
                                                                                               

 

  על ממבט SOC-ה תפיסת
 דעי אמירמאת 

 

 הקדמה 

מרכיביו הנלווים ובאיזה , את SOC (Security Operation Center)-ה המאמר שלפניכם יסקור את עולם

צריכים מרכז שינטר לנו אירועי אבטחת מידע? ממה ? מדוע אנחנו SOCצריך להיות בנוי. מהו  SOCאופנים 

  הוא מורכב? ואילו פוקנציות קריטיות צריכות להיות בו.

מתיימרים ר שאבימים אלה שתקנות רגולציה נכנסות לתוקפן הלכה למעשה, ארגונים קטנים כגדולים 

אירועי סייבר בזמן , מתוך מטרה לזהות SOCנכסיהם ועל המידע באחריותם, מחויבים להקים  להגן על

 אמת.

חשוב לי לציין, כי חלק מהנושאים הכתובים במאמר עלולים להשתנות בהתאם לסוג הארגון, לפני שנתחיל 

 גודלו וכמות הנכסים שלו.

SOC  .מרכז ניטור פעולות אבטחה( הוא מרכז אבטחת מידע ייעודי שמנטר, מזהה ומגיב לאירועי סייבר(

SOC הארגון, ולמעשה הוא הגוף הראשון שיחווה אירוע סייבר בארגון. בתפיסתי הוא "לב ליבה" של 

 (Real-Time) אירועים בזמן אמת, לבצע חקירה ראשונית ולנטר המשימה העיקרית שלו היא לזהות

 תו.מיצוי והכל עד כדי בידודולאירוע ולבסוף  וכן ביצוע תגובה מהירה עמוקה יותרו

SOC בודד שמבקר ומנטר אחר האירועים עד למרכז גדול המונה  יכול להיות החל מבקר או אנליסט אחד

מספר רב של בקרים ואנליסטים. כאמור, המטרה העיקרית שלו היא פיקוח אחר רשתות, מערכות, התקני 

קצה ומשאבים רגישים אשר יכולים לפגוע בארגון מבחינה תדמיתית, עסקית ואף לפגוע בנכסי הארגון 

 בצורה משמעותית.
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 ((SIEM System Information Event Manager-ה מערכת

מערכת זו מהווה פונקציה טכנולוגית  לאור חשיבותה, ראיתי לנכון לפרט עליה בהרחבה במאמר זה.

 עיקרית וברת חשיבות עליונה במרכזי ניטור.

יודע לקבל לוגים ממערכות רבות בארגון, לבצע עיבוד למידע ולבסוף להציג אותו כתקרית ברורה,  SIEM-ה

 המידע מגיע "לעוס" ובשל לטיפול. –, או במילים אחרות SOC-ב לאחר ניתוח לאנליסט

 
 להלן חלק מהיתרונות מהסל הרחב של המערכת, שניתן לממש בעזרתה:

 החלת י''ע הם באשר( ISO 27003-ו ISO 27000 ,ISO 27001 ,ISO27002) ותקנות רגולציות על שמירה .1

 חות''ודו חוקים

 ראשונית חקירה ויכולת Dashboards, שונים חיתוכים .2

 רחוק לטווח לוגים ושמירת ניהול .3

 אחד מרכזי ממקום המערכת פונקציות כלל של נוח ניהול  .4

 לאירועים ותגובה רציף יטורנ .5

 אנומליות בסיס ועל מראש מוגדרת לוגיקה פ"ע שונות ממערכות אמת בזמן התראות קבלת .6

  משפטיים לתהליכים RAW Events -כ לוגים שמירת .7

 חות"ודו חוקים החלת י"ע ותקנים ברגולציות עמידה .8

 מפורטים ותצוגות חות"דו הפקת .9

 המידע מהימנות .10

 מדיניות והפרות אכיפות מאמת .11

 ליצירת ומגוונות שונות מערכות בין( קורלציה) מידע להצליב יכולת .12

 ((Trends אחרות לתקופות ובהשוואה אמת בזמן אירגונית כלל מצב תמונת .13

טק, -ארגוני היי Soc as a service (MSS Managed Security Services),חברות הנותנות שירותי אבהיר, כי 

לאבטחה ממספר ארגונים פיננסיים, משרדים ממשלתיים וכן גופי הגנה אוספים ומנתחים נתונים רלוונטיים 

 עצום של מקורות מידע שונים, בשל הנפח העצום של נתונים כאלה, במיוחד בארגונים גדולים, רוב חברות

( כדי לאסוף את כל הנתונים ממערכות שונות ולהחיל SIEMמשתמשות במערכת ניהול אירועים ) SOC-ה

 כללים, חוקים והתראות להפקת התראות ממידע זה. 
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 SIEM-ל המידע הגעת תהליך

עובר תהליכי נרמול )נורמליזציה(, אגרגרציה, סינון ופלטור והעשרה על מנת  SIEM-המידע שמגיע ל

-ה שהתקרית תהיה גולמית וברורה לעין. ציינתי בקצרה את התהליך של המידע שמגיע בסופו למסך

SIEM. 

ת ומאות סוגים ומבנים בא כדי לקיים סטנדרט. בסביבה ארגונית יכולים להיות עשרו תהליך הנורמליזציה

 כל רכיב המדווח אירועים לרכיבי האיסוף עושה זאת בצורה שונה.. שונים של לוגים

 לדוגמא:

Check Point: 

"14" "21Nov2005" "12:10:29" "eth-s1p4c0" "ip.of.firewall" "log" "accept" 

"www-http" "65.65.65.65" "10.10.10.10" "tcp" "4" "1355" "" "" "" "" "" 

"" "" "" "" "firewall" "len 68" 

Cisco Router: 

Nov 21 12:10:27: %SEC-6-IPACCESSLOGP: list 102 permitted tcp 

65.65.65.65(1355) -> 10.10.10.10(80), 1 packet Cisco PIX: Nov 21 2005 

12:10:28: 

%PIX-6-302001: Built inbound TCP connection 125891 for faddr 

65.65.65.65/1355 

gaddr 10.10.10.10/80 laddr 10.0.111.22/80 

כך שהאירועים נשמרים במסד נתונים משותף, יש צורך להפוך אותם לסכמה משותפת, ולכן האירועים 

 שראינו לפני כן יראו כך: 

Device_Tipe USER_NAME Tgt_Port Src_Port Src_IP Event_Name Time Date 

Check Point RONI 80 10.10.10.10 65.65.65.65 Accept 12:10:29 21-Nov- 08 

Cisco Router RONI 80 10.10.10.10 65.65.65.65 List 102 

permitted 

12:10:27 21-Nov- 08 

רכיבי רשת נוטים לשמור מספר שורות לוג על אירועים זהים. איסוף כל האירועים האלה יכול  אגרגציה:

להעמיס מאוד על משאבי הארגון ולכן קיימת אפשרות לאסוף מספר אירועים שהוגדרו מראש כזהים בתור 

 אירוע אחד בודד עם שדה שסופר את כמות האירועים שאוחדו. בדרך כלל, אפשרות זו אינה מופעלת

 כברירת מחדל ויש להפעיל אותה לאחר ניתוח המידע שמתקבל מהמערכת ממנה נאספים האירועים.
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 דוגמא לתהליך אגרגציה:

 

אפשרות נוספת שנועדה להקל על העומס שאיסוף יכול ליצור היא סינון האירועים שנאספים. ניתן סינון: 

להגדיר כי אירועים בעלי ערך מסוים אינם מעניינים ולכן אין צורך לאסוף אותם. למשל, ניתן להגדיר כי 

. האפשרות הזו מקלה dropפנימי בארגון אינם רלוונטיים ויש לאסוף רק אירועי  Firewall-ב acceptאירועי 

 ובמה שהוגדר. מאוד על משאבי הארגון ומאפשרת קבלת אירועים רלוונטיים בלבד והתמקדות בעיקר

המערכת יודעת לבצע קטלוג או/ו קטגוריציה. שדות אלה מאפשרים לנו ולמערכת לקבוע באופן פילטור: 

 מדוייק איזה סוג אירוע התקבל למערכת.

 .להלן המחשה -מקבל את המידע מהקולקטורים שאוספים את המידע מהמקורות השונים  SIEM-ה
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 :SIEMרטוט בסיסי של ארכיטקטורה ש

 

כפי שציינתי, ישנם מקורות רבים ושונים הכוללים אפליקציות ויישומים, מערכות הפעלה, מקורות המידע: 

Firewals נתבים ומתגים, מערכות ,IPS/IDS מערכות ,EPS (End Point Securityומכונות וירטואליות ) - 

 המייצרות נתונים. אנחנו יכולים אף לאסוף את תעבורת הרשת ישירות מן הרשת.

השונים.  Devices-קולקטור הוא רכיב מאסף שתפקידו לאסוף את האירועים מה (:Collectorקולקטור )

 קולקטור יכול להגיע בצורות ובאופנים שונים:

 :Device-ה ברשת ישירות עם קוד מרוחק מתקשר .1

 

 :סוכן כותב קוד למאגר לוגים ייעודי .2

 

 :הקולקטור אוסף קובץ לוגים .3
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איך הקולקטורים מתקשרים עם המקורות ומושכים מהם את האירועים? ניתן להמחיש שיטות דגימה: 

משתמש  Collector-ה זאת כמו שפה משותפת שבני אדם יכולים לתקשר דרכה. במקרים מסוימים,

, SDEE ,JDBC ,WINRMאו  OPSEC LEA, MS WMI, RPCכדי לתקשר עם המקור, למשל עם  APIבממשק 

SYSLOG ,SNMP .ועוד 

Data : המידע שמגיע נועד להבהיר לנו שמשהו באמת קרה. הנתונים יכולים להיות אירוע, שהם מורכבים

ליים כוללים את כתובת הרשת, מספר מספר אלמנטים שמתארים לנו שמשהו לא בסדר. נתוני אירוע מינימ

הפורט, שם וסוג המכשיר, סוג השירות, הפעולה המבוצעת, תוצאת הפעולה )קוד הצלחה או קוד שגיאה(, 

 משתמש שביצע את הפעולה ועוד.

 

 [העיבוד לשרת לוגים ששולחות מערכות מעט לא לראות ניתן בתמונה]

 SIEM -טכנולוגיה זו במרוצת השנים, ארגונים לא מסתפקים אך ורק במידע הזורם ל בעקבות התפתחות

אלא גם אוספים יותר ויותר מידע ממקורות חיצוניים כגון: "מידע מודיעני סייברי" על מנת לקבל תמונת 

. מצב מלאה וכדי לנסות להבין אירוע באופן המדוייק ביותר כדי שיוכלו האנליסטים להחליט כיצד להגיב

מפתחים את היכולת לצרוך ולמנף איומי מודיעין מאירועי העבר וממקורות שיתוף  SOC מרכזיבמשך הזמן 

של אכיפת החוק וארגוני שיתוף מידע  Cybercrimesמידע כגון ספקי מודיעין, שותפים בתעשייה, חלוקת 

 (. ISACs)כגון 

מתפתח, כך גם הטכנולוגיה  SIEM SOC-ה בהמשך לפסקה מעלה, ככל שעולם - "SIEM-ה מערכות "לצד

ולהראות  SIEM-, יש לא מעט מוצרים שתפקידם לטייב את המידע הגולמי שמגיע לבימינו אנוהנלווית שלו. 

מצומצמת. יחד עם זאת,  False Positiveאת ההתראה בצורה המדוייקת ביותר עם כמות התראות 

מערכות אלה יודעות להכווין את האנליסט ולהציג לו תמונה הוליסטית ארגונית הכוללת חומרת האירוע, 
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דרכי טיפול, אנשי קשר לעדכון, תצוגה מתקדמת על פריטי האירוע לפי ציר הזמן, ישויות מעורבות 

רוכשים מערכות מסוג זה היא מאחר  עוד סיבה שבגינה ארגונים .השונות זרימת הפעולותווכיווניות 

ע"י קביעת דרכי תגובה ויצירת ספר -SOC והמערכת מקנה לדרג המנהל יכולת שליטה מלאה על זירת ה

מהלכים מובנה ובכך לוודא שתהליך הטיפול באירוע הינו זהה לכל מחזור חייו ללא תלות בידע ספציפי או 

מערכות מהסוג הזה, הן מקלות את העבודה הסתמכות על נהלים כתובים. אני בהחלט ממליץ על 

 מורכב. משמעותית בפרט בתנאי לחץ ובעת אירוע

 שכל הוא הדבר משמעות, API בעזרת SIEM-ל אותן לממשק שניתן הוא אלה למערכות שישנוסף  יתרון

Alert או Event ל שיגיע-SIEM בדרך לוג אף לפספס בלי, אלה למערכות גם יגיע. 

כמעט תמיד משתמשים במבנה היררכי לטיפול בהתראות שנוצרות. אך לפני שנצלול  במרכזי ניטור

 .SOC-ב למבנה, בראייתי בקר )ולא אנליסט( הוא פונקציה חשוב מאין כמותה

 

 הבקר תפקיד

 מרכיב חשוב בזירה נושמת פעילה עם היררכיה מוגדרת, היא האנליסטים והבקרים שלה. 

וביצוע פעולות אקטיביות  אבטחת המידעמבצע ניטור ובקרה אחר פעולות האנוש במערכות  - בקר

במטרה למצוא משתמשים בעלי עודף הרשאות, מערכות ללא עדכון תקף, *פרצה שעלולה להביא לזליגת 

 מידע מהארגון, למנוע פגיעה עסקית וכן לבצע בקרה שוטפת אחר נכסי הארגון כולו. בנוסף, בראייתי בקר

הוא הגורם הבלעדי שיעסוק באירועי הונאה שונים והוא חייב שתהיה לו אוריינטציה ביטחונית. ולמה? 

הוא לבקר תפקידים רבים, אחד מהם שמעון ביצע פעולה אסורה בכך שניגש לתיקיות של מנכ''ל הארגון. 

י שלא תמיד יהיה מפנה ניסה לעשות. זאת, ראשונית לאירוע, לתשאל את שמעון ולהבין מ "אנליזה"לבצע 

, כמו כן תשאול אנושי הוא חלק מהבנת אירוע )לא אפשר להסתמך על מערכות אבטחת המידע ככל שיהיו

ומהסיבה השניה שהוא יפנה את האנלסיטים לעסוק באירועי אמת מורכבים כל אירוע( בתחילתו. 

ת הקיימות בארגון, בנוסף, בקר ינהל ויהיה אמון על כלל ההחרגו .ומורכבת הדורשים חקירה מעמיקה

 .SOC-ה שעברו דרך

משתמשים בעלי עודף הרשאות, ריכוז תמונת מצב רשת, ניהול מיפוי פערים,  -*ביצוע בקרה טכנולוגית 

 והגורמים הטכניים SOC-ה והבאתן לידי מימוש תוך רתימת שאר ISOעבודה שוטפת מול 
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 SOC והקמת בנייה

 ואת תפקיד הבקר, מרכיביו ותהליכיו ,SOC-בהנדבך החשוב מאוד , SIEM-לאחר שסקרנו בקצרה את ה

 , מהסתכלות קצת יותר רחבה.SOC-ה אפשר לעבור לתפיסת

איכותי, דורש שיתוף פעולה תקשורת בין פונקציות מרובות, מוצרי אבטחה  SOC חשוב להבין כי בניית

 :שונים, ותהליכים משתנים, כפי שמוצג כאן

 

 [תהליכים, טכנולוגיה, אנשים: SOC -ל עיקריים תהליכים שלושה]

, וכל אחד מהווה נדבך משמעותי בהקמה, SOC-ה בראייתי, תהליכים אלה, מבטיחים את שלמותו של

 תפעול ובזירה פעילה.

מוכרחים להכשיר את אנשיהם בצורה הטובה ביותר לפי מדרגי הרמות. יש כאלה המעדיפים  SOCמנהלי 

(. לאחר סבב היכרויות עם MSSPלהשתמש בשירותי מיקור חוץ )באמצעות ספקי שירות או בתצורות 

איכותי הוא כזה שמורכב  SOC -זירות שונות הפועלים באופן שונה ובמגזרים שונים, אני סבור ש

מתוך הארגון ולא מחוצה לו היות והם אלה שמכירים את הארגון בצורה הטובה ביותר החל  מאנליסטים

 שקפצו בהתראה.  IP-ה מהתהליכים השונים ועד לרמת כתובות

 SIEM-ב לצידם של הבקרים והאנליסטים בזירה נדרש צוות ייעודי שתפקידו יהיה לטייב את החוקים

 ותפקידיו העיקריים יהיו: כתיבת וטיוב חוקים בתוכוולא  SOC-ה ובמערכות. צוות זה יהווה נדבך נוסף לצד

, קליטת מערכות ועבודה מול צוותי מוקדי ידע ברמת המערכות כתיבת אנליזות ואפיונן, ,SIEM-ב

"להמשיך להתקיים", ובנוסף על מנת  SOC -האינטגרציה הטכניים ועוד פעילויות שונות שמטרתן לסייע ל
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וכן שיעסקו בניטור ובטיפול האירועים. בנוסף לכך,  SOC-ה בהקשר תחומי אנשיליצור "שקט תעשייתי" 

 חוקים אשר לא יטוייבו לעיתים קרובות ימצאו כלא רלוונטים.

 אימונים עיתיים:

מחוייב להתמודד עם תרגולים  SOC-ה ,SOC-ה בכדי להבטיח את כשירותם המירבית, ככל הניתן של צוותי

 ת.וחולשות חדשו Zero-Dayומתקפות ובין היתר מתקפות 

Zero-day: פרצת לחסימת תיקון והופץ הוכן בטרם להתרחש שעלולה וכזאת במערכות אבטחה פרצת המנצלת סייבר תקיפת 

 . הדרוש התיקון של ולהפצה להכנה מאוד בסמוך או, האבטחה

 הצוות. חיצונית חברה של או הארגון של פנימי( *Red-Team) אדום צוות הוא התוקף הצוות, כלל בדרך

 לוודא מנת על תקיפת מערכות, **נקודות מרכזיות ונכסים חיוניים, ברשת שונות פעולות יבצע התוקף

 .סייבר לאירוע SOC-ה של ומוכנותו כשירותו

 חולשות, הפעולה תפוסי, בארגון המערכות את מכיר שלא וכזה", ניטרלי" יהיה התוקף שהצוות מקובל

 ארגוניים יישומים, הפעלה מערכות עם היכרות הכולל, תחומיות-ברב מתאפיין זה מקצוע. ועוד מצויות

 שונים. תקיפה וכלי, מידע אבטחת וכלי הגנה טכניקות, תכנות שפות, ופרוטוקולים תקשורת, נפוצים

 ימים כמה לקחת יכול) מידע איסוף: האירוע לגילוי עד APT תקיפת של, במספר שישה, השלבים את מניתי

 פעילות וביצועהתקנה  ניצול חולשה באזור הנתקף,, וקטורי תקיפה אפשריים, בניית הפוגען(, יותר ואף

 והרס. השחתה

 תפיסות, הניטור במרכז במערכות חולשות להכיר יהיה לו אסור: ובכלל, SOC-ה מצוות מבודל להיות חייב יהיה הוא - פנימי בצוות ומדובר בהנחה*

 עבודה ומתודות חקירה שיטות, עבודה

 ועוד שרתים, קצה עמדות, תקשורת רכיבי להיות הנקודות עשויות**

 להלן שלבי התקיפה:

, הוא איסוף מודיעין: התוקפים מבלים הרבה זמן במטרה לאסוף מידע על היעד הנתקף השלב הראשון

מערכות רשימות דיוור עבור כתובות דוא"ל, כגון:  מבצעים מחקר, זיהוי ובחירת מטרות ריאליות לתקיפה

 בארגון. או מידע על טכנולוגיות ספציפיות יחסים

לאחר איסוף המודיעין, התוקף בונה יכולות תקיפה לרבות כתיבת : בניית הפוגעןהוא  השלב השני

בדרך כלל, התוקף ישלח "סוס טרויאני"  פוגענים רלוונטים בהתאם לסביבה ולמערכות הנתקפות.

(PDFבאופן )מרוחק. /מסמכי אופיס 

 -תקיפות הל ת הווקטוריםשלוש lockheed-martinוקטורי תקיפה אפשריים: עפ''י הוא  השלישיהשלב 

APT וחיבורי התקנים "מלוכלכים" לרשת.  : קבצים מצורפים לדוא''ל, תקיפת אתרי אינטרנטהינם הנפוצות

 התוקף בוחר את הדרך היעילה ביותר לתקיפה.

יצול מטרות פגיעות של מערכת הפעלה, מערכות ניצול חולשה באזור הנתקף: נ הוא השלב הרביעי

התוקפים ייתכן ו נוסף על זאת,. אפליקציות או כל דבר שקיים בו פגיעותאבטחת מידע, רכיבי תקשורת, 
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( ושיטות אחרות להמשיך לחפש RATיסרקו חולשות, יאזינו לתעבורת הרשת, יתקינו כלי שליטה מרחוק )

 רגיש.מחשבים חשובים אשר מאחסנים מידע 

התקנה של "סוס טרויאני" לגישה מרחוק על המערכות הנתקפות, : התקנה סופיתהוא  השלב החמישי

 מהלך זה מאפשר לתוקף להשיג המשכיות ברשת ושליטה.

כעת, לאחר התקדמות הצוות התוקף ומימושו החל  : והרס "רעש לבן" הוא והאחרון שישיהשלב ה

בדרך כלל,  מהשלב הראשון ועד השישי התוקפים נוקטים בפעולות אשר יביאו להשגת היעדים שהציבו.

בשלב זה התוקפים יחשפו מידע, יצפינו ויחלצו מידע מסביבת הקורבן. לצד זה, התוקפים ישחיתו מידע 

רשת, קרי גניבת נתונים או הרס מערכות. לחילופין, התוקפים יגיעו ויפגעו באמינות, זמינות ו/או סודיות ה

 לנקודה מרכזית ברשת וממנה לעבור למערכות ולמשאבים אחרים וכן להתפשטות רוחבית ברשת.
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 :אמתקשיים בטיפול באירועי 

יש קשיים לא פשוטים. על מנת לטפל באירועים ככלל ובאירועי אמת בפרט  SOC-כמו בכל דבר, גם ב

במקרים כאלה אירועים ו היותניטור להימנע מצוואר בקבוק בתהליך ניהול אירוע הבצורה טובה על מרכזי 

ללא טיפול, עדכון הגורמים או הסלמה. צווארי בקבוק יכולים SOC -ב )פירוט מטה( נתקעים בצוות מסויים

 . Tires-וכן מאי הגדרת תפקידים ברמת ה בגלל יותר מדי כמות התראות שווא לא קטנות להתרחש

מערכות ככלל, יכולים ליצור כמויות עצומות של מידע ולוגים בהתחשב כמובן בגודל המערכות  בהקשר זה,

ל כל התראה במערכות אלה. אם נגבי לבחוןעל מנת  ומערכות וסביבת הרשת, ולעיתים אין מספיק כלים

ונצמצם את מספר הלוגים שלנו זה עלול לגרום לירידה בכמות ההתראות החשובות שלנו מכיוון שאנחנו 

חשוב גם שיהיה סדר בהיררכיה  אי לכך, .אלה שנחליט איזו תקרית משאר התקריות היא תקרית אמת

 .SIEM-, לטובת טיפול בהתראות וחשוב שכמות מקסימלית של המידע תזרום לSOC-בתוך ה

, כלומר: אירוע מתחיל היא גם עולה הצוותים של והמיומנות הידע רמת גם כך עולה שהמספר ככל SOC -ב

שהוא מוגדר כצוות Tier 3 -, ובמידה ואירוע לא נסגר בצוות זה הוא מוסלם לTier 2-מוסלם ל Tier 1-ב

מירבי של  , צוות זה משתמש בכלי חקירה ובמערכות מתקדמות על מנת להגיע למיצויSOC-ה הטכני של

בסיום החקירה, מקובל שיצא דו''ח חקירה מסודר. נוסף על הדו''ח, מתגבשת  האירוע בהיבט החקירה.

תכנית עבודה לצמצום הפערים באירוע )בהנחה ויש( ולמניעתם בעתיד. הלכה למעשה, חשוב מאוד 

ודרגי אסקלציה  כדי לא לגרום לאי סדר בתקריות השונות ועל מנת ליצור סדרTires -שיהיה סדר בין ה

 מוגדרים.

3 Tires: 

אנליסט ברמה זו אחראי לנטר בזמן אמת, לזהות ולהגיב לתקרית האבטחה, לבצע  - Tier 1אנליסט 

אסקלציה וחקירה ראשונית קלה, לסרוק פגיעויות ברשת ולהחליט האם ההתראה מספיק רצינית כדי 

או לוותר עליה. הלכה למעשה, הוא זה שקובע האם התראה בבחינת Tier 2  להסלים אותה לאנליסט

 .Tier 3-ו Tier 2התראת אמת. ייתכן ויהיו התראות אמת שיסגרו ברמה זו, ללא עירוב 

 Network Security, SIEM, Investigative Training, IT, Develop, System הכשרות וכישורים רלוונטיים:

Security  ,Alert triage procedures ,tool-specific training, 

וקודמו. האליסטים ברמה  Tier 1-ב ברמה זו, האנליסטים יותר מנוסים וכנראה שהיו לפני - Tier 2אנליסט 

וקישורם עם מידע אחר   1טכני ועמוק על ההתראות שהם מקבלים מרמה drilling downזו אחראים לבצע 

)כגון מידע מודיעיני( כדי לראות האם אירעה תקרית אבטחה וקביעה שמדובר באירוע. במסגרת זו, הם 

מנסים להבין את ההשפעה האפשרית של האירוע הביטחוני על נכסי הארגון ולסייע בהנחיית תגובת 

או בהגעה פיזית לעמדה. נוסף על  האירוע לצד פעולות חקירה ראשונית והוצאת לוגיים ראשוניים במשיכה

 .SOC-ה ואת מנהל CISO-ה זאת, תפקידם בעת אירוע חריג לעדכן את
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 ,Advanced network forensics, Hacker Tools, host-based forensicsהכשרות וכישורים רלוונטיים:

incident response procedures, Handling Exploits and Incident ,,log reviews basic malware 

assessment, threat intelligence 

תפקידם מעבר  Tier 2.-, האנליסטים הם חוקרים מנוסים וגורם אסקלציה מ3ברמה  - Tier 3אנליסט 

לטיפול באירועים שטרם מוצו הוא לבצע "ציד ברשת" לפני שמתקבלות התראות. "ציד" פירושו להגיע 

חריגים. צוות זה כמובן עובד באופן ישיר עם הצוותים מעלה. יתרה לחלק עמום ברשת ולחפש בו סממנים 

מזאת נדרש לידע מעמיק ברשת, בנקודת קצה, באיומים, בתהליכים משפטיים, בחקירה עם כלי חקירה 

, במקרים מסוימים, הוא מבצע חקירות מורכבות בזמן אמת ומוריד IT-ה ייעודיים, וכן בקיאות בעולם

 .SOC-ה בתיאום מנהל SOC-ה ות בתוךהנחיות רוחביות ופנימי

 Advanced training on anomaly detection, Malware Analysis Tools הכשרות וכישורים רלוונטיים:

and Techniques, Reverse-Engineering Malware, Tools, Techniques, Exploits and Incident 

Handling, Intrusion Detection In-Depth, tool-specific training for data aggregation and analysis 

and threat intelligence 

מחזיקים בהרשאות העל של נכסי הארגון, ברוב המקרים מדובר באנשי: תפעול, תשתיות,  IT-ה צוותי

 בקרה ובמקרים מסויימים אף אנשי פיתוח. 

 IT-ב בכך שמפחיתים את התלות שלהם היא להיות יעיל יותר ויצירתי, Tiers-אחת הדרכים כדי לעזור ל

במהלך חקירת האירוע. אנליסטים צריכים להיות מצוידים בכלים שיכולים לסייע להם לחקור באופן 

, IT-ה אוטומטי או ידני תקריות בכל משאב בארגון )ניידים, שרתים, נקודות קצה(, מבלי לערב את אנשי

 ועיכובים מיותרים שעלולים להפריע.אשר לעיתים קרובות כרוך בתיאום עמם, הליכים 

מלבד הנושא הארגוני, אנליסטים זקוקים לכלי חקירה המספקים ראייה מלאה וגישה לכל נקודות הקצה 

 והשרתים, יחד עם היכולת לחקור אותם באופן שאינו פוגע בשום תהליך שרץ.

ש עמידה בלחצים, אחראי לניהול הכולל של הזירה, תפקיד מורכב הדור SOC-ה מנהל: SOC-ה מנהל

, ראייה רוחבית ן אירוע, הורדת הנחיות בזמובעת אירוע יכולות חתירה למגע, קבלת החלטות בתנאי לחץ

וכן בנייה ואישור תכנית העבודה השנתיות של מרכז הניטור. הוא הגורם שנותן תעדוף למשימות הזירה 

או שמא טרם הגיע למיצוי. מקובל והוא זה שמחליט האם ניתן לסגור אירוע העלול להשפיע על הארגון 

צריך לפתח מודל תהליך עבודה לתהליך הטיפול  SOC. מנהל CISO -יהיה כפוף ארגונית ל SOC-ה שמנהל

 מרכז הניטור.תפיסתית את -באירועים, מיותר לציין שחלק מתפקידו להנחות מתודולוגית
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 :Security Operations Centerתרשים ארגוני 

 

 אירוע בעת התאוששות מודל

תקרית אבטחה בעולם האינטרנט מוגדרת כאירוע שלילי המאיים על אבטחת משאבי המידע. אירועים 

ו נזק לחלק \שליליים עשויים לכלול, מניעת שירות, פגיעה בסודיות, אמינות המידע, זמינות הרשת או

רויאניים או דלתות כלשהו של המערכות. דוגמאות כוללות הכנסת קוד זדוני )למשל, וירוסים, סוסים ט

אחוריות(, סריקות או בדיקות בלתי מורשות, חדירות מוצלחות וחדשות והתקפות פנים ארגוניות. השפעות 

של אירועים אלה עלולים להביא לפגיעה קשה בארגון, בתהליכים פיננסיים ועסקיים ולכן, חשוב לשלב את 

בין היתר, יש לוודא כי גורמי הסיכון תהליך הערכת סיכוני הסייבר כחלק מהתהליך הארגוני הכולל. 

הכלולים במודל הערכת הסיכונים הארגוני ומסייעים בהערכת הסבירות להתממשות הסיכון מתייחסים גם 

 לאיומי סייבר.
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 שלבים מרגע התפרצות אירוע סייבר 6המודל שלי מונה 

 

אמצעי אבטחה נאותים שיבטיחו מגיבוש ויישום של  לכל תרחיש באשר הוא, החל SOC-מוכנות ה - מוכנות

, מערכות SIEM-ב את פעילותם הרציפה של שירותים עסקיים, נהלי תגובה בהתאם לחוקים השמישים

מחשב ותשתית קריטיים, עד לסביבה טכנולוגית ומערכות אבטחה מעודכנות וכלה בכח אדם מוכשר 

מתוך  לוגיה וניהול אירוע סדורהיודע לפעול, להגיב ולסכל כל אירוע אשר עלול להתממש. קביעת מתודו

 הבנה שמתקפות ממוקדות עלולות להשבית ארגון בזמן קצר ולגרום לו לפגיעה עסקית ותדמיתית.

פיתוח ההבנה הארגונית במטרה לנהל את סיכוני הסייבר למערכות ונכסי מידע. הפעולות  - ניטור\זיהוי

אבים התומכים בפונקציות הקריטיות הבנת ההקשר העסקי, המש -הננקטות בשלב זה הן ברמת הבסיס 

וזיהוי סיכוני הסייבר שאליהם הם חשופים. נקיטת הפעולות הללו מאפשרת לארגון למקד ולתעדף את 

מאמציו בהלימה לאסטרטגיית ניהול הסיכונים הארגוני ולצרכים העסקיים. דיסציפלינה זו נוגעת, בין היתר, 

 בה עסקית, ממשל אבטחת מידע וניהול סיכונים.להיבטים הבאים: ניהול נכסי מידע, הבנת הסבי

מערכות הגנה, שיבטיחו את פעילותם הרציפה של שירותים עסקיים, שרתים  גיבוש ויישום של - הגנה

(, תגובה מהירה SIEMונכסי הארגון. פונקציה זו נוגעת, בין היתר, להיבטים הבאים: חוקים רלוונטים )

 חוקים חדשים אחת לתקופה אל מול האיומים הקיימים.לאירוע, בידוד האזור הנתקף, אפיון 

פיתוח ויישום של הפעולות שיש לנקוט בעת זיהוי אירוע סייבר. יכולת התגובה מאפשרת להכיל  - תגובה

את ההשפעה של אירוע הסייבר לאחר התרחשותו. דיסציפלינה זו נוגעת, בין היתר, להיבטים הבאים: 



 
 

 על ממבט SOC-ה תפיסת

www.DigitalWhisper.co.il 

 05  2018אוגוסט , 97גליון 
 

פורנזית, תקשור מול גורמים שונים, כלי חקירה מסחריים, שיפור תכנון מענה לאירוע סייבר, חקירה 

 מתמיד ע''י יצירת אופציות חקירה אוט'.

גיבוש סדר פעולות שנועדו לתחזק את תכניות ההתאוששות והשיקום תוך המשכיות  - התאוששות והכלה

תוך צמצום עסקית והכלה, כתוצאה מאירוע סייבר. ההתאוששות מאפשרת חזרה מהירה לתפעול רגיל 

ההשלכות השליליות מאירוע סייבר. דיסציפלינה זו נוגעת, בין היתר, להיבטים הבאים: תכנון התאוששות, 

 שיפורים ותקשור.

בזמן ההתאוששות, או לאחריו, יופקו לקחים אודות האירוע שהיה במטרה להגיע לאירוע  -תרגול ולמידה 

לתכנית עבודה, צמצום נקודות טורפה ברשת,  הבא עם מוכנות מירבית. פונקציה זאת כוללת: יציאה

 קליטת מערכות חדשות וטיוב חוקים.

 

 

 ממוקד וטיפול SOC-ב סנקציות

 .לא אכנס יותר לנושא זה, אך אבהיר כמה דברים מנקודת מבטי מהסיבה שכל ארגון נדרש ליישם

 ושיטות הרתעה לסגל לעצמו הפעלת סנקציות חייב SOC-ה בעת אירוע, ועל מנת למנוע את האירוע הבא

על מבצעי העבירה )פנים ארגוני( או לחילופין על הגורם התוקף. יש כלים מגוונים, ודרכים שונות שניתן 

, NAC -, חסימת הפורט בעזרתFW-ב להטיל על ארגון תוך בידוד אירוע בזמן אמת ואלו הן: ניתוק העמדה

בתה של תהליכים מסויימים או כל דבר אחר שיחליט מנכ''ל , השAD-הכנסת בעל העבירה לבידוד ב

ו מנהלי אבטחת המידע. יש לא מעט מקרים בהם יש חשש לאירוע וטרם הובהר האם מדובר \הארגון או

באירוע או לא, ולכן, במקרים אלה יש לנהוג כמו באירוע אמת עד לבירור כלל הפרטים. אם יש ספק אין 

ים תרבות ביטחונית טובה לטעמי מתוך הבנה שאותו עובד, או לחילופין ספק! נקיטת צעדים אלה, משריש

 מבצע העבירה יחשוב פעמיים לפני כל פעולה שהוא רוצה לבצע.

  



 
 

 על ממבט SOC-ה תפיסת

www.DigitalWhisper.co.il 

 06  2018אוגוסט , 97גליון 
 

 מדרגי חומרה:

 של דיסציפלינות שונות. SOC-ב בכדי לשפר את תהליך האבטחה נדרש שילוב

ראשית, חייב לבצע הערכות סיכונים כדי לזהות סדרי עדיפויות ברורים בטיפול באירועים. צעדים ראשוניים 

ומתוך כך את  לארגון קריטייםהמומלצים הם; ניהול נכסים קריטיים על ידי זיהוי תהליכים עסקיים 

 הטכנולוגיות הרלוונטיות הקשורות. 

יומים על התהליך העסקי הקריטי באופן עימי. לוודא עקביות הדבר השני, הוא לזהות פגיעויות, סבירות וא

השתתפות בפורומים של תהליכים עסקיים.  IT-ה בזיהוי כל נושאי אבטחת המידע הרלוונטיים, אבטחת

ובסוף נדרש לבצע הערכת סיכונים. לאחר זיהוי הסיכונים בהתבסס על הסתברות השפעתם על הארגון, 

 י מדרג חומרה.כל סיכון חייב להיות מדורג לפ

 

 

 

 

 

 

 

 

המידע קריטי לארגון למשל פטנט, סודות מסחר, מידע פיננסי מידע על לקוחות ועל פרטיהם,  - גבוה

 "פגיעה בנכסי הארגון. בדר"כ המונח פשיעת סייבר מתייחס לפגיעה בנכס המסווג כ "גבוה

נכס או שירות חשוב לארגון אך לא באופן קריטי. למשל מערכות פנימיות לנהלים, פורטלים,  - בינוני

 תיקיות של עובד )לא מסווגות(

 מידע הנגיש גם לציבור - נמוך

  

 גבוה

 בינוני

 נמוך
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 תהליך אסקלציה לטיפול באירוע:
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 סיכום

עד למערכות  ,דורשת מרכיבים שונים ומגוונים, החל מכח אדם איכותי SOCמהמאמר עולה כי בניית 

אבטחת מידע וכלה בנהלים סדורים לטיפול באירועי סייבר ומתודת עבודה תקינה. לצד היתרונות הרבים, 

יש בו לא מעט אתגרים שונים. הקמת מרכזי ניטור דורשת מחשבה רבה תוך אפיון צרכי הארגון. חוזר 

קטנים כגדולים שמתיימרים ממנו: " ארגונים  לאחד המשפטים שכתבתי בתחילת המאמר, ולהלן ציטוט

אני צופה שבשנים הקרובות כל ארגון  -" SOCנכסיהם ועל המידע באחריותם, מחויבים להקים  להגן על

 יכול לתת.  SOC -באשר הוא יקים מרכז ניטור לאור האיומים הקיימים והיתרונות הרבים ש

אלא יציג  ,טכניים שהם מעניינים ומאתגרים לא פחותאני מודע לכך, וציינתי בתחילתו שהמאמר לא ירד לעומקם של הנושאים ה

 .המתפתח עם השנים SIEM SOC-ממדרגה גבוהה את עולם ה

 

 על המחבר

לכל שאלה זמין במייל  .במשרד ממשלתי SOC מנהלהיום משמש כ, וSOCבניהול  צבאי רקע בעל אמיר

 הבא:

amirdey0@gmail.com 
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