחרונות פעילות החברה התרחבה לכל התקני הקצה כגון טלפונים חכמים, להתקנים נייד

 קנים נוספים.תמחשבי לוח, מחשבים שולחניים, וה

 .NG Endpoint Protection –שנחשב למוביל וחלוץ בתעשיית ה  SentinelOneמוביסק טכנולוגיות מתמחה בתכנון ויישום פתרון 

 

 ?SentinelOneמדוע 

 בישראל (מאות עובדיםומרכז פיתוח גדול )סביב לעולם יצרן המעסיק אלפי עובדים מ 

  תמיכה במערכות הפעלה שולחניותWindows, macOS, Linux, VDI 

 מנוע בינה מלאכותית המבצע ניתוח אנליטי על כל המתרחש במחשב כדי לזהות איומים 

 מערכת אוטונומית שאיננה מצריכה התערבות בלתי פוסקת של מנהל המערכת 

 מזהה, מסכל ומונע מתקפות מוכרות וכאלה שאינן מוכרות 

 :התמודדות עם כל סוגי האיומים, מוכרים ושאינם מוכרים 

o קבצים נגועים :Trojans, Malware, Worms, Backdoors, Payload based 
o נטולי קבצים :Memory Only Malware, No Disk Based Indicators 
o מסמכים :Exploits rooted in Office Docs, Adobe Files, Macros, Spear Phishing emails 
o דפדפנים :Drive by Downloads, Flash, Java, Javascript, VBS, Iframe/HTML5, Plugins 

o קריפטיםס: PowerShell, WMI, PowerSploit, VBS 
o זהויות :Mimikatz, Credentials scraping, token 

 ר רק לקונסול הניהול לתקשר איתולאחור או לחסום התקן נגוע ולאפשמצב לתקן תקיפה ולהחזיר  שיודע פתרון 

 עבד, יצירת דוחות מגווניםכולות ניתוח בדיי 

  יצירתWatch lists אקטיבי-למעקב אחר כל אלמנט או פעולה באופן פרו 

 ול מאוד בחו"ל ובישראל ובארגונים מוביליםמספר התקנות גד 

  מערכת הניתנת ליישום בתצורתSaaS או בהתקנה מקומית 



 

 

 על ידי מעבדות  נבחרNSS בתעשיה ביותר, ובעל החזר ההשקעה הגבוה בעולם למוצר ההגנה האפקטיבי ביותר

 

 מעבדות תעל פי בדיק NSS ( הפתרון עומד על אחוזי תפיסהCatch Rate)  הגבוה ביותר בתעשיה 99.8%של 

 מסווג בדוחות גרטנר כפתרון בעל החזון הטוב ביותר 

 

  פיצוי כספי בגין הפגעות מחשב מוגן על ידי כופרהבאחריות היצרן היחיד בתעשיה שמבטיח 

 

 

 Info@mobisec.co.il  www.mobisec.co.il לפרטים נוספים פנו אלינו:

mailto:Info@mobisec.co.il
http://www.mobisec.co.il/

