היערכות למתקפות סייבר

משחקי מלחמה
ראיון עם אירית פוטר,
מייסדת  IPSecעל תרגולי
תקיפה& Table Top
- Operational Exercise
שנועדו להכין ארגונים
למתקפת סייבר | נמרוד גזית
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ין גבול היום לרמת המוכנות של הארגון
מפני מתקפות סייבר .מיתאר האיומים
עבור ארגונים מכל הגדלים הולך וגדל
מדי יום ,ואופי ההתקפות הופך ממוקד ומתוחכם
יותר .למעשה ,כל ארגון המחובר לרשת תקשו
רת או אינטרנט צריך לבדוק את מוכנותו למת
קפת סייבר ,מהגדולים ביותר ועד לארגונים של
עובדים בודדים .בעבר ,ארגון שרצה לבדוק את
מוכנתו לאירועים היה מריץ תרחישי המשכיות
עסקית )בדגש על התאוששות מאסון( .כיום ,הד
רך הטובה ביותר לבחון אות מוכנות הארגון היא
באמצעות תרגולי& Operational Exercise
) Table-Topתרגולי תקיפה( .ביקשנו ללמוד
עוד על הנושא ולצורך העניין ערכנו ראיון קצר
עם אירית פוטר ,מייסדת חברת  ,IPSecאשר פו
עלת כבר למעלה משני עשורים בהכנת ארגונים
למתקפות סייבר.
אירית ,איך למעשה מבצעים תרגילי Table
 Topבארגונים?

"השלב הראשון בכל תרגיל תקיפה הוא שלב
עבודת ההכנה .זהו שלב קריטי בהבנת המוכנות
של הארגון למתקפות .תחילה אנו יושבים עם

אירית פוטר

הגורמים הרלוונטיים בכל ארגון ומגדירים את
המטרות והיעדים של התרגול .אנחנו עוברים על
מקרי בוחן אחרים בסקטור הספציפי בו פועל
הארגון ,בוחנים מהם הנכסים של הארגון הספצי
פי שאיתו עובדים ,עושים עבודת שטח ואז מצי
עים תרחישים אפשריים לתרגול ,מתוכם נגדיר
יחד עם הארגון מה יתבצע בתרגול .לאחר מכן,
נגדיר כל תרחיש ואת התגובות אליו .בסופו של
שלב זה יצא מסמך עבור כל תרחיש ,אשר מגדיר
אותו ואת התגובות המצופות מנושאי התפקידים
הרלוונטיים בכל מקרה הספציפי .לרוב ,נסכם
מראש עם הארגון על כחמישה-שישה תרחישים,
כאשר תחילת התרגול יהיה עם תרחישים פשו
טים יחסית )נניח מתקפת  (DDOSכאשר העוצ
מה תגבר בין תרחיש לתרחיש )התרחיש הקשה
ביותר יכול לכלול החדרת  Malwareלמערכות
הארגון( .גם בתוך התרחישים עצמם ישנה עלייה
בעוצמת המתקפה".
כשמסתיימת עבודת ההכנה ,עוברים ישירות
למשחקי המלחמה?
"לרוב לא .מבחינתנו ,השלב השני בתרגילי

הפתרון להתקפות מניעת שירות:
כיפת הברזל של בזק בינלאומי

ב

מרחב הסייבר הנוכחי אחת ההתקפות
היותר נפוצות ידועה בכינוי "התקפת
מניעת שירות מבוזרת" )distributed
(denial-of-service attack - DDoS
 התקפות שמטרתן להשבית מערכת מחשב באמצעות יצירת עומס חריג על משאביה.
הפתרון ההגנתי הנפוץ הוא חסימה של השרת
בפני קריאות חיצוניות ,מה שגורם למתקי
פים ,באופן אירוני ,להצליח במשימת ההשבתה
שלהם  -מניעת השירות .אגב ,לא חייבים לת
קוף דווקא את השרת .אפילו אם תוקפים את
ה FIREWALL -המגן על השרת מהתקפות
מהאינטרנט ,גורמים לו לעסוק באימות הח
תימות של ה PACKETS -הזורמות אליו ,מה
שגורם לו לחסום את תנועת הPACKETS -
ה"לגיטימיים" ,עקב העומס המופעל עליו .התו
צאה נותרת בעינה  -מניעת השירות וגרימת נזק
תדמיתי וכספי לארגון המותקף.

ה Table -Top -יהיה הרצת תרחישים על יבש.
בשלב זה יושבים עם בעלי העניין בארגון ועם כל
הצוותים שמטפלים בתחום האבטחה ,ובוחנים
איתם את התרחישים השונים ,ללא הכנה מראש.
החשיבות בשלב זה היא בדיקת הפערים שבין מה
שהארגון מאמין שהצוותים אצלו יודעים לעשות
במקרה של מתקפה לבין מה שהם יעשו בפועל".

קבוע לתרגולי  ,Table Topואנו פועלים מול כל
ארגון וארגון אחרת .על כן ,גם שלב זה יחל בעבו
דת הכנה שבסופה יבחרו תרחישים לתרגול רטוב.
כאן כבר נתמקד בשניים-שלושה תרחישים ,ור
מתם מלכתחילה תהיה קשה יותר .לאחר מכן
מבוצעת התאמה בסימולטור של ) IPSecהמכונה
 (Cerbrsעליו יבוצעו התרגולים".

האם לזמן התגובה יש משקל בציון הסופי
לתרגיל?
"זהו נושא מורכב .בכל הקשור לזמן התגובה,
יש לציין שארגונים בישראל יותר רגישים לנושא
הזה מאשר בשאר העולם .אם צוותים ישראלים
לא יגיבו תוך דקות ספורות לתרחיש ויזהו את
הבעיה ,המשמעות היא שהם פחות מקצועיים
מהדרוש ויירד להם ניקוד בציון הסופי .במקומות
אחרים בעולם בהם עשינו תרגילי Table Top
רמת המוכנות נמדדה בעיקר באיכות התגובה,
כלומר במקצועיות הצוותים והזמן פחות היווה
פקטור".

איזה מין סימולטור זה?
"הסימולטור הוא מוצר המהווה פלטפורמת
תרגול דינמית )  .(All-in- Oneהוא מכיל את
כל הרכיבים הרלוונטיים שמדמים את מערכות
הארגון הספציפי )שרתים ,מכונות וירטואליות,
תוכנות ,חומות אש ורכיבים יעודיים אם יש(,
את בעלי התפקידים המתורגלים )צוותי תקי
פה והגנה ,צוות תחקור וצוות בקרה( ,תרחישים
אינהרנטיים המותאמים לכל אחד מהסקטורים
)פיננסי ,טלקום ,ממשלתי-ביטחוני ,תחבורה ,אנ
רגיה וכדומה'( וכן  Knowledge Baseללימוד.
אנו מתגאים בכך שיש לנו את היכולת להתאים
את הסימולטור ייחודית עבור כל ארגון ,כמו גם
תרחישים יחודיים ,כך שלמעשה אנו יוצרים
'חליפה' המתאימה לו ,ואין לנו צורך להתבסס על
מרכיבים גנריים שקיימים בשוק לבחינת תרגול
המתקפות".

מה אתם לומדים מבי צוע תרגולים
יבשים בארגונים?
"מנסיוננו ,מרבית הארגונים בארץ כבר מו
כנים ,לפחות בעל פה ,למתקפות סייבר .כמעט
בכל ארגון בו ביצענו תרגול ידעו ברמה כזו או
אחרת איך להגיב להרצת תרחיש ,אולי לא בא
מצעות מתודה מסודרת ,אך הידע קיים .עבור
 90%מהארגונים כאן מסתיים תרגיל הTable -
 Topוהם חוזרים לממצאים ובוחנים אותם לעומק
ואולי יפנו אלינו כדי לבצע תרגול תקיפת סייבר
נוסף אחרי שנה או שנה וחצי 10% .הנותרים יעב
רו לשלב הבא בתרגול".

מתרגול רטוב ליבש
מהו באמת השלב הבא?
"השלב האחרון הו א תרגול רטוב
) ,(Operational Exerciseמה שמכונה 'משחקי
מלחמה'  -הדמייה אמיתית של מתקפת סייבר.
חשוב להבין ,תרגיל תקיפה שכזה לא מתאים לכל
ארגון ,אלא לכאלה שיש להם מודעות לנושא,
נהלי עבודה ומדיניות סדורים להתמודדות עם
אירועי סייבר ,ובעיקר נהלים טכנולוגיים ואת כוח
האדם המתאים .לרוב יהיו אלה ארגונים מתחום
התשתיות ומוסדות מדינה ,ארגונים פיננסים ומ
שרדי הממשלה .עוד חשוב לציין כי אין פורמט

האם מדובר על תרחישים זהים לאלו
שבתרגול היבש?
"ממש לא .בתרגול הרטוב נבחן ישירות תר
חישים מורכבים יותר ,למשל נוזקות ייעודיות
שחודרות לארגון ) ,(Zero Day Attacksונשלב
אלמנטים של הסחה בתרחישים ,כדי לבחון את
יכולות הצוותים המטפלים .במהלך ימי התרגול
נעביר גם הדרכות והרצאות העשרה כדי לחנך
את הצוותים ,נעריך את ביצועי הצוותים )תיחקור
האירוע ואופן תגובות הצוות( ואת המסקנות נציג
יחד עם סיכום האירוע להנהלה.
לסיכום ,האם הארגונים בארץ מוכנים למתק
פת סייבר?
"אין ספק שמנקודת המבט שלנו ,היכולת של
ארגונים בישראל להתמודד עם מתקפות סייבר
היא גבוהה בהרבה ביחס לעולם .עם זאת ,אין זה
אומר שצריך לשקוט על השמרים .על הארגונים
להמשיך ולבחון את יכולותיהם להגנה מפני מת
קפות סייבר ,שהופכות להיות יותר מתוחכמות
וממוקדות יותר מיום ליום".

מלכודת הדבש של טלדור
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הפתרון של בזק בינלאומי מושתת על מע
רך הגנה מתוחכם המבוסס על מערכות של חברת
 .ARBORהמערכת מורכבת מיחידות שמנתחות
את דפוסי התעבורה ברשת ,ומתריעות על אנומ
ליות בתעבורה .יחידה אחרת "מנקה" את התעבורה
ומעבירה תעבורה לגיטימית לשרות המותקף.

שנתיים האחרונות אנו עדים להתק
פות סייבר מוצלחות בארגונים גדו
לים ,כמו :סוני ,Target ,הום דיפו,
 Anthemואחרים .לא ניתן לומר על ארגונים
בסדר גודל שכזה שאין להם מחלקות אבטחת
מידע עם אנשים מקצועיים ,יועצי סייבר ומ
גוון כלים טכנולוגיים מתקדמים .ובכל זאת,
אותם ארגונים ואחרים כמותם ,נפרצו ומידע
קריטי הכולל נתונים פנימיים ונתוני לקוחות
נגנב מהם.
אחת הטכנולוגיות המרכזיות בעולם הגילוי היא
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יישום מלכודות ברשת הארגונית שמושכות את התוקף
המודרני לתקוף במחשבה שמדובר במשאבים פריצים
שמהם ניתן למשוך מידע ולהגיע למקומות בעלי ערך
לתוקף .טכנולוגיה זו נקראת מלכודת דבש )Honey
 (Potוניתן ליישם אותה כמערכות ווירטואליות שמתח
זות למשאבי מחשוב לגיטימיים ,או השתלת "מלכודות
אישיות" בכל משאב מחשוב כגון עמדות קצה או שר
תים" .טלדור תקשורת מקדמת פיתוח פתרונות סייבר
ואבטחת מידע מתקדמים וחדשניים לרבות פתרונות
זיהוי וגילוי כגון מלכודות דבש ,החל משלב התכנון
דרך ההקמה ההטמעה וכלה בתחזוקה" ,אמר רוני טאו,
 ,CTOטלדור תקשורת גלאסהאוס.

