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מהו אנטיוירוס?
סקירה

אנטיוירוס הוא תוכנית אבטחה שאתם מתקינים על

עורך אורח

המחשב שלכם או המכשיר הנייד על מנת להגן עליהם

ג›ייק וויליאמס ( )Jake Williamsהוא המייסד של Rendition

מפני הדבקות בנוזקה .המושג נוזקה הוא מושג כללי

) Infosec (www.renditioninfosec.comוהוא גם מדריך מוסמך

לכל צורה של תוכנה זדונית כמו וירוסים ,תולעים,

של  SANSוכותב קורסים .הוא פעיל בטוויטר כ @MalwareJake

סוסים טרויאניים ותוכנות ריגול .למעשה ,המושג נוזקה

וכותב את הבלוג שלו ב .malwarejake.blogspot.com

מגיע מהמילה ‹נזק› בהטייתה במשקל מילים הקשורות
למחשבים (תוכנה ,חומרה) .אם המחשב שלכם נדבק
בנוזקה ,תוקף סייבר יכול ללכוד את כל ההקלדות שלכם ,לגנוב את המסמכים שלכם או להשתמש במחשב שלכם
על מנת לתקוף אחרים .בניגוד למה שחלק מהאנשים חושבים ,כל מערכת הפעלה ,כולל  Mac OSולינוקס חשופות
להדבקות.
ניתן לרכוש פתרון אנטיוירוס כפתרון בודד או בצורה שהוא נמכר לרוב – כחלק מחבילת הגנה כוללת .הבעיה היא
שאנטיוירוס כבר לא יכול להתמודד עם תוקפי סייבר ,הם כל הזמן מפתחים ומשחררים סוגים חדשים של נוזקות .יש
כל כך הרבה גרסאות חדשות של נוזקות שמשוחררות מדי יום כך ששום אנטיוירוס לא יכול לאתר ולהגן כנגד כולם .לכן
זה חשוב שתבינו שאמנם אנטיוירוס יסייע להגן על המחשב שלכם ,אבל הוא לא יכול לאתר ולעצור את סוגי הנוזקות.
על מנת להבין טוב יותר מדוע ,הבא נבחן כיצד מרבית תוכנות האנטיוירוס עובדות.

איך אנטיוירוס עובד

באופן כללי יש שתי דרכים בהן תוכנות אנטיוירוס עובדות :איתור מבוסס חתימות ואיתור מבוסס התנהגות .איתור
מבוסס חתימות עובד כמו מערכת החיסון האנושית .הוא סורק את המחשב שלכם לאיתור מאפיינים או חתימות של
נוזקות מוכרות .הוא עושה זאת על ידי התייחסות למילון של נוזקות מוכרות .אם משהו במחשב שלכם מתאים לתבנית
במילון ,האנטיוירוס מנסה לנטרל אותו .כמו מערכת החיסון האנושית ,המילון זקוק לעדכונים ,כמו חיסון נגד שפעת ,על
מנת להגן כנגד זנים חדשים של נוזקות .אנטיוירוס יכול להגן נגד מה שהוא מזהה כמזיק .הבעיה היא שתוקפי סייבר
מפתחים נוזקות חדשות במהירות רבה כל כך כך שיצרני אנטיוירוס לא יכולים לעמוד בקצב .כתוצאה מכך ,לא משנה
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כמה עדכנית תוכנת האנטיוירוס שלכם ,תמיד יש גרסה
של הנוזקה שפוטנציאלית יכולה לעקוף את האנטיוירוס
שלכם.
עם איתור מבוסס התנהגות ,האנטיוירוס לא מנסה
לזהות נוזקות מוכרות ,אלא מנטר את ההתנהגות של
תוכנה המותקנת על המחשב שלכם .כאשר תוכנה
מתנהגת בצורה חשודה ,כמו לנסות לגשת לקובץ מוגן
או לשנות תוכנית אחרת ,אנטיוירוס מבוסס התנהגות
מאתר את ההתנהגות החשודה ומתריע לכם .גישה זו
מספקת הגנה נגד נוזקות חדשות שעדיין לא מופיעות
במילון .הבעיה עם גישה זו היא שהיא עלולה לייצר
התרעות שווא .אתם ,משתמשי המחשב ,עלולים לאבד
את הביטחון לגבי מה לאפשר ומה לא לאפשר ולאורך

בעוד אנטיוירוס הוא חלק חשוב בהגנה על
המחשב שלכם ,הוא לא יכול לזהות או לעצור
את כל המתקפות .לבסוף ,אתם ההגנה הטובה
ביותר ,לא רק טכנולוגיה.

זמן לאבד את הרגישות להתרעות אלו .אתם עלולים
להתפתות להקיש על  Acceptעל כל התרעה ולהשאיר
את המחשב שלכם פגיע להתקפות והדבקה .בנוסף ,עד
שהתנהגות הנוזקה תאותר ,הנוזקה כבר כנראה רצה על המכשיר שלכם ואתם לא יודעים אילו פעולות היא ביצעה
לפני שתוכנת האנטיוירוס זיהתה אותה.
אנטיוירוס הוא חלק חשוב בהגנה על המחשב והמכשירים הניידים שלכם .בכל מקרה שזה אפשרי ,אנו ממליצים
להתקין אנטיוירוס ולהשתמש בו .נקודת המפתח שיש לזכור אותה היא שללא קשר לאיך שהאנטיוירוס שלכם עובד,
הוא אף פעם לא יכול להגן עליכם מכל סוגי הנוזקות הקיימים .לבסוף ,אתם ,ולא רק הטכנולוגיה ,הם ההגנה הטובה
ביותר כנגד תוקפי סייבר.

טיפים לאנטיוירוס

1 .1השיגו תוכנת אנטיוירוס אך ורק ממקומות מוכרים ומספקים אמינים .זו תרמית ידועה של תוקפי סייבר להפיץ
תוכנות אנטיוירוס מזוויפות שהן בפועל נוזקה.
2 .2וודאו שיש לכם את הגרסה האחרונה של האנטיוירוס ,שהרשיון שלכם תקף ופעיל ושהתוכנה מקונפגת לעדכונים
אוטומטיים .אם המחשב שלכם היה מנותק מהרשת או כבוי לזמן ארוך ,תוכנת האנטיוירוס שלכם תצטרך להתעדכן
עם חיבורכם מחדש לאינטרנט .על תדחו את פעולת העדכון.
3 .3וודאו שהאנטיוירוס שלכם סורק אוטומטית התקנים ניידים וודאו שהתוכנה מופעלת לסריקת זמן אמת.
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4 .4שימו לב להודעות זמן אמת על המסך שמייצרת תוכנת האנטיוירוס .רוב ההתרעות כוללות את האפשרות לקבל
מידע נוסף או המלצות לגבי מה לעשות הלאה .אם אתם מקבלים התרעה על מחשב שקיבלתם ממקום העבודה,
צרו קשר עם מחלקת התמיכה או המנהל שלכם באופן מיידי.
5 .5אל תבטלו או תסירו את תוכנת האנטיוירוס בגלל שאתם חשים שהיא מאטה את המחשב שלכם ,חוסמת אתרים
או מונעת מכם להתקין תוכנה או אפליקציה .ביטול האנטיוירוס שלכם עלול לחשוף אתכם לסיכון מיותר ויכול
להוביל לאירוע אבטחה משמעותי .אם הבעיות הן על מחשב של העבודה ,צרו קשר עם מחלקת התמיכה .אם
הבעיה מתגלה על מחשבכם הפרטי ,נסו לפנות ליצרן האנטיוירוס ,לבדוק את אתר האינטרנט שלו או להחליף את
האנטיוירוס באחד אחר.
6 .6אל תתקינו מספר תוכנות אנטיוירוס על המחשב שלכם באותו זמן .פעולה זו תגרום לרוב להתנגשות בין תוכנות
האנטיוירוס השונות ולמעשה להפחית את רמת ההגנה על המחשב שלכם.
7 .7לימדו לזהות את ההתרעות שתוכנת האנטיוירוס שלכם מספקת .תוקפי סייבר יכולים להכין אתרים זדוניים שמדמים
בצורה מאוד טובה הודעות אנטיוירוס מזויפות ומציעים לעזור לכם לתקן את המחשב שלכם .הקלקה על הקישור
או הכפתור באתרים אלו יכולה בפועל לפגוע במחשב שלכם.

למדו עוד

הרשמו ל  !OUCHהניוזלטר החודשי למודעות אבטחת מידע ,גשו לארכיון  ,!OUCHבקרו אותנו ב
 http://www.securingthehuman.orgולמדו עוד על פתרונות מודעות אבטחת מידע של .SANS
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