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 י מרק גפן"נכתב ע

 

 הקדמה

זאת בעיקר בזכות מספר , בחודשים האחרונים נושא אבטחת אתרי אינטרנט זוכה ליותר ויותר כותרות

, LinkedInמיליון סיסמאות  6.5חשיפה של , Flame סהווירו: מתוחכמות ומתוקשרות כגון, התקפות גדולות

ההתקפה של אנונימוס על אתרי הממשל הודו ועוד כמה התקפות אחרות  ,eHarmony-הפריצה ל

 .כדוגמתן

שם מעבר לאופק ושאין לו -סיפורים אלה יוצרים רושם כאילו מתקפות על אתרים הם משהו שמתרחש אי

שהם אוכלוסיית הרוב של רשת , יומית של מאות מיליוני אתרים קטנים ובינוניים-נגיעה למציאות היום

  .האינטרנט

האירועים המתוקשרים הללו הם רק נקודות קיצון על גרף מגמה העולה של . ההפך הוא הנכון, אך בפועל

כך . ממדיה האמתיים של התופעה מתגלים בעיון במחקרים שנערכו בנושא. מתקפות על אתרי אינטרנט

ם הותקפו מכלל האתרי 64%חשף כי  2011-שפורסם ב WhiteHat Website Securityמחקר של , לדוגמה

ההתקפות המזיקות ביותר לא עסקו , בשונה מהפוקוס התקשורתי, במהלך השנה הקודמת ואף הראה כי

שנפחן DoS (Denial of Service )ידי התקפות מסוג -בגניבת מידע אלא דווקא בשיבוש תפקוד האתר על

 . Cross Site Scripting-ו SQL injection: והתקפות על אפליקציות רשת כגון 130%-עלה בשנה האחרונה ב

מחקרים , באשר לזהות המותקפים

כ "מסה 40%-אחרונים הראו כי כ

המותקפים הם אתרי של עסקים 

קטנים ובינוניים ולאו דווקא אתרי 

ממשלות , הענק של מוסדות

 .ותאגידים

 

בשעה שאמצעי התקיפה , אומנם

הופכים לזמינים יותר והיקף 

, האתרים הנפגעים הולך ומתרחב

יין מחסור ברור במוצרי ישנו עד

והיא הדרישה לכלי הגנה המיועד לקהל , אבטחת אתרים שמתאימים את עצמם לדרישה החדשה שנוצרה

כלי שיתאים לצרכיו של בעל אתר קטן או  -כלי שיהיה אפקטיבי ובו בזמן גם זול ונוח לשימוש . הרחב
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עדיין לא מסוגל להרשאות לעצמו שנאלץ להתמודד כיום עם תקיפות מתוחכמות בהיקף גבוה אך , בינוני

 . תקציב אבטחה גבוה ואיננו בעל ידע או ניסיון קודם בתחום האבטחה

 

הייתה מהראשונות , Impervaחברת בת של ענקית האבטחה  ,Incapsulaאל מול האתגר הזה חברת 

וק כבר ביסס את עצמו בש Incapsulaהמוצר של , לאחר כמעט שלוש שנות פעילות. להרים את הכפפה

תוך שהוא עושה שימוש , בינוניים וקטנים כאחד, וכעת החברה מספקת שירותי אבטחה לאתרים גדולים

. במחיר הוגן ונגיש לכל, הגנה והאצה מתקדמים ביותר, בכדי להציע כלי ניטור Cloud-חכם בטכנולוגיית ה

: והן נותני שירות, םבעלי אתרים וובמסטרי: ניתן למצוא הן לקוחות קצה Incapsulaבין משתמשי , כיום

כשירות הגנה והאצת אתרים  Incapsulaהמציעות את , קידום וחברות פיתוח אתרים, עיצוב, חברות אחסון

 . ללקוחותיהם

 

Incapsula - איך זה עובד? 

על שמוקמו בנקודות -רשת המורכבת ממספר שרתי - CDNנשען על תשתית  Incapsulaהשירות של 

שת היא התשתית שעליה מספקת החברה את השירות והיא משמשת גם הר. אסטרטגיות מסביב לעולם

 :של אתרי הלקוחות Uptimeלהאצה ולשיפור 
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 אבטחה וניטור

Incapsula שכבתי שמציע את ההגנות הבאות-מספקת ללקוחותיה פתרון אבטחה רב: 

 . וכן ועודגונבי ת, הגנה בפני סורקים, תגובות/הגנה בפני ספאם קישורים - Bad Botsהגנה בפני  .1

 .ועוד SQL Injection,XSS ,Illegal Resource Accessהגנה בפני  - הגנה בפני התקפות על אפליקציות .2

 .CDN-י ספיגה באמצעות רשת ה"י איתור מוקדם וע"הגנה ע - DDoSהגנה בפני  .3

 

 שעוטף את אתרי הלקוחותWAF (Web Application Firewall )-אחת מגולות הכותרת של המוצר הוא ה

היחיד בעולם שמתקיים  WAF-וכיום ה, מדובר במוצר אבטחה ברמה הגבוהה ביותר. הנמצאים בשירות

עד כה מוצר אבטחה ברמה . PCI DDSבענן ועדיין תואם באופן מלא את דרישות האוניברסאליות של תקן 

שרות למאות ל מגיעה נעה בין ע"שכן עלותו הרגילה של פתרון הנ, זו היה נגיש רק לחברות הגדולות ענק

שמשתמש בטכנולוגיית ענן בכדי לספק בשירות על בסיס שיתופי , Incapsulaבזכות המודל של . אלפי דולר

הכל . כל אתר ברשת האינטרנט יכול כעת לקבל את רמת הגנה הזו', חלוקת עלויות'ומאפשר מודל של 

 .במחיר של כמה עשרות דולר לחודש

 

התוכנה מציגה למשתמשיה , GUI-בתוך ממשק ה. Incapsulaרכת יכולת ניטור היא יתרונה הנוסף של מע

כל הנתונים הללו . טובים ורעים ותנועת הגולשים לאתר Botsביקורי , נתונים על סוגי ההתקפות שנחסמו

יום לאחור והם מוצגים באמצעות המחשה גראפית ומאפשרים לבצע  90לתקופה של עד  שזמינים למשתמ

Drill-Down פשוטה על הנתון שאותו מבקרים לחקור בלחיצה, בקלות. 

הנתונים שאותם מציגה המערכת אינן להצגה בלבד והם מלווים באפשרויות הקסטומיזציה הרבות 

שמאפשרות להתאים את 

Incapsula  לצרכיו האישיים של

זאת בין השאר , בעל האתר

. באמצעות הנתונים שנאספו

שכוללות הנחיות , אפשרויות אלו

סף רגישות , Bots Badלחסימת 

י "מנוהלות כולן ע, ועוד DDoS-ל

ממשק אינטואיטיבי המאפשר 

לערוך שינויים בזמן אמת וללא 

  .צורך בידע טכני מוקדם

S
e

Security - (התקפה נתוני מרכז) ראשי מסך 
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[WAF - ראשי מסך (ל הגדרות מרכז-WAF)] 

 
[Bot Access Control - ראשי מסך (ל הגדרות מרכז-Bots)] 
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 Knowledge is Power -התמודדות עם התקפות 

ניצב צוות אבטחה שמתמקד באיסוף מידע על ההתקפות ומשתמש בידע  Incapsulaמאחורי מערכת 

 Incapsula-צורת עבודה זו מאפשרת ל. שצבר כדי לתחזק ולעדכן את מנגנוני האבטחה על בסיס קבוע

עם הדרישה ולספק הגנה מקיפה בפני כל האיומים לגדול יחד , לשמור על יתרונה היחסי אל מול התוקפים

התקפות חדשות שאותרו לאחרונה , בין אם מדובר באיומים מתועדים מוכרים -הניצבים בפני לקוחותיה 

 .ולעתים אף איומים עתידיים שמידע אודותיהם מגיע ממקורות חיצוניים

סוד כוחה האמתי של המערכת הוא , במהלך השנים Incapsulaשאותו צברה , סכום הידע המקצועי הזה

שמשלב את הניסיון , ידע זה. והוא התשתית שבה משתמשים מנגנוני האבטחה המשרתים את לקוחותיה

ועם מידע עדכני שמגיע בזמן  Impervaעם המידע העצום הקיים בחברת האם  Incapsulaהמקצועי של 

הצלבה נבונה של כל . ת התוקפיםמשמש לאפיון דפוסי התנהגו, אמת מניטור אלפי אתרים שנמצאים בענן

למנוע את ההתקפה ולהימנע  Incapsula-הנתונים הללו עם עצמם ועם פקטורים חיצוניים אחרים עוזרת ל

 . False Positiveממקרים של 

על מנת להמחיש כיצד המערכת מטפלת בסוגי ההתקפות השונות את הדרך אפשר לבחון את הדרך שבה 

של " הגדולים 10"כפי שהופיעו בדירוג , פה הנפוצים ביותר בעולם כיוםסוגי המתק 5היא מתמודדת עם 

OWASP (Open Web Application Security Project:) 

 (Code Injection)ת קוד הזרק

 מפוענח כשאילתה או כפקודה שהמשתממידע שאותו מספק , בזכות פרצה בקוד, התקפה נפוצה שבה

 ('וכו PHP / .NET)אתר אשר רצה על השרת בהרשאות בהן רץ קוד ה

Encapsulate ולידציהי שימוש במנגנון "מזהה וחוסמת התקפות מסוג זה ע (Validation .)  בשלב ראשון

תוכן וסדר של , IPנתוני )של חתימות  Poolמול  Session-י השוואה של נתוני ה"מתבצע ע התהליך הוולידצי

Headers  ונתוניSession בין אם על סמך ידע קודם שקיים בחברה  ובין אם על  ,שאומתו כמסוכנות( אחרים

 . ידי כך ששימשו להתקפה על אחד מאתרים שנמצאים בשירות

עם וקטורים  Session-התהליך משווה את נתוני ה, ובהנחה שעבר את מבחן החתימה, בשלב השני

למנוע אותם הצלבת הנתונים מאפשרת למערכת לזהות ניסיונות התקפה ו. שיכולים להיחשב כחשודים

י צוות אבטחה "לעתים קרובות ע םמנוהלים ומתעדכני םהחתימות וכללי הווקטורי Pool. בטרם התרחשו

 .False Positiveזאת כדי למנוע מצבים של , יייעוד

 .נוספים כדי לאמת סופית את זהות המבקר ואת כוונותיו Challengesבמקרים מסוימים המערכת מציבה 
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Cross-Site-Scripting (XSS) 

XSS  בה ניתן להזריק קוד צד לקוח קבוע , שבדומה להזרקת קודהיא התקפה(Persistent ) או מוחזר

, בעזרת מתקפה זו ניתן להפנות את הגולש לעמודים בעלי תוכן זדוני, לדפי האתר( Reflected)למשתמש 

 .או לשנות את פני האתר, לגנוב לו את פרטי ההזדהות

 שמשתמש בידע הקיים בחברה לזיהוי מרכיבי ולידציהמפעילה מנגנון  Encapsulateגם במקרה זה 

 . ההתקפה ומניעתה

Broken Authentication and Session Management 

להשתלט על פרטי  על מנת( session)במנגנוני רישום ובתיעודי הביקור  מנצלת פרצותר שאהתקפה 

 .האתרלמשאבי  מורשתהמשתמש ולנצל אותם לקבלת גישה לא 

Incapsula  לומדת ומוודא את חוקיות הביקור, מנטרתתוך שהיא , הקיים באתר ןלמנגנופועלת במקביל 

כלים והתנהגויות חתימות של המערכת מכירה , במקביל. ומאלצת שימוש נכון במנגנון הרישום הקיימים

חשוב לציין כי . יעם התקפות מסוג זה ומשתמשת בהצלבת מידע לזיהוי תוקף פוטנציאל המזוהותגולש 

המערכת אינה משנה את הפונקציונאליות הרגילה של האתר ושל מנגנוני הרישום ולא יוזמת שינויים בקוד 

 .האתר

Insecure Direct Object References  

 Access Control)בדיקה ואישור גישה לאפליקציות  ימנגנונכ בעקבות העדר "בד, התקפה זו מתרחשת

Check .) שליפת , ניהולתוקף יכול לגשת למשאבים אסורים ולעשות בהם שימוש ל, ל"הנ םימנגנונללא

ובעצם להשתמש בכלל רכיבי הניהול הנגישים אליו על מנת , Phishingהפניית גולשים לאתרי , מידע

 .להרוס את המערכת

 דפוסים התנהגות נפוציםוו חתימות שמזהה ולידציה מנגנוןמפעילה  Incapsulaגם פה מערכת 

, במקביל .במידע הזה בכדי לחסום התקפות פוטנציאליות תומשתמשל "הנ המתקשרים להתקפות

של אפליקציות ומצליבה נתונים אלו אם נתוני  רגילים התנהגותמזהה ולומדת דפוסי המערכת גם 

 .התנהגות חשודה לזיהוי ודאי של התוקף

Cross-Site Request Forgery  

זאת באמצעות שימוש , י הטיית הגולש"מזויפות שמפועלות ע HTTPמתבצעת בקריאות  CSRFהתקפת 

למשל כאלה , האוטומטי ההתקפות מנצלות פרצות במנגנוני האימות. ועוד כדומה XSS, בתגיות תמונה

 .שהמשתמשל " שמו"לזיהוי הגולש כדי לבצע פעולות ב Cookies-המשתמשים ב
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Incapsula בהפניות עוקבת אחר דפוס השימוש (Referrals )כגון ) לזהות התנהגות לא רצויה על מנת

ומצליבה את הנתונים עם המידע  (Phishingלמשל אתרי  -הפניית משתמשים לאתרים שסומנו כמסוכנים 

 . על משתמשי האתר CSRFבמערכת כדי לזהות ולמנוע התקפות  הקיים

 
-כתוצר מהארכיטקטורת רשת ה, היום הולך וגדל BotNets-איום ה, נוסף למתקפות הנקודתיות שצוינוב

CDN ,Incapsula  מאפשרת לספוג את העומס הנוצר עקב מתקפותDestributed Denial Of Service 

 :במקום האתר אותו היא מאבטחת

 

מכילה גם אפשרויות קוסטומיזציה שמאפשרות לכל משתמש  Incapsulaהמערכת של , בנוסף לנאמר לעיל

 Blacklisting-ו Whitelistingהמערכת מאפשרת למשתמש להוסיף כללי , וכך. צרכיולהתאים אותה ל

, User IP Range ,Geo-Location: כללים אלו יכולים להתבסס על פרמטרים כגון. בהתאמה אישית

Browser type  וכדומה . 
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[WAF Settings – פ "חסימת מקורות כניסה עIP ומיקום גיאוגרפי] 

 

גם לחסום כניסה ולאפשר כניסה לבוטים לבחירתך ואך יכולה למנוע גישה מסוג המערכת מאפשרת 

 .CURL)למשל ) Developer Toolsמסוים של 

 

[WAF Settings – שינוי תנאי גישה ל-Bots ,Developer Tools ,Browsers ועוד] 

 

ופלות באופן פרטני מט, Policies-כגון דרישה לשינוי מקומי של אחת מה, בקשות בעל אופי ייחודי יותר

 . Incapsulaבאמצעות פניה לצוות התמיכה של 
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 האצה וחיסכון במשאבים

 :מתחלקים למספר רמות והן Incapsulaגם כלי האצה של , בדומה לפתרונות האבטחה

1. Caching - והמבוקשים ביותר בעמוד" כבדים"י שיפור מהירות הטעינה של האובייקטים ה"האצה ע. 

2. Proxy - ימוש בפריסה הגלובאלית של הרשת בכדי לטעון את האתר תמיד מהשרת י ש"האצה ע

 .של הגולש הגיאוגרפיהקרוב ביותר למיקומו 

3. Optimization - י מזעור "האצה ע(Minification )כיווץ, של קוד gzip  ואופטימיזציה כללית של משאבי

 .האתר

 

בעשרות ולעתים אף מאות  ל מסוגל לשפר את מהירות האתר"שילוב שלושת אפשרויות ההאצה הנ

 ובתוך כך מצמצמת אחוזי נטישה( UX)עובדה זו תורמת רבות לשיפור חווית המשתמש באתר . אחוזים

(Bounce )כדי למקסם את אפקטיביות האתר, בנוסף. ומשפרת את יחסי ההמרה ואת עומק הביקור ,

, כשמה כן היא, ות זואפשר. Dynamic Cachingלמערכת נוספה לאחרונה פונקציונאליות חדשה של 

 לאובייקטים משתנים ומתאימה במיוחד לאתרים שמתעדכנים בתדירות גבוהה Cacheמאפשרת  לשמור 

 (.חנויות וכו, אתרי חדשות)

 

. למעשה גם יוצר חיסכון משמעותי בכל הקשור לשימוש ברוחב פס Incapsula-השימוש ב, מעבר להאצה

ם את האובייקטים הכבדים ביותר ישירות מתוך המטמון של טועני Cachingכלי , בעת טעינת העמוד, כך

את משקלם של  םכלי האופטימיזציה שונים משלמים את העבודה ומצמצמי, במקביל. CDN-שרתי ה

גם נתוני האצה וחיסכון במשאבים מוצגים בצורה גראפית , בדומה לנתוני אבטחה. המשאבים הנותרים

 .וח ומותאם לביצוע פילוחים שוניםוגם כאן המידע מוצג באופן נ GUI-בתוך ה

 
[Performace - (ומטמון האצה נתוני) ראשי מסך] 

 חיסכון בניצול רוחב הפס  Cache ,33%-בזכות ה

תצוגה גרפית: חיסכון מצטבר 

 במשאבים לתקופה של שבוע
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[Traffic - (במשאבים וחיסכון תעבורה נתוני) ראשי מסך] 

 

 תהליך התחברות לשירות

. דקות 5-מתבצעת באמצעות תהליך רישום פשוט שאורך בסך הכל כ Incapsulaהתחברות לשירותי 

ם המשתמש מגדיר את פרטי הגישה למערכת ומספק את שם הדומיין שהוא במסגרת תהליך הרישו

כולל מיקומו , סורקת את הדומיין ומאתרת כל מאפייניו Incapsulaמערכת . מעוניין לעלות לשירות

 . באופן אוטומטי, הגיאוגרפי

היא  בקשה אחת, DNSלאחר מכן המערכת מספקת שתי הנחיות פשוטות לשינויים שצריך לבצע ברשומות 

 ARecordוהשנייה להוספת רשומת  Incapsulaשל  CNameוהפנייתו לרשומת  CNameלשינוי ברמת 

. ל האתר מתחבר לשירות"לאחר שהלקוח החדש מסיים לבצע את הפעולה הנ. של החברה IP-שתפנה ל

-זמין ל, שעות ובמהלך כל הזמן הזה האתר ממשיך להיות באוויר 48-השלמת תהליך החיבור לוקחת כ

 .מגולשיו 100%

 
[Add New Site - סריקת מאפייני אתר חדש שעולה לשירות] 

הלקוח יקבל מייל וריפיקציה ועם אישורו ישלים גם הוא את תהליך הרישום , SSLעם  במקרה של אתר

 . לשירות
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-של אתר המבצע שימוש ב DNS-הארכיטקטורה של המערכת בנויה כך שכאשר גולשים לכתובת ה

Incapsula ,י השרת-DNS  בעולם יפנו את הגולש לשרתים שלIncapsula  והם אלו אשר יבצעו את הפנייה

 (:רק לאחר שמתבצע סינון והבקשות הובחנו בעלות אופי תמים, כמובן)לשרתים המקוריים 

 
 

 .Incapsulaשל שרתי  IP-את כתובת ה DNS-ומקבל משרתי ה, "www.site.com"לקוח מבקש לגלוש לאתר  :סגול

 .לאחר שבקשותיו עברו סינון www.site.comהמבצעים בשמו את הגלישה לאתר  Incapsulaלקוח מבצע גלישה לשרתי  :כתום

 
 
 

 הוא, "www.site.com"האתר  של IP-ה לכתובת ישירות יגלוש פוטנציאלי ותוקף במידה, זאת לעומת

 :המערכת שמציעה ההגנות כלל את ףיעקו וכך השרת שלו מול ישירות ידבר

 

 .עוקף את כלל ההגנות של המערכת, וכך למעשה" "www.site.comשל  IP-תוקף ניגש ישירות לכתובת ה :סגול

http://www.site.com/
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יחזיר  Lookupהרי ביצוע ? האמתית של השרת IP-כיצד תוקף יוכל להשיג את כתובת ה: נשאלת השאלה

 . Incapsulaשל שרתי  IP-את כתובת ה

 

, לדוגמא, HTTP-עם הגולש מעבר לפרוטוקול ה השניתן לתת היא מקרה בו האתר יוצר אינטראקצידוגמא 

או מערכת , מערכת פורומים המבצעת שימוש בשליחת אימייל על מנת להשלים את הליך הרישום

במקרים . המאפשרת לקבל התראות לתיבת האימייל של המשתמש על אירועים המתרחשים באתר עצמו

המקורית של  IP-של האימייל שהתקבל ולהשיג את כתובת ה Headers-ניתן לבחון את היהיה , כאלה

 .המערכת השולחת

 

מלבד אלו השייכות  IP-מקרים כאלה ביתר קלות על ידי חסימת הגישה לאתר מכלל כתובות הניתן למנוע 

 :כפי שמוסבר בקישור הבא, Incapsulaלשרתי הבקרה של 

http://support.incapsula.com/entries/20199668-restricting-direct-access-to-your-website-

incapsula-s-ip-addresses 

 :באופן הבא htaccess.על ידי קובץ , מאניתן לממש את החסימה לדוג, כפי שמוסבר בקישור

order deny,allow 

deny from all 

allow from 199.83.128.0/21 

allow from 198.143.32.0/19 

allow from 149.126.72.0/21 

allow from 103.28.248.0/22 

allow from 46.51.174.78 

allow from 122.248.247.129 

allow from 50.16.241.95 

allow from 50.16.241.176 

… 

… 

… 

 

 .חשוב לזכור כי רשימה זו הינה דינאמית ועם הזמן יכולה להשתנות, עם זאת

 

 

http://support.incapsula.com/entries/20199668-restricting-direct-access-to-your-website-incapsula-s-ip-addresses
http://support.incapsula.com/entries/20199668-restricting-direct-access-to-your-website-incapsula-s-ip-addresses


 

 Incapsula - להמונים אתרים אבטחת  
www.DigitalWhisper.co.il 

 23  1021 אוגוסט ,34גליון 

 

 תוכניות השירות

שמתאימה  Freeהתוכנית הראשונה היא תוכניות . תוכניות שונות 4-וצעים ללקוחות במ Incapsulaשירותי 

ברמה , ים פתרונות האצה ובאבטחהשמחפש (למשל אתרי בלוג) ,SSLבמיוחד לאתרים קטנים ללא 

 Proxy ,CDNואפשרות להאצה באמצעות  Bad Bots קבל הגנה בפנימבתוכנית זו הלקוח . בסיסית

Caching ואופטימיזציה . 

שיש להם  ,SSLבעלי  ,מתאימה לאתרים בינונייםש Personal-ת תוכניות ההתוכניות בתשלום כוללות א

-שמציעה שירותי אבטחה מתקדמים ובין היתר גם גישה ל Business ואת תוכנית צורך בהאצה דינמית

WAF. 

שנקבעת באופן פרסונאלי , תוכנית בהתאמה אישית - Enterpriseהאחרונה ברשימה זו היא תוכנית 

הנות מכל שירותי יח והיא מתאימה בעיקר לאתרים בינוניים וגדולים שמעוניינים לבהתאם לצרכי הלקו

Incapsula ,כולל כל פתרונות אבטחה והאצה והגנה מפני כל רמות ה-DDoS . 

 

 SEO-יתרון ל -ערך מוסף 

הוא בשיפור הישגי האתר בתוצאות החיפוש האורגניות  Incapsula-אחד היתרונות העקיפים של שימוש ב

 . באתרSEO (Search Engine Optimization )ומתו הכללית לתהליכי ותר

שהם אחד , שמשפרים את זמני הטעינה Incapsulaבזכות כלי ההאצה של , אפקט זה מתרחש בין השאר

-משפר את ה Incapsula-השימוש ב, בנוסף. הפרמטרים המשפיעים על דירוג האתר בתוצאות החיפוש

UpTime כל אלה עוזרים למעשה להגן על הישגי . פות ספאם ופריצות לאתרומונע תסריטים של התקSEO 

 . לחישוב רלוונטיות ואיכות( ומנועי חיפוש אחרים) Googleשמשמש את  Trust-קיימים ולשפר את דירוג ה

בעלי אתרים רבים החלו לדווח על מצבים שבהם , Googleבעקבות שיפורי אלגוריתם של , לאחרונה

בחלק . Malwareת החיפוש בגלל שהכילו פרצות אבטחה ששימשו להפצת אתרים נעלמו מתוצאו

זאת כמובן עד שהיה כבר , מהמקרים הדבר התרחש להפתעת בעלי אתרים שכלל לא הכירו את הבעיה

 .מאוחר מדי

ובכך למעשה עוזר משמר ( ורבים אחרים)עוזר למונע תסריטים מזיקים כאלה  Incapsulaשימוש בשירותי 

 . של האתר SEO-אות הומשפר את תוצ
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 לסיכום 

ואכן המוצר שלה מציע פתרונות אבטחה והאצה " אבטחה נגישה לכולם"הוא  Incapsulaהמסר של 

כשהתחזיות האחרונות משערות כי שוק מוצרי אבטחה לאתרים יגדל בקצב , כיום. מתקדמים במחיר נגיש

עם , ממוקמת בפוזיציה מצויינת Incapsulaחברת , לפחות לאורך שלושת השנים הקרובות, ספרי-של דו

עם קהל לקוחות גדול ומרוצה ועם חברת , עם קונספט ומותג מגובש, מוצר חדשני שכבר הוכיח את עצמו

 . עתירת משאבים ובעלת מומחיות בתחום, אם חזקה

 

הוא הצעד הבא בתחום , אפקטיביות גבוהה ומחיר הוגן, המשלב נוחות שימוש, Incapsulaהמוצר של 

 .אבטחה נגישה לכולם, כשם שמבטיח, מבוססת ענן והוא מספק האבטחה

 .Incapsulaבקרו באתר לפרטים נוספים 

 על המחבר

בשנת היה מייסד שותף של החברה ( Incapsula -ל שיווק ופיתוח עסקי "מייסד שותף וסמנכ)מרק גפן 

ניסיון של מעל , למרק גפן  .ל מערך השיווק והפיתוח העסקי בחברהבמסגרת תפקידו אחראי על כ .2009

 .קט-ניהול המוצר ושיווק בחברות היי, שנים התחום הפיתוח 15

 היה שם, EMC של האבטחה חטיבת, RSA-ב Product Marketing כדירקטור גפן כיהן, הקודם בתפקידו

 א"ת מאוניברסיטת עסקים במנהל שני תואר למרק. Go to market activities-ו אסטרטגיה על אחראי

 .א"ת מאוניברסיטת וכלכלה המחשב במדעי ראשון ותואר

 

 

 

http://www.incapsula.com/

