
 

 

 2018ירוס בשנת ו-בחירת פתרון אנטי נקודות למחשבה לפני 5

 
לכולם ברור שמגמת פשעי הסייבר רק גדלה ומחמירה, פושעי הסייבר הולכים והופכים למתוחכמים יותר ויותר, טכניקות האקינג 

 מתפתחות ומפתיעות שוב ושוב והצורך בפתרונות הגנה יעילים רק הולך וגדל.

, י יכולות הפתרון שלהםבשל יצרני פתרונות הגנה שחלקם יוצאים בהצהרות אמיצות מאוד לג מבוללנו  ביאהבאופן טבעי מצב זה 

 ים האחרונות, עומד לא פעם נבוך מול המבול הפתרונות וההצהרות.נשהפנים את השינויים שעבר התחום ב ומי שלא

ליארדי דולר, ים לרגע מהסטריאוטיפ של כנופיות הסייבר המתוחכמות שתוקפות ארגונים של מאפשר להתעל לה,בתור התח

המציאות היא שרוב המתקפות הן מתקפות מזדמנות ולא מכוונות לעשירים ולמפורסמים אלה לאלה שאינם מוכנים או שאינם 

 מוגנים כראוי.

בחירת פתרון שידע להתמודד עם האיומים פני ל נקודות למחשבה 5, הנה כדי לעשות סדר בדברים ולסייע בקבלת החלטות

 .2018והצרכים של שנת 

 

 היחיד וירוסים אינם האיום

, ולמרות זאת מרבית פתרונות האבטחה PC –וירוסים של תחילת עידן ה ומיון מאז ימי המי אבטחת מידע התפתחו מעבר לכל דאיו

 שאיננו מתאים כלל למפת האיומים הנוכחית. וירוס-ן משתמשים במונח אנטיעדיי

יכולות להיות בטווח שבין מתקפות אלה  ,כיום, למתקפות הסייבר קיימות תצורות ומאפיינים רבים שאין להם שום קשר לוירוסים

 עדים ספציפיים.בתי חסרת אבחנה ועד לתקיפות על ימתקפה ר

, חולשות בחומרה או Ransomware, Spear Phishing, Drive-by Attacks כגוןשל איומים מתקפות אלה כוללות סוגים שונים 

 רגיש, גניבת זהויות, גניבת כספים ועוד., חשיפת מידע ארגוני תוכנה ועוד תצורות שונות שעלולות לגרום לאבדן מידע

 פתרון הגנה טוב צריך יכולת לזהות ולהתמודד עם איומים מסוג זה ולא עם וירוסים שזמנם עבר.

בעלות  על מטרות ספציפיותיכולת לימוד עצמית המאפשרות להפעיל מתקפות  בעלותבנוסף התוקפים כיום מתחמשים במערכות 

 ובקלות יחסית. נמוכה

 .עובדים ממורמרים שמכירים את חולשות המערכת איומים מתוך הארגונים עצמם על ידי קיימיםיד וכמובן שאסור לשכוח שתמ

 מתקפות כאלה בין אם הן מתוך ארגון או מחוץ לו.פתרון הגנה טוב צריך לדעת לזהות 

 

 קבצים זדוניים הם לא כל הסיפור

 ומנסות להחליט אם קבצים מסוימים הם איום או לא.וב אנשים עדיין חושבים שתוכנות הגנה סורקות את הקבצים במחשבים ר

 אלה.לחשוב על פתרונות כקצת מיושנת  זו דרךגם וירוס, -בדיוק כמו המונח אנטי

כגון חסימת יכולות נוספות  הם בד"כ כבר מציעים אפילורה זו, דים בצווירוס מסורתיים שעוב-למרות שיש עדיין פתרונות אנטי

 .Crypto-Miningולפעילות  Ransomwareאתרים זדוניים או איתור תהליכים גוזלי משאבים שאופייניים ל 

 ,Fileless Attacksמעבר ליכולות אלה, כיום כשהתוקפים מריצים מתקפות הרבה ת צריכות לפעול בפועל, מערכות הגנה אפקטיביו

וירוס מסורתיים -כדי לנתב מחדש תעבורת רשת ומזריקים קוד זדוני לתוך תהליכים לגיטימיים, פתרונות אנטי DNS תהגדרומשנים 

 שסורקים קבצים טובים כמו המרק של השבוע שעבר.

 

 אמון הוא נקודת חולשה במערכות

היא ממש לא הסיכון היחיד לעמדות ( Untrusted software)התקנת אפליקציות ממקור שאיננו מוכר פי שנרמז בסעיף הקודם, כ

 תוקפים.כפלטפורמה למאליים עלולים לשמש הקצה, גם אפליקציות פורמאליות ותהליכים פור

למשל מסוגלות להשתמש  DDEכמו  Maco-lessהתקפות מסוג ארוכה, הרי ש ש היסטוריההתקפות מאקרו של אופיס ילבעוד ש

ויראו כאפליקציות או תהליכים  כך שיעברו מתחת לרדאר של מוצרי אבטחה כדי "לרכב" עליהן ת לגיטימיותובחולשות של אפליקצי

 .לגיטימיים



 

 

למטרות תחזוקה ופעולות שונות כך במקביל מתרבות המתקפות  PowerShellבדיוק כפי שמרבית הארגונים מאפשרים קיום של 

לגיטימית  PowerShellארגונים צריכים  פתרונות שידעו על בסיס ניתוח התנהגות להבדיל פעילות  ,PowerShellהמבוססות על 

 .לבין פעילות זדונית

 System Level( יכולות לפעול ללא ממשק ובדרכים שונות להשיג לעצמן הרשאות גישה ורמת הפעלה Malware)תוכנות זדוניות 

Privileges וירוס מסורתיות רבות פועלות בגישה שגויה כשהן מסווגות אפליקציות כ -לל שתוכנות אנטיוזאת בג– Trusted  או

Untrusted מת.ממנה אם קיים סיכון בפעולה מסוי ולהבין במקום לנתח את ההתנהגות של האפליקציה 

ממציאים "לטכנולוגיה" שהיא בסה"כ יצרנים ה שמות מרשימים היזאולא משנה ת הגנה שנוקטות בגישה של רשימות לבנות )ונתוכ

להתרחש תחת קונספט מטעה שמדובר בתוכנה לגיטימית  בעצם מאפשרות למתקפותרק מחמירות את המצב ו (רשימות לבנות

 .ואפשר לסמוך עליה שימה הלבנהמהר

 

 יש הרבה כוח בפשטות

וכנות הגנה לא צריכות להיות מסובכות לתפעול ולא צריך להיות מומחה לאבטחת מידע כדי לתפעל אותן, יצרנים רבים בתעשייה ת

מייצרים מצגי שווא של מערכות מורכבות הכוללות כלי דיאגנוזה מורכבים ורכיבים המחייבים מיומנות של מומחה והסמכות 

 מורכבות כדי לתפעל אותן.

 ונותן לך תמונה ברורה וקלה להבנה ואף היא כלים עם ממשק פשוט, נקי וברור שלא מציף אותך במידע מיותר הבחירה הנכונה

 מאפשר לתקן ולבלום כל תקיפה באופן אוטומטי או בקליק אחד.

ת אף ארגון לא רוצה שההגנה על התקני הקצה שלו תהיה תלויה במומחיות נדירה של עובד אחד, השאיפה היא שכל איש צוו

 ידע לתפעל את המערכת באופן פשוט וקל. IT –ביחידת ה 

 

 אבטחת מידע זו גישה ולא מוצר

 וירוס הארגוני יפתור את כל בעיות האבטחה.-שגיאה הגדולה ביותר היא להניח שפתרון האנטיה

ים ממורמרים שמסוגלים איומים מגיעים ממקומות שונים ובצורות שונות, החל ממתקפות כופרה כלליות וחסרות הבחנה ועד לעובד

 לפגוע בארגון מבפנים.

תקיפות מתבצעות לא רק על מחשבי הארגון אלא על כל התקני הקצה, כולל מחשבים שולחניים, מחשבים ניידים, מחשבי לוח, 

ולכן צריך ליישם פתרונות לכל  טלפונים חכמים, מסופונים וכל התקן אחר שמחובר לרשת התקשורת הציבורית או הארגונית

נים חכמים ומחשבי לוח שבידי העובדים תהיה שגיאה חמורה ביותר שהרי התקנים בדים, להגן רק על מחשבים בהתעלם מטלפוהר

 אלה נמצאים ברמת חשיפה גבוהה הרבה יותר.

כנית תגובה הפגיעה תהיה גדולה יותר וזמן ההתאוששות ארוך יותר ומכאן ת, כשאין כנית תגובה ליום שבו יותקףחייב תגם הארגון 

מאשר  ותרבמיוחד לאור העובדה שהסיכוי להפגע מתקיפה גדול י DRלא פחות חשוב מתכנית נושא זה  ,הנזק לארגון גדול יותר

 .אסון

 

 אודות מוביסק טכנולוגיות

יישום ותחזוקת מערכות  ומספקת שירותי מומחים לתכנון, 2011חברת מוביסק טכנולוגיות, הנה חברת בוטיק הפועלת משנת 

 ווירטואליזציה של התקני קצה.פתרונות לניהול, אבטחה ו

 ,VMwareארגונים מובילים בישראל והנה שותפה עסקית של יצרנים מובילים כגון  90מוביסק מספקת שירותי מומחה ליותר מ 

Symantec, Checkpoint, Blackberry, SentinelOne. 

ה פתרונות להגנה מפני מתקפות זדוניות, פעולות פישיג ומתקפות כופרה, פתרונות אלה ברבים מארגונים אלה, יישמו מומחי החבר

ארגון  ףלא עה באופן משמעותי אך אינם נותניםהנם הטובים, המתוחכמים והחדשניים מסוגם, כאלה שמסוגלים לצמצם את התופ

 את הפריבילגיה להתעלם מהגורם האנושי ומהצורך בהגברת המודעות לסיכונים.

 

 info@mobisec.co.ilיעוץ נוסף בנושאים אלה, פנו אלינו: לי



 

 

 


