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 'ג 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

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

 לקידום מכונה בלמידת מתקדמות שיטות של הפוטנציאל את לעומק לבחון אנסה זו מאמרים בסדרת

 . הסייבר הגנת בתחום שונים יישומים של משמעותי

 מכונה למידת של האפשרית בתרומה שעסק לדוגמא דיון והצגתי הדיון מסגרת את הגדרתי הראשון במאמר

 כתיבה לטובת וביישומים( ניטור יכולות) EDR-ו AV במוצרי בדיון המשכתי השני במאמר. חדירות בדיקותל

 מערכות - נוספת ניטור שיטת עבור מכונה למידת של בפוטנציאל לדון אמשיך הזה במאמר. מאובטח קוד של

 .ארגוניות לרשתות( IDS) חדירות לגילוי

 
 חדירות לגילוי מערכת לטובת מכונה למידת

 כותבי, השני במאמר בה שעסקתי AV מוצרי עבור מכונה למידת מחקרי של ההיסטורית לסקירה בנוסף

 IDS (Intrusionמוצרי עבור מלאכותית אינטליגנציה של ההיסטוריה את גם סוקרים CSET של המאמר

detection systems) .מחשבים ברשתות זדונית פעילות לגלות מנסים אלו מוצרים (גם נקראים NIDS ,)או 

 או חשוד התנהגות לפרופיל סימנים חיפוש באמצעות כ"בד זאת עושים הם(. HIDS גם נקראים) במחשבים

 של זיהוי על או(, מוכרים איומים) בעבר שנראו תקיפות על מושתת להיות עשוי כזה התנהגות פרופיל. זדוני

 . צפוי בלתי או חדש מסוג תקיפות לאתר בניסיון( אנומליה) חריגה התנהגות

 ביותר הבסיסי המנגנון. חוקים מערכות באמצעות היא מוכרות תקיפות לאתר ביותר הפשוטה הדרך

IOC (Indicators of Compromise .) של( blacklist) שחורה רשימה של יצירה הוא IDS של חוקים במערכות

 כזה לאתר הארגונית מהרשת גישה ניסיון כל. כזדוניים שמוכרים אינטרנט אתרי של כתובות רשימת, למשל

 של מועטה כמות ובעלת ביצועים מבחינת מאוד יעילה שיטה זו. התרעה וייצר לתקיפה לאינדיקציה יחשב

, רבות שנים נרחב בשימוש נמצאת היא. IOC רק מראש מכילה שהרשימה ההעובד לאור, שווא התרעות

 . חדש מסוג תקיפות לאתר יכולת שום לה אין כמובן אבל

 

https://sites.google.com/view/jacobrimer/
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x89/DW137-4-CyberAI.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x8A/DW138-3-CyberAI-Part2.pdf
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x8A/DW138-3-CyberAI-Part2.pdf
https://cset.georgetown.edu/
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6158026
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.5995965
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 מודל לאמן כדי(, שונים סיווג אלגוריתמי) מכונה בלמידת להשתמש ניסיונות נעשים שנה 02 מעל כבר לכן

 לאמן שכדי היא הבעיה. חוקים בהגדרת צורך ללא, שונות התקפות סוגי של המובהקים הסימנים את לזהות

 התנהגות של מאוד רבות דוגמאות מול אל, מתויגות תקיפות של מאוד רבות דוגמאות נדרשות מודל

 ". תמימה"

 יצרה DARPA ((Defense Advanced Research Projects Agency האמריקאית הצבאית המחקר סוכנות

 האקדמי המחקר מרבית היום שעד מציינים CSET של המאמר כותבי. 8991-0222 בשנים כאלו מאגרים

 מערכות שלאמן מבין דעת בר כל. האלו המאגרים על מתבצע חדירות גילוי לטובת מכונה למידת אודות

 לתכנון משול הקודם המילניום מסוף סייבר תקיפות של דוגמאות באמצעות( 0200) כיום מכונה למידת

 לאור, שניה במחשבה. )אבינו אברהם של הגמל מסעות על שמתבסס דן-גוש למטרופולין תחבורתי פתרון

 (. טובה דוגמה לא זו אולי, לאחרונה הפקקים מצב

 Supervised) מונחית מכונה ללמידת איכותי אימון חומר לבנות האתגר את ממחישה הזו הנקודה, וברצינות

learning )עבור סיווג מודל בניית לטובת מתויגות דוגמאות מאגר של יצור. הסייבר בעולם IDS רשתי (NIDS )

 כאן הרי, וירוס אנטי מוצרי לבחינת מהקשיים חלק על עמדתי הקודם בחלק אם. מאוד קשה משימה היא

 של זדונית תעבורה עבור דוגמאות מספיק" מקליטים" כיצד על שנדבר לפני עוד. ומכופלים כפולים הקשיים

, ראשית. ארגוניות מחשבים רשתות של אותנטית" תמימה" תעבורה אפילו להשיג רב קושי יש, תקיפות

 . אותן ולאגור לאסוף טריוויאלי שלא מידע של עצומות בכמויות מדובר

 קיימות, שנית. מייצגת דגימה תניב בהכרח לא מאוד קצר זמן בפרק תעבורה של הקלטה על התפשרות

 של פרטיות, הארגון של עסקית סודיות: ארגוניות רשתות מתוך מידע איסוף על שמקשות שונות סוגיות

 ארכיטקטורת) ספציפית רשת של להגדרות מותאמת רשתית תעבורה, ולבסוף. סתר האזנת וחוקי עובדיו

 אמיתיות ארגוניות רשתות'(. וכו משתמשים של הגדרות, ושירותים אפליקציות, קצה נותתח כתובות, הרשת

 עד ברור לא. המאמרים סדרת של הראשון בחלק כבר שהזכרתי כמו, מאוד ומגוונות מורכבות להיות נוטות

 .אחרות רשתות של תעבורה נאמנה מספיק מייצג אחת מרשת איסוף כמה

" תמימה" תעבורה להקליט ניסיונות בעבר היו. תקיפות של דוגמאות מספיק לייצר הקושי נוסף זה ועל

 היא הסיבה. שימושי באמת אינו כזה שמידע מסתבר אבל. שונות סייבר תקיפות של תעבורה לתוכה ולסנתז

, מסונתזת תעבורה לבין אותנטית תעבורה בין להבדיל בפועל ילמדו הסיווג שאלגוריתמי להניח שסביר

 בדוגמא להיעזר יכול, לכך בהמחשה שמעוניין מי. זדונית לתעבורה תמימה תעבורה בין להבדיל במקום

 לאבחון AI מערכת פותחה יורק בניו סיני-הר חולים בבית. מרקר-בדה שלי בכתבה בעבר שהבאתי הבאה

 מודל שביצועי תלמרו. החזה של רנטגן צילומי ניתוח סמך על, ריאות לדלקת גבוה בסיכון שנמצאים חולים

 שצולמו רנטגן תמונות על כשנבדק נכשל המודל, זהה חוליםה בית של הרנטגן צילומי עבור טובים היו הסיווג

 . אחרים חולים בבתי

  

https://www.themarker.com/technation/1.5727433
https://www.themarker.com/technation/1.5763045
https://www.themarker.com/blogs/misterdata/BLOG-1.8326477
https://www.themarker.com/blogs/misterdata/BLOG-1.8326477
https://www.themarker.com/blogs/misterdata/BLOG-1.8326477
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x8A/DW138-3-CyberAI-Part2.pdf
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6035088
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x89/DW137-4-CyberAI.pdf
https://www.themarker.com/technation/1.5727433
https://www.themarker.com/blogs/misterdata/BLOG-1.8664103
https://www-scientificamerican-com.ezproxy.weizmann.ac.il/article/artificial-intelligence-is-rushing-into-patient-care-and-could-raise-risks/
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 של ניידים רנטגן מכשירי של צילומים בין להבדיל בפועל למד סיווגה שמודל הבינו החוקרים, בדיקה לאחר

 הרדיולוגיה מחלקת של הרנטגן במכונות שצולמו אלה לבין(, המטופל של מיטתו ליד שצולמו) החולים בית

 לעזוב להם מאפשר אינו שמצבם חולים עבור רק ניידים חזה בצילומי להשתמש נוטים שרופאים ומכיוון. שלו

 .ריאות דלקת פתחל יותר גבוה בסיכון כחולים נכון סווגו ואל חולים כי מפתיע זה אין, מיטתם את

 DARPA כמו עשיר גוף של בנתונים משתמשים: IDS לטובת סיווג מודל לאמן שרוצים אלו עושים מה אז

( וירטואלית או פיזית) קטנה מעבדה רשת שמקימים או(, רע שזה קבענו וכבר, שנה 02 מלפני כזכור)

 להשתמש שמנסים או(, יותר לא אם, מידה באותה גרוע) אימון כחומר שלה התעבורה את ומקליטים

. התקיפות תעבורת את גם המסונתזת התעבורה על ומסנתזים תעבורה לסנתוז שמיועדים במוצרים

 במטרה מלכתחילה נבנו תעבורה לסנתז שיודעים שהמוצרים הבעיה. אידיאלי פתרון כמו נשמע לכאורה

 . מצוינים הם הזה היעוד עבור. תקשורת ציוד של עומסים לבחון

 לרשת גישה לכם יש אם אלא, לסיכום. פחות, מכונה למידת לטובת איכותית תעבורה לסנתז המטרה עבור

 שתבצעו תקיפות של תעבורה להקליט וגם, שלה התעבורה את להקליט מסוגלים שאתם אמיתית ארגונית

 . מדהים לא מצבכם, בתוכה

 עבור הקודם בחלק שציינתי וכמו. חדירות גילוי לטובת סיווג מודלי של איכותם מה להבין אפשר מכאן

 פני על עמוקה ללמידה משמעותי יתרון שאין( מפתיע לא ממש באופן) מסתבר כאן גם, וירוס-אנטי מערכות

 מאגרי לסנתוז חדשה תקווה יש שלאחרונה מציינים CSET של המאמר כותבי. אחרות מכונה למידת שיטות

 GAN (Generative של מסוג לומדות ברשתות שימוש באמצעות שונות סייבר אפליקציות עבור למידה

Adversarial Network) .מאגר של ההתפלגות את ללמוד שמאפשר מכונה ללמידת גנרטיבי מודל זהו 

 מקוריות דוגמאות כמו שנראות סינטטיות דגימות ליצור בשביל בו להשתמש ניתן ולכן, מסוים נתונים

 ברשתות מזויפים פרופילים עבור סינטטיות פרופיל תמונות למשל מייצרים GAN באמצעות. מהמאגר

 מכדי מוקדם, לעיל שציינתי הקשיים לאור אבל, כאן גם לסייע יוכלו כאלו רשתות ובעתיד יתכן. חברתיות

 .לקבוע

 התנהגות לזהות שמסוגלות כאלו, המכונה למידת מעולם אחרות בשיטות להשתמש אפשרות גם יש, ברם

 מונחית-לא למידה של טכניקות על כ"בד מסתמכות האלו השיטות .(Anomaly Detection) חריגה

(Unsupervised learning )הסיווג שיטות עבור ללמידה מאגרים הכנת של מהאתגר פטורות והן 

(Supervised learning .)צפוי בלתי או חדש מסוג תקיפות אפילו לאתר תיאורטית מסוגלות אלו שיטות .

 עובדת היא נועה(. בעבר שתמשתיה בה שגם) הבאה הפשוטה הדוגמא באמצעות הנושא את אמחיש

, שלה הפעולות לוג את נבחן אם. מהבית או במשרד, רבות שעות כ"בד עובדת והיא, שלך בחברה חרוצה

 נוסעת היא שאז) 81:82 עד 9:22 בשעות, הרגילים העבודה ימי במהלך רבות פעולות מבצעת שהיא נראה

 (. חיים לה שאין כנראה) 00:82-ל 02:22 השעות בין ערבב גםו(, הביתה

https://www.themarker.com/technation/1.5727433
https://www.digitalwhisper.co.il/files/Zines/0x8A/DW138-3-CyberAI-Part2.pdf
https://www.themarker.com/techblogs/misterdata/BLOG-1.6264576
https://www.themarker.com/technation/1.5727387
https://www.themarker.com/technation/1.5727387
https://www.themarker.com/technation/1.5727418
https://www.themarker.com/blogs/misterdata/BLOG-1.8326477
https://www.themarker.com/technation/1.5727387
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 באמצע גם ולפעמים 89:22 סביב גם נועה של פעולות בלוג מופיעות, יםימ שלשה מלפני החל, פתאום אבל

 חריגות להופיע החלו ימים שלשה ולפני, קבועה יומית עבודה שגרת יש לנועה, אחרות במילים. הלילה

 נסעה שהיא גם יתכן. לקצה זה את לקחת החליטה היאש יתכןו, חיים אין שלנועה אמרנו כבר. הזו מהשגרה

 עדיין שהיא לימד נועה עם מהיר בירור אבל. השתנו שלה העבודה שעות ולכן החברה מטעם ל"לחו

 מורעלת עובדת אפילו ובלילה, בפקקים עמוק תקועה!( לצערה) עדיין היא 89:22 שעהב, בארץ?( לצערה)

 ...חשוד נשמע כבר זה כאן. ישנה שכמותה

 על גם בקלות הזה הרעיון את ליישם אפשר אבל(, זמן ציר) הפעילות משעות חריגות של איתור הדגמתי

 כאן עד .ועוד לתקשר נוהג הוא מחשבים אילו עם, בשגרה מבצע שהעובד הפעולות סוג כגון, נוספים ממדים

 המחשתי שכבר כפי, ראשית. מטובות רעות חדשות יותר הרבה יש כאן גם לצערי אבל. הטובות החדשות

 בלבד מחשיד החריגה של הגילוי, כלומר. ל"לחו טסה למשל, שלה השגרה את שינתה אכן נועה אולי, לעיל

 כבר זה, מהשגרה חריגות הרבה יש ואם. סייבר בתקיפת מדובר שאכן מבטיח אינו הוא נוסף בירור וללא

 צריכה משגרה חריגות לגלות כדי, בנוסף. השווא התרעות לסוגיית חזרנו שוב, כן. למדי מתיש להיות עלול

 . קיים תמיד לא זה. שגרה כל קודם להתקיים

 סטודנטית היא, שגרתית לא מאוד בחורה היא דנה. דנה את הכירו, שהצגתי הפשוטה לדוגמא בהמשך

 ומגיעה משרה ברבע שלך בחברה עובדת היא(. הקלישאה על סליחה) ממלצרת גם ולפעמים למשחק

 8-ל שקולה דנה של עבודה ושעת מאוד מוכשרת היא. לה כשמזדמן רק, מהבית פעולות מבצעת או, למשרד

 חריגות לחפש אבל. הזה העבודה אופי את לקבל מוכנים אתם לכן. המשקיענית נועה של עבודה שעות

 ...לגמרי אחר סיוט כבר זה דנה אצל משגרה

 תעשייתיות מרשתות להבדיל. ארגונית רשת של תעבורה עם ההתמודדות את יותר הולם דנה לגבי התיאור

 ודם בשר עובדים עם ברשתות תקשורת, במכונות מדובר כי קבועה די התעבורה בהן(, סקאדה כדוגמת)

 על דרמטית להשפיע עשויים הארגון פעילות באופי שינויים, מזו יתרה. למדי ודינאמית הטרוגנית להיות נוטה

 העבודה באופי השינוי את כדוגמה מציינים CSET של המאמר מחברי. הזה מהסוג IDS מערכות של יעילות

 לגרום עלולים עולמית מגיפה של גודל בסדר שאינם שינויים גם אבל, הקורונה מחלת שהביאה מהבית

 .ראש לכאבי

 כיום מבוססות עדיין IDS מערכות, מכונה למידת של שונות בגישות מחקר של שנה 02 אחרי גם, לפיכך

 מסורבלות הן גם. מאוד מוצלחות במערכות שמדובר מהסיבה נובע לא וזה. חוקים מערכות על בעיקר

 אפקטיבית חוקים מערכת לכוונן קל לא. שווא התרעות של גדולות בכמויות בהם המשתמשים את ומציפות

 רק והן יותר עוד משמעותיות מכונה למידת מערכות של הבעיות, שני מצד אבל. גדול בארגון IDS של

 סינטטיות דוגמאות לייצר כדי GAN מסוג ברשתות בעתיד להשתמש התקווה את לעיל הזכרתי. מתרבות

 מערכות על להתגבר שמסוגלות תקיפה אסטרטגיות לייצר היום כבר משמשות רשתות אותן אבל. ללמידה

IDS  מכונה למידת שמבוססות מערכות או, חוקים מבוססות במערכות מדובר אם בין, קיימות. 
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 המכונה למידת במודלי לשטות חדשות שיטות לבניית גם משמשות GAN מערכות. רעות חדשות עוד ויש

 את ישפרו אולי שבעתיד, מוןאי דוגמאות לבניית שמשמשות רשתות אותן, כלומר(. Adversarial AI) בעצמם

 גרוע או, אותן לעקוף שרוצים אלו את משמשות גם, IDS לטובת מכונה למידה מערכות לבנות האפשרות

 השני בצד תוקפים יש". הקיר" מול משחקים לא סייבר בהגנת, הראשון בחלק שנאמר כפי. בהן לשטות מכך

 .יותר אפילו שיאמרו ויש, פחות לא שמשתכללים

 

 סיכום

 אלו מערכות גם. המאמרים בסדרת הניטור יכולות של נוסף נציג, IDS במערכות התמקד הנוכחי המאמר

 לאור זאת. לעין הנראה בעתיד להשתנות עומד לא הזה המצב הנראה וככל, חוקים מערכות י"ע נשלטות

 בשל או, Supervised learning בגישת מסווגים עבור איכותיים למידה מאגרי בבניית הגדולים הקשיים

 מערכות של אפקטיבית הפעלה לטובת סף דרישת, ארגוניות תקשורת ברשתות נורמה לזהות הקושי

Anomaly Detection של בגישה Unsupervised learning .אציין, אופטימית בנימה המאמר את לסיים כדי 

  IDSלטובת מכונה למידת מערכות בניית של בהקשר משמעותית יותר טוב המצב, לעיל שרמזתי שכפי

 לשימור כאן אעצור אבל, אחרים אתגרים כמובן שם יש. סקאדה כדוגמת תעשייתיות מערכות של ברשתות

 האוטומציה בתחום אדון הבא במאמר רק לכן, לצפוי מעבר התארך הנוכחי המאמר. האופטימית הסיומת

 .והחוסן המוכנות שלב של נוסף נציג, חולשות לגילוי

 

 הכותב על

 בלמידת שני תואר לו יש. וביולוגיה מלאכותית בינה, סייבר בנושאי ומרצה בכיר יועץ הוא רימר יעקב ר"ד

 ליעוץ במקביל באקדמיה מדעי במחקר עוסק ואה. למדע ויצמן ממכון שניהם, באימונולוגיה דוקטורטו מכונה

. הממשלה ראש ובמשרד טק-בהיי בכירים בתפקידים שימש בעבר. טק-היי ולחברות ממשלה במשרדי

 בינה"ו" לביטחון ויישומיה מלאכותית בינה" הקורסים את אביב-תל באוניברסיטת מלמד הוא, בנוסף

 . שני לתואר תוכניות במסגרת" הסייבר בעידן מלאכותית

 MrBigDataThemarker@gmail.com: לתגובות מייל. ללינקדאין קישור
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