
אופק טכנולוגי 

לסייבר

-בלמ״ס-
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Problem Statement

, טכנולוגיה מתפתחת

פ"תהליכי מו

תהליכי  , טכנולוגיה בשלה

קליטה בשוק

,חולשות חדשות

נתיבי תקיפה חדשים

,כלי ההגנה הבאים

תפיסות הגנה מגיבות

הנבטה הטמעה משטח תקיפה מענה הגנתי

?האם ניתן לשבור את הסדר
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?מה המגמות1.
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(בניין כוח, מדיניות, תעדוף)
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ס"בלמ

?מה המגמות1.

(Trends)

הנבטה הטמעה משטח תקיפה מענה הגנתי

מיפוי המגמות הטכנולוגיות
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5

יכולות מחשוב
,מעבר למחשוב קוונטי וקוגניטיבי, תקרת חוק מור

...(DNA, גרפיט)אפשרויות נוספות 

תשתית תקשורת וצורות רשת
,  וירטואליזציה של רשתות, ריכוז תשתיות בענן

SDX, nano-networks

עם האדם והסביבההדיגיטלממשק 
IoT- לתודעה ולגוף, לביתהדיגיטלחדירת

הדאטהשכבת ניהול 
גידול בדרישה לתקן ומוצרים תומכי פרטיות ואמינות

AIקוונטי

VR/AR , ממשק למוח, רכב מקושר, וירטואליםעוזרים...

fog ,edge5G, ענן

MPC, Homomorphicיין'בלוקצ, ביומטריה
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הנבטה הטמעה משטח תקיפה מענה הגנתי

גזירת המשמעויות האסטרטגיות

?המשמעויותמה . 2

(Strategic Impact)
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צמצום נזקיםתהליך ההגנהצמצום משטח התקיפה             

"ביעד"אפקטים התקיפהתהליך "                          אל היעד"

חיפוש  

וסגירת  

חולשות

ניהול  

,  הרשאות

בידולים

,     גילוי

זיהוי    ושיוך  

,  גיבוי

, יתירות

התאוששות

אימות  

ואמינות

חיפוש וניצול 

חולשות

, נגישות

התפשטות  

ודילוג 

, חשאיות

הסתתרות  

והתחמקות 

חשיפת סוד 

ופיצוח צופן

פגיעה

מידעסילוף (פיזי, דאטה)

חזית  

חולשות

חזית  

-הביצור 

חדירה

חזית  

-האיתור 

חמיקה

חזית  

הסוד

חזית  

הזמינות

חזית  

התודעה

מידעשמירת 

Recon, 

Weaponize

Deliver, 

Exploit, 
Install,

CNC
CNI CNA CNE

IdentifyProtectDetectRespond and Recover
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חזיתות

טכנולוגיה

חזית

החולשות

חזיתחדירה-חזית ביצור

חמיקה-האיתור

חזית

הסוד

חזית התודעהחזית הזמינות

-מלאכותיתבינה 

ככלי סייבר

-בינה מלאכותית 

רוחביתתשתית

קוונטימחשוב 

תקשורת קוונטית

IOT ,G5

SDN, ענן

edge, fog

מבוזרמידע ניהול 

BlockChain

MPC

Homomorphic

ממשקי

עולם-אדם-דיגיטל

רגולציה לדאטה

מגןתוקף
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מגןתוקף

DARPA Cyber Grand Challenge - a 

competition to create automatic 

defensive systems capable of 

reasoning about flaws, formulating 

patches and deploying them on a 

network in real time.

NIST - AI system, which will replace 

the work of numerous human 

analysts, should be assigning risk 

scores to most publicly reported 

computer bugs by October 2019.

TAU - establishing trust as part of 

the hardware manufacturing 

process - automate a wide range 

of code analysis tasks - employ a 

deep neural network, which maps 

each statement to a context-

dependent representation vector 

and then compares such vectors 

across the two code domains: 

source and object.

Password guess: 

PassGAN

(Generative 

Adversarial Network) 

and hashCat -

together cracked 

27% of passwords in 

LinkedIn 

Threat intelligence: 

big data analysis, 

behavior-based 

anomaly detection, 

smart forensics… 

(cybereason, 

darktrace, chronicle, 

recorded future etc.)

MTD – automated 

changes in process, 

app, OS, IP, net 

path rotations 

(Morphisec etc.)

DEFCON 17’ -

system that learns to 

tweak malicious 

binaries so that they 

can slip past antivirus 

tools, even ones that 

are also powered by 

artificial intelligence

Autonomous 

response: increase 

system restrictions, 

trigger deception 

methods, system 

shutdown/restore.

Self Organizing 

Network (SON) -

mobile

Adversarial AI 

against smart 

physical systems

AI-based adaptive  

botnets; intelligent 

worms…

Mailbox anomaly 

detection based on 

contextual and 

human behavioral 

analysis (eg. 

Ironside).

Weaponized AI for 

social engineering: 

text, voice, 

contextualized…

AI-based intrusion 

path search…

IARPA – “TrojAI” 

inspecting AI systems 

for trojan attacks

-חזית חדשה -תת

AI-אמינות כלי ה

DARPA – “XAI” 

(explainable AI)

IBM – “Adversarial 

Robustness 

Toolbox”

חזיתות

טכנולוגיה

חזית

החולשות

חזיתחדירה-חזית ביצור

חמיקה-האיתור

חזית

הסוד

חזית התודעהחזית הזמינות

-מלאכותיתבינה 

ככלי סייבר

חיפוש חולשות  

אוטומטי

;  ססמאותניחוש 

MTD; חכםפישינג

ניטור וחקירה  

;  חכמים

מסתגלתנוזקה

,  אוטונומיצופן

שבירת צופן  

בלמידה עמוקה

רשת, הגנה אוטונומית

הטית , בריפוי עצמי

מערכת לומדת

ייצור זיופים  

;עמוקים

זיופיםזיהוי

‘Adversarial 

Neural 

Cryptography’ 

- GAN based 

translation 

algorithm for 

autonomous 

encryption 

and 

decryption

Adversarial AI 

against smart 

cyber systems
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תכנון כיווני המענה

?לעשותמה . 3

(בניין כוח, מדיניות, תעדוף)

הנבטה הטמעה משטח תקיפה מענה הגנתי
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זמנים
להבשלת הטכנולוגיה ולהיערכות אליה

תועלת-עלות
הזדמנות לעומת תוחלת ההשפעה עליו/עוצמת האתגר

קיימיםשחקנים ותהליכים
מאמצים משיקים במדינה ובעולם

שחקנים 

ותהליכים

-עלות

תועלת

זמנים
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מה עוד  

?יקרה


