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 'א חלק - ומציאות הייפ: סייבר והגנת מלאכותית בינה

 רימר יעקב ר"ד מאת

 

 הקדמה

 של שיטות הסייבר הגנת לעולם שיביאו הקצה עד מהקצה השינוי סביב גדול הייפ נוצר האחרונות בשנים

 ההייפ. בפרט( Machine Learning - ML) מכונה ולמידת בכלל( Artificial Intelligence - AI) מלאכותית בינה

 . שונות סייבר חברות של שיווק מחלקות וכמובן, אקדמיים מאמרים י"ע מלובה

 כפי) והעגום הנוכחי הסייבר הגנת מצב את האם? האמנם. בכך מאמינים שאכן רבים אנשים פוגש אני

 ואולי? עמוקה למידה רשתות על רכובים אבירים יצילו( ודומיו SolarWinds אירוע סביב הקשה בדרך שלמדנו

 מאמרים בסדרת? לתקיפות סוף וישימוהתמונה  את לשנות יצליחו אשר הלמידה עצי מטפחי דווקא ואל יהיו

 . מקצועיתו עניינית בצורה אלו בשאלות ולדון הנושא את לסקור אנסה זו

 קסמים לכל דבר.כנראה שלמידת מכונה אינה פתרון : פסימימעט  בספוילר נפתח אך

 

 כללי רקע

 ממש וגם) סודית( כך כל לא כבר) מודיעין ביחידת צעיר חייל שהייתי מאז. רבות שנים AI-ה בעולם עוסק אני

 עוסק שאני אז חשבתי ולכן, היום של היפים הבאזוורדים כל המצאת לפני עוד היה זה. קטנה( לא

, וכן) המילה את בכלל שמעו שרבים לפני עוד, 09-ה שנות בתחילת הגעתי הסייבר עולם אל. בסטטיסטיקה

 בשלום ינוח) Netscape כמו, הראשונים הדפדפנים של בהאקינג עסקתי(. נולדו לא עוד כאן מהקוראים רבים

 מתפוצצות. בועותו הייפים מספר לחוות לי יצא כבר לכן(. משכבו על

 Center for Security and Emerging Technology-ה י"ע מעניינים מאמרים מספר התפרסמו לאחרונה

)CSET( ,ה עולם בין הקשר בניתוח עוסקים המאמרים. טאון'ורג'ג באוניברסיטת מחקרי גוף-AI לעולם 

, גבוהה ברמה במאמרים מדובר(. בסייבר השפעה ומבצעי הגנתי סייבר, התקפי סייבר) הרחב הסייבר

 . הסייבר מעולמות אחד בכל לסייע שונות AI שיטות של האמיתיות היכולות את מקצועית בצורה שמנתחים

 או רוצה שאינני מכיוון. המקצועיים חיימהלך ב בעצמי אליהן שנחשפתי רבות נקודות הללו במאמרים זיהיתי

 אתכם ולשתף אלו גבוהים באילנות להיתלות הזדמנות ראיתי, לקוחותיי של סודותיהם את לחשוף יכול

https://il.linkedin.com/in/jacob-rimer-9974025
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6264576
https://www.themarker.com/technation/1.5727433
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%98%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%A4
https://cset.georgetown.edu/
https://cset.georgetown.edu/
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 בעיקר אסתמך, כאמור ךא, אישיות מבט נקודות גם אשלב ושם פה. במאמרים שמופיעות מהתובנות בחלק

 .CSET של במאמרים הנאמר על

 לצלול שניתן כך, מאוד מגוון שלנו היעד קהל" כי מראש אותי עדכן קסטיאל אפיק, המאמר כתיבת לקראת

 שלי במאמרים". בסיסיים מושגים עבור לקישורים להפנות או להסביר גם ניתן אך, הטכנית ברמה לעומק

-ה עולם של במושגים יותר מעט להרחיב אנסה אבל, מוכרים הסייבר מעולם בסיסיים מושגים כי כ"בד אניח

AI בדה" דאטה ומר ביג מיסטר" בבלוג בעבר שפרסמתי( העיניים בגובה) קצרות כתבות לסדרת אפנה וגם-

 . מרקר

 

 סייבר בהגנת מלאכותית בינה

 נשאלת כמובן לכן. גובר הסייבר התקפות קצב האחרונות שבשנים יודע, סייבר בהגנת משהו שמבין מי כל

 מהר אותן לאתר לפחות או, סייבר התקפות יותר לאתר למגינים תאפשר מלאכותית בינה האם השאלה

 פישינג התקפות אפילו, מיד להדגיש צריך כי אם, הזמן עם משתפר התקיפות של התחכום גם, כידוע? יותר

 התקפות עם יותר טוב להתמודד יסייעו מכונה למידת שיטות האם אז". מצוינת" עבודה עושות עדיין פשוטות

 ? יותר מתוחכמות

 :התחתונות בשורות אני גם אפתח, שיטתם ולפי, ואחרות אלו שאלות בוחנים המאמר כותבי

 מדובר לא רבים במקרים. יותר מדויקת בצורה סייבר התקפות לאתר למגינים לסייע יכולה מכונה למידת 

 השימוש שעצם לשכוח אסור, כמובן. נעשים שכבר הדברים אותם של בהרחבה אלא, חדשניות בגישות

 .נוספים תקיפה משטחי מוסיף מכונה בלמידת

 

 חלק לבצע לסייע עשויה מכונה למידת. רבות ומייגעות שגרתיות משימות קיימות הסייבר הגנת בעולם 

 נעמוד עליהם) מהתחומים בחלק. המגינים של והקשב הזמן את לפנות ובכך אוטומטית בצורה מהן

 .כיום שקיימות השיטות מול אל משמעותיות דרך פריצות נדרשות עדיין( בהמשך

 

 לטובת לעיתים. הסייבר הגנת של" הקרב שדה" את ישנו נוספות מכונה למידת שיטות של כניסה 

 לא(, כזכור לשוטים ניתנה והנבואה) נוספות דרך פריצות ללא אבל. המגינים לטובת ולעיתים התוקפים

 .הסייבר הגנת תחום את דרמטי באופן ישנו מכונה למידה ששיטות צפוי

  

https://www.themarker.com/blogs/misterdata
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 כאשר הבעיה בדיוק זו אבל. מופרכות לומר שלא, לכת מרחיקות במסקנות שמדובר נראה, ראשון במבט

 אנשים שבגללן הסיבות אחת. לעומק הדברים את לבדוק בלי, ואינטואיציות ראשון מבט על רק מסתמכים

 היא, הסייבר הגנת עולם אל מתקדמות מכונה למידת שיטות של בכניסה מאוד גבוהות תקוות תולים רבים

 עולמות, למשל. אחרים לעולמות האחרונות בשנים הביאה מכונה שלמידת מאוד המשמעותית הקפיצה

 גישות של שכניסה הוא טבעי אך לכן. ורובוטיקה טקסטים ניתוח, המלאכותית והראייה התמונה עיבוד

 .הסייבר הגנת בעולם גם משמעותית דרך לקפיצת יביאו, עמוקה למידה למשל כמו, חדשניות מכונה למידת

 כעשרים כבר סייבר הגנת לצרכי משמשות מכונה למידת ששיטות לכך מודעים אינם רבים אנשים, שני מצד

, SPAM ומניעת זיהוי על בדגש, סייבר הגנת יישומי כמה של ההיסטוריה נסקרת CSET של במאמר. שנה

 מעלים CSET ולפיכךAV (Anti-Virus .) ומערכותIDS (Intrusion Detection Systems ) מערכות של פיתוח

 רק הסייבר תקיפות של והקצב ההיקף אך, שנים זה משמשות מכונה למידה שיטות אם: הבאה השאלה את

 . משהו בזה שיש תודו? לפינה מעבר ממש הוא המגמה ששינוי שנאמין בעצם למה, וגובר הולך

. ML-ב בשיטות נרחב שימוש למרות, רבות שנים דשדש התמונה עיבוד עולם גם", הראשון" מהצד שוב אבל

 אדבר שעוד) העמוקה הלמידה שיטות של הקאמבק עם שהגיעה מאוד המשמעותית הדרך לפריצת עד זאת

 (. הבאים המאמרים באחד עליו

 עיבוד עולם בין מאוד משמעותיים הבדלים מספר יש, ובכן? הסייבר בעולם גם בקרוב יקרה לא שזה מדוע אז

 . שונים הסייבר הגנת בישומי הדיון את להעמיק שנתחיל ככל עליהם שאעמוד הסייבר הגנת לעולם התמונה

 הופעת ואחרי לפני שהם כמו ונשארו היו הוידאו וסרטי התמונות. שבהם המרכזיים אחד על אצביע רק כרגע

 הצילום איכות גם, מכך יתרה. יותר טוב אותם לעבד שלנו היכולת הוא שהשתנה מה. העמוקה הלמידה

 בדיוק לא זה, ובכן, הסייבר איומי עם בהתמודדות כשמדובר אבל. בעיבוד לנו ומסייעת מאוד השתפרה

 אמצעי את לשכלל כדי מכונה למידת של ביכולת משתמשים הם וגם, הזמן כל משתפרים התוקפים. המצב

(, תמונות כמו) סטטי מידע של בניתוח דרך פריצת באמת להשוות ניתן לא, כלומר. שלהם התקיפה ושיטות

 .תוקף-מגן של דינמי חימוש מרוץ מול אל התמודדות עם

 

  

https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6455820
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6264576
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6264576
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 ? סייבר בהגנת המלאכותית הבינה הצלחת את נמדוד כיצד

 או עוזרות מכונה למידת שיטות האם נדע כיצד הוא פרטני לדיון שגולשים לפני לשאול שראוי השאלות אחת

(. counterfactual) נגדית חשיבה של היא אחת אפשרית גישה? הצלחה נמדוד כיצד, אחרות במילים או? לא

 משחק מעין, כלומר. מכונה למידת של שיטות בשימוש לנו היו כבר אלמלא, היום היינו איפה לשאול הכוונה

 וראשונה בראש דבריהם את מפנים CSET-ב המאמר כותבי. לשחק אוהבים שפוליטיקאים" לי נדמה"ב

 . מעמיק באופן זו בגישה דנים ולכן, החלטות למקבלי

 במקום, והעתידית הנוכחית המציאות את לנתח נבון יותר שהרבה, כמוהם ואסכם מכם זה את אחסוך אני

 משמעותית לירידה להביא היכולת יהיה הרחוק בטווח הצלחה שמבחן מציעים הם. דמיון במשחקי לעסוק

 מכונה למידת של המטרה, כלומר. מגינים של אנושית תגובה שדורשים באלו לפחות, הסייבר איומי בכמות

, אלא המראות בארץ עליסה סטייל", המקום באותו להישאר כדי, יכולים שאנחנו מהר הכי לרוץ" רק לא היא

 תוקפים יש". הקיר" מול משחקים לא סייבר בהגנת, שוב מזכיר ואני. גם להטות את הכף לטובת המגינים

 . יותר אפילו שיאמרו ויש, פחות לא שמשתכללים השני בצד

, לעיל המסקנה את להבהיר וגם הנכונות בפרופורציות הדברים את לשים האלו המדידה גישות מטרת

 עוד שכל, אוסיף ואני. הסייבר הגנת עולם את דרמטי באופן ישנו מכונה למידת ששיטות נראה לא כי שקבעה

. להשתנות הולך שזה נראה לא, לחימה או ריגול, נקמה, בצע תאוות כגון, סייבר תקיפות לבצע מוטיבציות יש

 הגנבים כל את הפכו לא עוד ביותר המתקדמות והשיטור האבטחה טכנולוגיות שאפילו לשכוח גם אסור

 .עבודה למחפשי

 טכנולוגיה עבור הצלחה מדידת של בשיטות גם נעסוק שונים ביישומים פרטני לדיון נגיע שכאשר כמובן

 עם נפגשתי רבות פעמים. וכלל כלל פשוטה סוגיה אינה זאת. ספציפיים סייבר הגנת מוצר או מכונה למידת

 הגנת את משמעותית וישפר מצוין עובד, שלהם המוצר או, שלהם הטכנולוגיה מדוע לי שהסבירו אנשים

 נזכרתי פעם אחר פעם לכן(. כלשהם או) ברורים הצלחה מדדי לתת מסוגלים היו לא רובם אולם. הסייבר

 אליו ניגש הוא. שלו הדשא על אבקה מפזר שכנו את רואה יוסי": פילים נגד אבקה"ה לע הוותיקה בבדיחה

 אין אבל: "מבולבל לו עונה יוסי". פילים נגד אבקה מפזר אני: "עונה השכן?" עושה אתה מה, סליחה: "ושואל

 !". עובדת האבקה -? רואה אתה: "בחיוך השכן לו עונה כך ועל..." פילים כאן

 בדיקה לבניית משמעותיים אתגרים יש כאן אפילו כי אם, AV של ביצועים לבדוק יחסית קל, וברצינות

 ובטח NIDS כמו רשתיים הגנה מוצרי לבדוק קשה יותר הרבה. הבאים במאמרים עליהם שאעמוד מקצועית

 מוצרי או( Red teams) אדומים צוותים עם רק ברצינות לבדוק אפשר אלו את. דבש מלכודות מסוג מוצרים

 באמת אם, למדי( ויקר) מורכב בתהליך מדובר ועדיין(. Penetration testing) חדירות בדיקות של אוטומציה

 בדיקות לבצע שמסוגלים( MITRE כדוגמת) הגופים מעטים. נכונה מתודולוגית בצורה אותו לבצע רוצים

 הן כאשר מגמגמות החברות רוב לפיכך(. המציאות את תואמת תמיד לא הבדיקה שם וגם) הזה מהסוג

 . ברורה לא שאמינותם מבחנים של תוצאות מציגות או, הצלחה מדדי על נשאלות

https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.5995965
https://attack.mitre.org/
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 ותחדיר בדיקות לטובת מכונה למידת - דוגמא

. ראשונה כדוגמא כאן אותה אביא(, Pentest להלן) חדירות בדיקות של אוטומציה מוצרי הזכרנו כבר ואם

. יותר טוב עליה להגן לו לאפשר מנת על, הלקוח ברשת חולשות מחפשים" לבנים" האקרים חדירות בבדיקת

LAN (Lateral movement .)-ה בתוך להתפשטות גם ולעיתים לרשת ההתפרצות בשלב רק מדובר לעיתים

 האחרונות בשנים ולכן( ויקר) וארוך מורכב תהליך להיות עלול גדולים ארגונים עבור אנושי  Pentestביצוע

 כדוגמת פתוח קוד בחבילות כ"בד ישתמשו אלו מוצרים. אוטומטי Pentest מוצרי של התעשייה פורחת

Metasploit או Bloodhound ,המוצרים, בעיקרון. המוצר את שמפתחת החברה של טכנולוגיה של בשילוב 

 שלא מאוד מושמצת האחרונות שבשנים, ותיקה מלאכותית בינה שיטת. חוקים מערכות על מבוססים האלו

 של מינימלית במעורבות כלומר, אוטומטי-חצי רבות פעמים הוא במוצרים השימוש(. בעתיד בכך אדון) בצדק

 .התהליך על שמפקח לבן האקר

 reinforcement) חיזוקים-למידת של בשיטות שמשתמשים אקדמיים מאמרים מתפרסמים לאחרונה

learning )לבנות ניתן כיצד וממחישים Agent שיבצע Pentest למידת של בשיטות. מיואוטונו מהיר באופן 

 בפידבק משתמש הוא כאשר, שלב בכל לעשות נכון מה וטעיה ניסוי כדי תוך בעצמו לומד Agent-ה, חיזוקים

 השואבים הרובוטים הם הזאת הגישה להצלחת פשוטה דוגמא. ההחלטות את לקבל כדי מהסביבה

 בהאקרים צורך ללא, ואוטונומי מהיר Pentest לביצוע מוכחת יכולת. האחרונות בשנים בתינו את שמציפים

 כי הדיון לצורך נניח) גדולות רשתות של הסייבר הגנת איכות לקידום דרך פריצת היא( ויקרים) אנושיים

 (. שנמצאו החולשות את ובזמן כראוי לתקן ידעו גם הלקוחות

 זה. מחשבים 09-כ של(, כ"בד וירטואליות) מאוד קטנות רשתות על מבוססים שמתפרסמים המאמרים, אבל

 והאפליקציות הרשת ארכיטקטורות, ההתקנה אפשרויות מגוון, המחשבים כמות את מלייצג מאוד רחוק

-למידת של הביצועים, יותר ומסובכת יותר גדולה שהרשת ככל כי ידוע. אמיתיות ארגוניות ברשתות שרצות

 הדרך קפיצת האם עדיין ברור לא. מעשיים לבלתי הפיכתם כדי עד, משמעותית מתדרדרים חיזוקים

 ארגונית רשת לסמלץ צורך יהיה, זה את לבחון כדי. אפשרית אמיתיות לרשתות מאוד קטנות מרשתות

. משמעותי באתגר מדובר המקרים בשני. אמיתית רשת על זאת ולחקור לנסות או, גבוהה באיכות אמיתית

 גם מוצלח יהיה(, הניסוי רשת) אחת רשת על ויתאמן ללמוד שיצליח Agent כי להוכיח צורך יהיה, מכך יתרה

 .עצמו בפני משמעותי אתגר(. Transfer Learning) אחרות ברשתות

 שלנו ברשת" מתרוצץ"ש אוטונומי Agent-ב מעוניינים באמת אנחנו האם. מעשית שאלה גם כך על אוסיף

 אם, זה כל ואחרי? אחרות לבעיות או בעצמו DOS-ל לגרום עלול לא הוא האם? אנושית השגחה שום ללא

 הכלים עם חוקים מערכת של ששילוב לכם יגידו הם, חדירות בבדיקות למחייתם שעוסקים אנשים תשאלו

 .עליהם תאפיל מכונה שלמידת בטוח לא ממש. מצוינת עבודה עושים קודם שהזכרתי האוטומטים
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 סיכום
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