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 DLP - Data leakage Prevention 

 מאת אלכס ליפמן

 

 הקדמה

חברות צריכות להתמודד עם , ומחוץ לארגוןבתוך הארגון באופן דינאמי נדרש לנוע  בעידן שבו המידע

כדי , בין היתר, ארגונים נדרשים לשמור על סודיות המידע .יםאקטיביגם באמצעים תופעת דלף מידע 

 .בהוראות החוק והרגולציה לעמודו םתדמית, לשמור על נכסיהם הרוחניים

. תקלות טכניות ופעולות ריגול עסקי של מתחרים, ות ובהן טעויות אנושדלף מידע עשוי לנבוע מסיבות שונ

טעויות הפצת דואר אלקטרוני והחדרת תוכנות ריגול , אובדן מחשבים ניידים המכילים מידע עסקי רגיש

 .וסוסים טרויאניים הפכו לשגרה המחייבת ארגונים לנקות בצעדים לצמצום התופעה

ארגונים מטמיעים מערכות ייעודיות בתחום ניתוח תוכן לצורך מניעת דלף  יותר ויותר, לאור ריבוי האיומים

אשר , ולריבוי של מוצרים בתחום ניתוח התוכןטכנולוגית ביקוש זה הביא בעשור האחרון לבשלות . מידע

 .ם ושולבו בסל מוצריהםהגדולים ואבטחת המידע  IT-רובם אף נרכשו על ידי ענקי ה

בדגש על , פקטיבי של טכנולוגיות אלו מצריך מארגונים היערכות מיוחדתתהליך הטמעה א, יחד עם זאת

במקרים בהם . הטכנולוגים תהליכים ארגוניים שאותם הם נדרשים לבצע בשילוב עם יישום המוצרים

ומבלי , ם השוניםהטמעת טכנולוגיה מבוצעת בניתוק ממחזור החיים של המידע בארגון והתהליכים העסקיי

הארגון עלול שלא למצות את הפוטנציאל , לי האחראי באופן מתמשך על הנושאאטקשקיים גורם פרוי

 .הגלום בטכנולוגיה זו
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 DLPהגדרת מושג 

לעתים מתייחסים אליו . ואילו פתרונות נכנסים לקטגוריה זו, DLPלעתים קיימת אי בהירות לגבי מושג 

החל מפתרונות הצפנה ועד , ם שוניםכך שמוצרי, כשם כולל למוצרים המיועדים לשמור על סודיות המידע

 .DLP -למגרסות נייר משווקים תחת כותרת 

 :ניתן להשתמש בהגדרה הבאה DLP-כדי להגדיר באופן מדויק יותר את מושג ה

 בתקשורת המועבר מידע של ואבטחה ניטור, זיהויבפועלות ל מידע דלף מערכות למניעת

 שימוש ותוך עמוק של תוכן תוחני באמצעות, והמצוי במאגרי מידע וביחידות הקצה

 .מרכזי ניהול בממשק

 

 האיום

 :ניתן לחלק את האיומים על סודיות המידע בארגון לקטגוריות הבאות

ממניעים של ריגול עסקי תוך שימוש באמצעים לוגיים כגון וירוסים  ,גניבת מידע מהארגון במתכוון .1

בין  ,השפיעהאשר  ,של זוג אפרתי, 2004-שנתפרשיית הסוס הטרויאני מ כדוגמת, וסוסים טרויאניים

 .בארץ על חברות טלקום מובילות, היתר

 

אירועים . ידי גורם חיצוני-המופעל על, אנושי, מהארגון תוך שימוש בגורם פנימי עמיד גניבת  .2

ידע העתקת מ, ידי הוצאת מידע מהארגון דרך הקישור לרשתות חיצוניות-מסוג זה יכולים להתבצע על

  .קשיחההוצאת מסמכים בתצורה היה נתיקה ואף מתחנות קצה למד

 

דלף מידע , לדוגמא. או חוסר מודעות עובדים טעויות אנוש, דלף מידע הנגרם כתוצאה מכשל טכני .3

עובדי הארגון עם  כרות שליה רהעד, Officeבקובצי  Meta-Data ,ל"דואכתוצאה מטעויות הפצה של 

 .היבטי רגישות המידע בארגוןנהלים ו

 

יישום של אמצעי הגנה על -כתוצאה מאי המחזיקים במידע רגיששל הארגון ע מספקים דלף מיד .4

עורכי  משרדי פרסום, דלף מידע מספקים כגון בתי דפוס ,לדוגמא, המידע כפי שמיושם בארגון עצמו

 .'דין וכו
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 פתרונות טכנולוגיים

 :לשתי משפחות עיקריות DLP-ניתן לחלק את מוצרי ה

 - Host Based טכנולוגיה זו עושה שימוש בסוכן  .וכן ומניעת דלף מתחנות קצהזיהוי ת(Agent )

כגון העתקה , המותקן ביחידת הקצה ומנטר ערוצים דרכם המידע יכול להיות מועבר מיחידת הקצה

 Clip-ואף זיהוי תוכן המועתק ל CD, שימוש בתוכנות מסרים מיידיים, ל"שליחת דוא, למדיה נתיקה

Board.  

 Network Based -  בשיטה זו (. כ בקישור החיצוני"בד)זיהוי ומניעת דלף של תוכן העובר ברשת

בערוץ  המבצע ניתוח פרוטוקולי תקשורת, הממוקם בקישור החיצוני של החברה נעשה שימוש בשרת

תקשורת של תוכנות מסרים , FTP, גלישה, ל"ניטור נתונים המועברים בדוא, כגון, היוצא מהארגון

 .מיידיים ועוד

במהלכן חברות ענק בתחום מוצרי אבטחת , כי בעשור האחרון התרחשו מספר מיזוגים ורכישות, ש לצייןי

של מרבית ענקי אבטחת המידע כוללים הן טכנולוגיית  DLPמידע רכשו חברות מוצר באופן שכיום מוצרי 

 . Network Based-והן ה Host Based-ה

 

 (.Content monitoring and Filtering: קיצור של) CMF-הינו ה DLPאחד מרכיבי היסוד של טכנולוגיות 

 :להלן שיטות עיקריות לזיהוי התוכן

 בסיס מילות מפתח-זיהוי על: 

. על בסיס מילות מפתח שהוגדרו מראש" דולף"תזהה את התוכן ה DLPמערכת , בשיטה זו

ילים ואף לבנות בסיסי רצף מ, ניתן לקבוע מילים בודדות DLPבכל מוצרי , בטכנולוגיות המיושמות כיום

 ANDנתונים הכוללים חוקים משוואות המבוססות על מילות מפתח תוך שימוש בכללים בוליאניים כגון 

 .NOT-ו

ניתן לקבוע שאם במסמך הנשלח מחוץ לארגון באמצעות הדואר האלקטרוני קיימת מילה , לדוגמא

ייצר הודעה ואף תחסום את מעבר ת DLP-מערכת ה, "לפטנט"וגם " הצעה"או שילוב של מילים " סודי"

בסיס מילות מפתח הינו -יתרון בשיטה של קביעת משוואות ניטור תוכן על . תוכן ההודעה מחוץ לארגון

 .בכך שניתן לאפיין בדיוק איזה תוכן רגיש רוצים לנטר ובכך לצמצם את כמות התראות השווא

נדרשת היכרות מעמיקה עם על מנת לנסח משוואות ולהגדיר מילות מפתח מתאימות , עם זאת

 .הסביבה הארגונית ועם המידע הקיים בארגון
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 זיהוי על בסיס חתימות: 

מבצעת השוואה בין תוכן הזורם מחוץ לארגון לתוכן שנמצא במאגר המידע  DLPמערכת , בשיטה זו

מיושמת טכנולוגיה העושה שימוש  DLPכיום במרבית מוצרי ". מסווג"של המערכת והוגדר מראש כ

מות סטטיסטיות שמיועדות לזהות מקרים שבהם מסמך מסוים זהה או דומה למסמך שמראש בחתי

למשל ניתן . שיטה זו נועדה להקל על פעולת ניסוח משוואות ניטור מדויקות, בין היתר. הוגדר כרגיש

בשרת קבצים כרגישים וכל מסמך שיועבר " פטנטים"להגדיר צבר של מסמכים הממוקמים בתיקיית 

כיום , כאמור. ינותח מול המאגר של המסמכים הרגישים DLP-י ה"ון בערוצים המנוטרים עמחוץ לארג

מיושמות טכנולוגיות המסוגלות לא רק לזהות מסמכים דומים אלא אף מסמכים שקיים ביניהם דמיון 

 .סטטיסטי

 

ללי ניטור קיימות שיטות נוספות ששילוב ביניהן מאפשר יצירת כ, מעבר לשתי שיטור זיהוי תוכן שפורטו

 Officeפי תוכנה שמייצרת את המסמך כגון -בין השיטות הנוספות ניתן למנות את הזיהוי על. אפקטיביים

נמענים בתפוצת דואר , תחנת קצה בה נוצר המסמך, יוזר במערכת ההפעלה שייצר את המסמך, Paintאו 

 .אלקטרוני עוד

 

ניטור מספרים הדומים במבנה למספרי , דוגמאל, בסיס מבנה-בנוסף קיימות טכנולוגיות לזיהוי תוכן על

 . כרטיסי אשראי

וגם " סרטוט"זיהוי מסמכים הכוללים מילים , לדודמא, ניתן לשלב מספר טכנולוגיות ניטור למשוואה אחת

(AND" ) פרוייקטX " אשר נוצרו בתוכנתAutoCAD ב" מחקר"י משתמשים השייכים לקבוצת "ע-Active 

Directory. 

 

 בארגון DLPפרוייקט 

אחד האתגרים המרכזיים הניצבים בעת ההגנה על סודיות המידע בארגונים הינו דינמיות המידע בשילוב 

היעדר היכרות עם סוגי המידע הקיימים בארגונים והתהליכים הקשורים . מורכבות התהליכים העסקיים

 . עשוי להפוך את היכולת לפקח אחר המידע העסקי והרגיש למשימה קשה, לשימוש בו

מהו המידע : ראשית על ארגונים לענות על שאלות מהותיות כגון, DLPלצורך יישום אפקטיבי של מערכות 

אילו פעולות יינקטו אם  -ולבסוף ? מה הם הערוצים דרכם המידע עלול לזלוג? היכן הוא מאוחסן? הסודי

 .וכאשר יתרחש אירוע של דלף מידע סודי
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 :DLPתוך כדי יישום מערכת  אותן מומלץ לבצע, להלן תמצית פעולות

 :שלבי הפרויקט

שלב זה נועד למיפוי האיומים על (. חיצוניים/ פנימיים)ניתוח הסביבה העסקית והאיומים הקיימים  .1

ככל הנראה תהליכי אפיון מידע מסווג יהיו מורכבים לאומת הארגון , אם מדובר הארגון בטחוני. הארגון

בשלב . סי האשראי הנמצאים במאגרי המידע בארגוןשכל מה שהוא מנסה לאבטח הם מספרי כרטי

מהם המניעים , לרבות מי הם הגורמים היכולים לגרום לדלף מידע, זה נדרש למפות את האיומים

  . ומהי רמת היכולות של אותם גורמי האיום, שלהם

 בשלב זה נדרש להגדיר מהו רגיש וסיווגו לפי רמת רגישות/הגדרת המידע הסודי -סיווג המידע  .2

 :להלן דוגמאות למידע שעשוי להיות מוגדר בארגון כסודי. המידע הסודי עליו רוצים לשמור

 קניין רוחני. 

 אישיים ואף צבר של מידע, מידע הקשור לצנעת הפרט כגון מידע רפואי. 

 עסקי/מידע פיננסי. 

 מידע השייך ללקוחות. 

 מידע ביטחוני. 

 חולשות אבטחה מידע טכני אודות מערכות מידע בארגון שעשוי לחשוף. 

 (:DATA CLASSIFICATION)שיטות לביצוע תהליך סיווג מידע 

 קביעת תג סיווג עבור כל מסמך כחלק מתהליך יצירת המסמכים: שיטה ידנית. 

 מומחה לקריאת מידע ומתן תגי סיווג למידע באופן /שימוש במערכת לומדת: שיטה אוטומטית

  .אוטומטי

היכן , מטרת פעילות זו הינה לענות על השאלה. רגיש/ע סודיזיהוי ומיפוי מקומות אחסון של מיד .3

שלעתים הנם מודול  E-Discoveryלצורך זה ניתן לעשות שימוש בכלים ? ממוקם המידע הרגיש

 : ימופו מקומות האחסון כגון, במהלך הפעילות. DLP-במערכת ה

 מדיה/ זיכרונות ניידים  

 בסיס נתונים  

 שרתי קבצים 

 טותקל/גיבוי/שרתי אחסון  

  סלולאריים  -אמצעים ניידים /PDA 

 תחנות קצה  
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לאחר שבוצע מיפוי של המידע  .מיפוי וניתוח תהליכים עסקיים ומחזור החיים של המידע בארגון .4

מידע יכול להיווצר . יש למפות את התהליכים העוברים על המידע, הרגיש ומקומות בהם הוא ממוקם

לעלות לשרתי , בדואר האלקטרוני בתוך הארגוןלאחר מכן להישלח , בתחנת הקצה של המשתמש

 .להיות מופץ שוב ובכל שלב בזרימת המידע קיים סיכון של דלף, קבצים או למערכות ניהול ידע

  :השלבים המקובלים במחזור החיים של מידע הנם

 יצירת מידע  

 הפצה  

 שימוש  

 עיבוד/עדכון/תחזוקה  

 גיבוי/העברה לארכיון 

 השמדה  

 

 DLP-שלב זה נועד לתעדף ולמקד את יישום אמצעי ה. וצי הדלף הפוטנציאליםמיפוי והערכת ער .5

בארגון בו קיימת הקשחה אפקטיבית של , לדוגמא. והתהליכים הנלווים לערוצי דלף המסוכנים יותר

רצוי למקד את המאמצים סביב ניטור תוכן היוצא דרך הקישור , תחנות קצה מפני חיבור מדיה נתיקה

 .החיצוני ולהיפך

 :ערוצי דלף אפשריים

 ממשקים וקישורי רשת חיצוניים  

 מדיה וזיכרונות ניידים  

  ספקים חיצוניים או עובדים זמניים המחברים יחידות קצה לרשת )מבקרי רשת מזדמנים

  (.הארגונית באופן זמני

 פקסים ומדפסות  

  אמצעי מחשוב ניידים(עולם ה-Mobile) 

 גורמים אנושיים  

תהליכי תגובה , נהלים, לרבות התאמה ועיצוב מדיניות, וצרים והטמעהבחירת מ, אפיון דרישות .6

  .ואמצעים משלימים
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 :נדרש לטפל בכלל היבטי אבטחת מידע הארגוני DLP-לצורך יישום אפקטיבי של מערכות ה

 הכנסת שינויים בנהלים הקיימים לגבי אופן ניהול המידע  - נהלי עבודה והנחיות למשתמשים

 .'אופן העברת מידע לגורמים חיצוניים וכו, גים ידנייםכגון סיוו, בארגון

 יישום מערכת  - תהליכי הטיפול באירועיםDLP  דורש התאמת תהליכי תגובה וטיפול באירועי

מזעור נזקים וביצוע , שיטות תחקור האירועים, לרבות זמני תגובה של אנשי אבטחת מידע, הדלף

 .ל צוות אבטחת המידעהדבר תלוי באופי הארגון וביכולות ש. חקירות

 כגון מינוי בעלי , ייתכנו שינויים בהגדרות של בעלי תפקידים מסוימים - אחריות ותפקידים

 (.תפקידים חדשים שיהיו אחראים על שלבים השונים במחזור החיים של מידע

 לדוגמא, ייתכנו שינויים במחזור החיים של מידע - תהליכי מחזור החיים של מידע בארגון ,

שיתוף מידע בתוך הארגון /העברת. ל קביעת תגי סיווג לכל מסמך בשלב היצירההקפדה ע

 .'באמצעות מערכות ניהול ידע וכו

 לוגים וחיבור למערכות , נתיב ביקורתSIEM .נדרש , לצורך שיפור יכולת תחקור אירועי דלף

 .Active Directory/DCלטייב את תקינות הלוגים במערכות נלוות 

 י מערכות "על מנת לוודא כי מירב ערוצי דלף מידע מכוסים ע - ייםטיפול בערוצים סמוDLP ,

נדרש לבצע התאמה של תהליכי עבודה וארכיטקטורת מערכות המידע באופן שלא יאפשר קיום 

הגבלה של , הקשחת תחנות קצה מפני מדיה נתיקה, לדוגמא(. לא מנוטרים)ערוצים סמויים 

 (.Peer to Peerחסימה של תוכנות ) DLP י"פרוטוקולי תקשורת הניתנים לטיפול ע

 

במערכות  .סקירה והערכה לצורך שיפור וייעול הביצועים של הפתרונות המיושמים -לאחר היישום 

DLP ,משוואת /יש צורך בלימוד מתמיד ושיפור של איכות חוקי ניטור, בדומה למערכות ניטור אחרות

  .י המערכת"ות עבהתאם לאופי האירועים וכמות התראות השווא המיוצר
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 סיכום

נדרשים מנהלי , עוד בטרם בחירת המוצר המתאים -על מנת למפות את מחזור החיים של המידע 

, על כן. מערכות המידע ומנהלי אבטחת מידע לזהות את המידע הקיים ואת אופן ניהולו וניודו בארגון

מה הם הערוצים ? הוא מאוחסןהיכן ? מהו מידע סודי: עליהם לענות ראשית על שאלות מהותיות כגון

 ?  אלו פעולות יינקטו אם וכאשר יתרחש אירוע של דלף מידע סודי, ולבסוף? דרכם המידע עלול לזלוג

נדרש , בין היתר. DLP-חברות נדרשות להתייחס להיבטים ארגוניים הכרוכים בהקמה ותפעול של מערך ה

, IT-גורמי ה, היועץ משפטי, מנהלי אבטחת מידע, הנהלת החברה: כגון, תיאום בין פונקציות רבות בארגון

 . ועוד, נציגי היחידות העסקיות

כבר קיימת הכרה בכך שארגונים המעוניינים בהטמעת מוצרים למניעת דלף מידע שתוצאותיהם , כיום

לא יכולים להסתפק בהתקנת כלים טכנולוגיים בלבד אשר רק מפקחים ומסננים , מורגשות לטווח ארוך

לדוגמא חוקי , י היצרנים"ופועלים על בסיס חוקי זיהוי חריגות תוכן כפי שנקבעו ע" צים יוצאיםערו"תוכן ב

 . זיהוי מספרי כרטיסי אשראי

המבוססת על , נדרשת פעילות הכנה תומכת להטמעת המוצרים, לשם מיצוי הפוטנציאל טכנולוגי

המידע הרגיש והתהליכים  מתודולוגיה מובנית ומסודרת שתאפשר בניית חוקי זיהוי בהתאם לסוגי

פעילות מתודית זו תאפשר התמודדת אפקטיבית עם מקרים של דלף מידע ואף . העסקיים המשפיעים עליו

 .שאופייניים לפתרונות הטכנולוגיים העוסקים בזיהוי חריגות, הפחתת דיווחי סרק רבים

 


