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 הארגוניםכשירות את לשפר המערך מחויבות במסגרת ישראל, 

.ני איומי סייברננות מפבמשק להתגו
 ףכפו, םבתשלוך כרונו אילי הישראמשק הע"י ה זך מסמבמוש השי

 זהבמסמך לראות אין ישראל. למדינת מדין הזכויות לשמירת 
.וץ פרטני אשר מתאים את המלצותיו לארגון מסויםתחליף לייע

.וחות בלבדעמי ננכתב בלשון זכר מטמך המס
.il.gov.cyber@toraל- במייל העביר לניתן סמך המלתוכן התייחסויות 

ות שמורותכל הזכוי

למערך הסייבר הלאומי 
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 Planning Resource Enterprise–  ERPערכות מ
 םליכיהתהול נילמרכזית הה מלטפורהפהן 

 מורכבותהן בעולם. הארגונים במרבית עסקיים 
 .וןגרהאל ועבתפזי רכמד וסיות והמו, ותעפוסמו

 :כמו, עסקיותלפעולות הבסיס הן אלה מערכות 
, האספקהשרשרת ניהול תקציב, ניהול , כספים

 מכירות, נושיהאהון הל הוני, םבימשאנון תכ
נקציות פוכמה יש  ERPערכות למ. ועודושיווק 

:עיקריות
 פנים-ארגונייםתהליכים לניהול כלים . 1

דוגמת , ההאספקשרשרת מול ה צינטראקואי
 נוכחות)מערכות אנוש משאבי כספים, ניהול 

., מלאיותיקים אישיים לדוגמה(, רכש
 חיתוכיםבו בצע ולהמידע את לאגור . 2

 עלברורה תמונה לקבל מנת על וניתוחים 
ה התמונמרכיבי ועל , בארגוןנסי הפינהמצב 

.סיתננהפי
.ה ובקרה של תהליכי ליבהכלי לשליט. 3
 בעתה ואוטומציה אינטגרציביצוע לאפשר . 4

 PLMמת דוג, משיקותערכות מם עה דבוע
(mentManage Lifecycle Product).

 םבירהם דיבועיהד צל, ערכתמבע דמיהסוג 
 המערכתשבהם התחומים כמות המידע, של 

 המרבון רגהאל עות רנגזהות לכהשה, עתגנו
 יעדיואת להשיג ויכולתו והאסטרטגית הטקטית 

 הרגישרכת עמלה ותאם ופכיה, העותצמבא
.בעבור תוקףנת מאוד ניימעו

 בשיעוריעלייה מגמת ניכרת האחרונות בשנים 
 בענן, ERPלשירותי המעבר ו/או הרכישה 

 קבוצותשל ניינן עוגובר הולך ובמקביל 
 גישהבהשגת פשיעה וארגוני )האקרים( פצחנים 

 עדמיהל עם דיאת ח ניהלדי כה לאות רכעמל
1.בהןהרגיש שקיים 

1  2018July /jewels crown the target cyberattackers How :Fire Under Applications ERP  /ONAPSIS
2  2018July /jewels crown the target cyberattackers How :Fire Under Applications ERP  /ONAPSIS
3 A16-132TA/alerts/ncas/gov.cert-us.www//:https
4 pdf08-18.Feb_CSA_Final_Security_ERP/security-erp //assets/org.lliancecloudsecuritya.downloads//:https

 17בנמצא שיש ומצאה חקרה  Onapsisחברת 
 המחוברות ERPמערכות של אפליקציות אלף 
 פחותלכן ונות דכעומלא לקן וח, נטנטרלאי

 תוביסמ םיששוח םביר םינוגרא .תונגומ
 תוכנהעדכוני לעשות בהמשך המוזכרות 

 DarkNetב-ערה פעילות זאת בעקבות ואבטחה. 
 צאותותה בנימ ERP-הות רכעמבות לשחווי ללגי

 עדכוןהיעדר . מוצלחותלמתקפות ומובילה 
 מלאהגישה לקבל לתוקפים לאפשר עלול תוכנה 

 וכןם ליכיההתל עום נינתוהל עה ליטשף וא
 עםהמתממשקות למערכות אפשרית גישה 

.נפרצה שERPערכת ה-מ

 בטיהיל םגס חהתייל וןנכלו נראיזאת ל כח וכנל
. ענןבים שבשימוש בשירותיהאבטחה המורכ

 מארבעהמורכבות סטנדרטיות  ERPמערכות 
 שרת. 2(. DB)הנתונים מאגר שרת . 1חלקים: 

 onticaipplA) הנכות יקשממ תרש .3 .היצקילפאה
cerfanteI ngmmirarogP). 4. וא) הצק תונחת 
מסוג מערכות נן(. בעמשתמש רך דאו  Clientכ-

 והטמעתןפונקציות מאות לעיתים כוללות זה 
 לארגוןם מותאודי עוייבאופן עת צבמת

 שיישוםבהכרח שאומר מה )קסטומיזציה(, 
 םג ךכו ,םניוש תוחוקל יןב הנוש תוכרעמה

 שיוצגונה ההגנות עקרוזאת עם . ההגנהאופן 
.בעמודים הבאים משותפים לרובן

מכל  ERPה-מערכות את מייחדים גורמים כמה 
:ערכת אחרת בארגוןמ
.רגישות וצבר המידע. 1
 האפליקציותומספר המערכת של המורכבות . 2

.המיושמות בה
 יישוםעל להקשות עשויה המערכת מורכבות . 3

.דעאבטחת המי
 ,המידעובאמינות נות בזמינית הארגוהתלות . 4

.מערכת והממשקיםה

4

3

2

תקציר המסמך ומטרותיו
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 תוחימומ ליעב םמירוג לש הכומנ תונמיז. 5
.סןוחוע דמיהבטחת אם ויישונון בתכמוכחת 

בכלל ואבטחה נה תוכני עדכווע ביצבקשיים . 6
 םניונת סיסיב ,הלעהפרכת עמ)ם דיברה

.ה(ואפליקצי

 עגונה ןוידה זכרמב םידמוע הלא םיביכרמ
: ERPבמערכת המידע אבטחת למורכבות 

 ,עותיתממשה נהגב מחייהן בצא מנהע דמיה
 העסקיוהצורך המערכת של המורכבות אך 

 מערכתלהשייכות אפליקציות בין בממשקים 
יישום על מאוד מקשה , אחרותמערכות לנן ובי
.ה איכותיתהגנ

 האופייניותהחולשות את נסקור זה במסמך 
 םמאפשריהם ליהכום דרכיהל וש ERPערכות מב

 לעקרונותנתייחס פרק בכל עימן. התמודדות 
 לבצע.שיש ולתהליך בהקשחה, לצורך המובילים 

5 endstation/policies/Departments/he/il.gov.www//:https

 תוחשקה עוציבל ךילהתה תא דרפנב ריבסנ
 רקלפה ננפונן ערי צמובו premise-Onות רכעמב

 למקוראו בר סייבה נהגהבתורת נטי לווהר
.אחרועי מקצ

 מסוגיםטכנולוגיות בשוק יש כי לזכור חשוב 
 הייחודיותההקשחה הנחיות עם באות והן שונים, 
 ההקשחההנחיות להן. הייחודיים והפורטים שלהן 

ולפיו ביותר הבסיסי נחה המהקו הן צרן הישל 
 הכתובותנחיות הה. ערכותהמאת לתחזק יש 

 והרחבהעזר ככלי לשמש יכולות זה במסמך 
.החליף אותןאך לא ל, היצרןנחיות לה

 במוקדיתדיר להתעדכן חשוב , הזך מסמעל ף נוס
 (ונשי םא) רוטלוגרה ,SNAS :םייטנוולרה עדיה
 הנגה ותצלמה״ ךמסמב משהשתל כןו רןצהיו
 בארגון״ה צקנות חבתבר סייני סיכום צומצל

5.ברסייערך השל מ

ERPערכת נה על מהג

ה אבטח
פיזית

בידול

תחזוקת 
 האבטחה
השוטפת

הרשאות

נת הג
דעהמי

מערכות 
אבטחה

עדכונים

ניטור 
ובקרה

האוששות 
מאסון

שימוש 
בשירותי 

ERP נןבע

הגורם
נושיהא
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קהל יעד

 ,עדמי תחטבא ליהנמ אוה הז ךמסמל דעיה להק
 ERPמערכות שבארגונם  ITומנהלי  systemאנשי 

 ןייד תוחטבואמ תוכרעמהש אדוול םיניינועמ םהו
העלות לאו לארגון, דרה הוגשהסיכון רמת לפי 

 יצירתתוך מספקת, אינה אם ההגנה רמת את 
 נטגרטורהאימול ובארגון ניין עהלי עבבין ה שפ

.נהוספק התוכ
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 וןגרבאנת נייעמוה גישרה דוקנהן  ERPות רכעמ
:משתי סיבות

 רגישמידע מכילות הן – האטרקטיבי המידע 
 ,עובדיםעל , סקאותעעל , לקוחותעל מידע : מאוד
 גםהן וכדומה. העיסוק אופי על כספים, על 

י קסעה טביהה לע תועיפשמה תולועפ תועצבמ
, בונותחשנהלת הספרי מלאי, נהלות מ, בארגון
 לדיווחהמועברים ומאזנים והפסד רווח דוחות 

 ,דומאות נרסקמה לכאות רכעמלכן . דועוסאי רוב
 נתוניםשינוי עסקי, מודיעין של בהיבטים בעיקר 

 ,(ניטיןומבה עלפגי, םריספבם רידס לאיו לביו)שי
יכולת ללא הארגון את שתותיר ה כופרתקיפת 

. עסקיות פעולותצעלב

 נותמותקהיות לעשויות  ERPערכות מ– ה הגיש
יש . נןעות רכשיו א( premise-On)מי וקמ רתבש

:הללומערכות בר לדרכים להתחכמה 

ePremis-On - 1. כ-nteiCl 2 .הצק תדמעב ימוקמ .
 המערכתלפורטל )קליינט( הקצה מעמדת גישה 
.צעות דפדפןבאמ

 חיבורבאמצעות . 2לענן. ענן בין . 1- ענן שירות 
.לענן

 כספים,אנשי הם מהמשתמשים ניכר חלק 
 שאינםעובדים יש מכירות. ואנשי תפעול ייצור, 

 לשמשועלולים המידע אבטחת לסכנות מודעים 
 לא עיגהל חילציש םכחותמ ףקותל ״לק ףרט״

 שיבצעוכך לשטות או שלהם, ההזדהות אמצעי 
 ואלהשלהם, ההרשאות באמצעות פעולות 

 דרךבהתחברות התוקף. של מטרתו את ישרתו 
 הסיכוניםלכל חשוף להיות עלול המחשב הענן, 

 חתבטאבם ויילותת רשבם צאימנש םריוכמה
דע המיאבטחת על נוסף נן, העספק של דע המי

.בארגון

משולש פי על  ERPמערכות על לאיום נתייחס 
:נהההג

 למערכותגישה – ( tialityenfidnCo)חיסיון 
ERP רותבירגיש ה עדמילף קוהת אתושפת ח 

 על, לקוחותל עם פרטיף לתוקה ליגהוא . בארגון
 פרטכל בחברה. הכספים מעבר ועל ההתנהלות, 

ה נמוכחיסיון דרגת בעל להיות עשוי מערכת ב
 חסיוןדרגת פרטים כצבר אך עצמו, בפני כשהוא 

.לעלותה דע יכולהמי

  ערכתמשל נות מיזאי – ( Availability)נות מיז
ERP לותעיהפאת ור מחופן באבשת מש 

חיובים וע נלמיכולה היא . ברההחשל השוטפת 
 עוגלפ ,םאילמה לוהני את בשלש ,םמיולתש וא
 תוכיאה תמרב עוגפל וא/ו םינמז תוחולב הדימעב

 וכןבורסאי דיווח במסירת עמידה אי המוצר, של 
.העובדים ועודלפרטיות ה דירח

 שיבוש– ( Integrity)המידע ושלמות מהימנות 
 ,יוגש ןפואב עדימ חותינל םורגיש ןפואב עדימה

 תוטלחהה תלבק ךליהת תונקיבת העגילפ
 וזיכויה בייגהליכי תשל נכון לא ע צוביל, בארגון
.הפיךבלתי ף ואניכר נזק לגרום עשוי , וכדומה

:On-Premise ארכיטקטורת רשת בהתקנה

PRESENTATION

PRESENTATION PRESENTATIONDEVELOPERSDB APPLICATION APPLICATIONDBDEVELOPMENT TEST

PRODUCTION

DB

IT ADMIN

USERS

APPLICATION

מקרא:
קישור פיזי
קישור לוגי

האיום
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PRESENTATION

PRESENTATION PRESENTATIONDEVELOPERSDB APPLICATION APPLICATIONDBDEVELOPMENT TEST

PRODUCTION

DB

IT ADMIN

USERS

APPLICATION

מקרא:
קישור פיזי
קישור לוגי

ארכיטקטורה

USERSDEVELOPERS

IT ADMIN

TESTDEVELOPMENT

FW

PRESENTATION

APPLICATION

DB

PRESENTATION APPLICATION

PRODUCTION

DB

PRESENTATION

APPLICATION

DB

מקרא:
קישור פיזי
קישור לוגו

:Premise-Onה ארכיטקטורת רשת בהתקנ
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PRODUCTION CLOUD TEST CLOUD

FIREWALL

USERS Developers

DEVELOPMENT CLOUD

מקרא:
קישור פיזי
קישור לוגו

: ענןבחיבור לשירותיארכיטקטורה 

Developers

TEST CLOUD

USERS

FIREWALL
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6 querysupply/news/Departments/he/il.gov.www//:https

המלצות הגנה

רה רשתית. ארכיטקטו1

ERPחה פיזית של שרתי  אבט.11

עקרון ההגנה

esmipre-nO: תורכעמ PRE גיוס ינשמ תויונב 
 DBה-בשרת . קצהמעמדות ו( APP ,DB)שרתים 

 APP-הת רש, וןרגאה לש םניותנה דסמ צאמנ
 המורשיםהיחידים הגורמים משני אחד הוא 

 רגישותו.ומכאן (, DBAה-)לצד  DBל-לפנות 
 נתמעל נות שופעולות נקוט ליש ה אלבות סימ

אליהם בר לח, לשרתיםגיע להזר מגורם וע נלמ
, דעמילשאוב או ה נוזקולהשתיל ה נתיקמדיה 

 ולגרוםבשרת פיזית פגיעה לפגוע הצליח לאו 
.ניםנתולהשבתתו או לאובדן פרטים ממאגר ה

 בענן ERPבשירותי המשתמש לארגון : ענןשירות 
המיושמת הפיזית ה האבטחברמת גם ניין עיש 

 הואהשרת שבהם ארגונים יש  האחסון.ספק אצל 
 דירפהל ץלמומ םילודג םינוגראב – תרש ותוא

.APPה- לשרת DBבין שרת ה-

תהליך ההקשחה

premise-On:

לשאר בדומה , מערכתהשרתי את למקם יש • 
אליו שהכניסה שרתים דר בח, ברההחשרתי 
.ה בלבד )כרטיס/קוד(הרשאהיא ב

 שי תכרעמה יתרש תא ,רשפאה תדימב• 
.בארגוןחרים אמשרתים פיזי באופן הפריד ל

 תרוקשהת ותנוראל הלעינם לייש ויצר• 
.נעילת השרת עצמוצעים לואמ

 אתעדת מתשה בטחאמת מצלב ציהלרצוי • 
 מיםהצילואת בדוק לום השרתילחדר ה סניהכ

.באופן מדגמיבפעם,  פעם מדי

 לבלקד מאוב חשו: רשתל שה ארכיטקטור
 SAPל שה בקרהלי כעות צמבאה בקרר צלייו
(REGENAM NIOLUTOS). לבכש אהי הנווכה 

 םיתרש תפסוה וא גורדש הקוזחת לש הרקמ
 של הרשת בי רכיואת הרשת את תעד לאפשר 

SAP  ניחיצוב רכיאו גורם שאין ולוודא הקשורים 
 בטעותחוברה או מחוברת לא ושהרשת שמאזין 

 רוטניה תכרעמ ןכ ומכ .ךישי וניאש תשר בכירל
 שלהרחבה או זיכרון של הרחבה בזמן מאפשרת 

הירים מזמן בפרקי ה זאת צע לבעיבוד וח ככל 
.מערכתהעומסים של הדרישות ולפי 

 לע הטלישם ריאפשמ רוטניה לישכ צייןל בוחש
.הול משאבים וירטואלייםניעתקת סביבות וה

:נן עשירות

 בדרישותעומד האחסון שספק לוודא יש • 
 הספקהאשרשרת בור עבבר סייהך ערמ

 אתהיתר בין המגדיר , ISO 27001בתקן או 
פיזית נה הגלוודא כדי ליישם שיש הבקרות 

.ניםנים שועל שרתים והתק

6

 הגנהמשפחה: לארגון< בסייבר הגנה תורת 
18.1זית וסביבתית< פי

לוגיתרדה הפ 1.2

עקרון ההגנה

 ליישםשיש לוגית ה הפרדשל בטים היני שנם יש
:בארגון

 משארהנתונים בסיס שרת של לוגית הפרדה . 1
.רגוןהא

Premise-On:  ה-שרתDB  היותלך צרילא 
 לאפליקציותרק החברה, התקני לכלל נגיש 



14

 צריכותהאפליקציות . DBAול-הרלוונטיות 
 מותקןשבהם העובדים מחשבי עם לתקשר 

Client שתפריד ארכיטקטורה ליצור יש .. מקומי
 השיג רשפאתו DB-ה תרשל תימינפה תשרה ןיב

. בלבדDBAל-לשרתי האפליקציה ו

 יששהוזכרו, ההפרדות על נוסף  ענן:שירות 
 ביןלוגית הפרדה יש הענן שבאחסון לוודא 

.הלקוחות

 פיתוח, העבודה:סביבות בין לוגית הפרדה . 2
 שלשיתוק למנוע מנת על וייצור. בדיקות 

 שלהעברה או הפיתוח, שלב בעת המערכות 
לגרום שעלול בר ד, העבודהביבת לספגום קוד 

.נזקים כבדים

 עוברמידע כי לוודא יש - ייצור מערכות • 
 הבביסלה הבוהגה בביסהמ, בדבלאחד בכיוון 

 עוברהמידע כי לוודא יש כך, לטובת הנמוכה. 
.ה נמוכה יותרהעתקתו לסביבאחר ערבול ל

 הייצורסביבת את להעתיק שנוהג ארגון • 
 דיפקהל ךירצ תוקידבהו חותיפה תוביבסל

.העתקת הסביבהאחרי דע לערבל את המי

תהליך ההקשחה

תת-יצירת ידי על הפרדה לעשות אפשר • 
.(SUBNETרשתות )

 בניתוחוקי , הגישם ליבימגהם חוקיעת ביק• 
 הגישנתן תימי לדירו שיג allFirewב-ם דייעויי

 יכולמי המידע, של שונים בחלקים לצפייה 
 םמשימשתהן  ,עדמיר צלייו א קוחמל ,ךורעל

 המימושלרוב , SAPבמערכות מערכות. והן 
 הרשאותהנון נגמקישור עות צמבאע צבית
 וןננגמבצות בולקערכת מהל שה נבמוה
.(ADני )כגון הזדהות הארגוה

 שוטפתתחזוקה במסגרת סביבות: העתקת 
 בושח .רוציי תוביבס קיתעהל םיתיעל שרדנ

 שלפעולות כמה ודורש מורכב זה שתהליך לציין 
 לערבל/או והצפין לאפוא חשוב . ניסטרטוראדמי
 כןכמו אחרות. לסביבות שמועתק המידע את 

 רלוונטימידע שרק מצב לייצר מאוד חשוב 
 כלאת להעתיק צורך אין לדוגמה, מועתק. 

 ונשאי עדמי קרא לא ,רוצהייבת ביסמ עדמיה
.ורך תרגול בלבדדע שמשמש לצרגיש או מי

 :המשפחן< גולארבסייבר ה גנהורת ת
10.7בות < הפרדת סבי

האינטרנטדה מהפר 1.3

עקרון ההגנה

iseemPr-On:  ה-שרתיBD -והAPP  צריכיםלא 
 ההאפליקצישרת אל ניה הפנט, נטרלאיגישה 

 לשרתה ניהפונית הארגוהרשת ך מתורק מותרת 
 ולמשתמש DBAלמשתמש רק מותרת  DBה-
.APP-ה תרש ךומת היצקילאפה לש רדגומ דחא

 ,נןעכשירות ניתן  ERPה-כאשר  :נןעשירותי 
 םירבוחמ תויהל םיכירצ  היצקילפאהו DB-ה

.גיע ללקוחנט כדי להנטרלאי

תהליך ההקשחה

misePre-nO: ב םמיאימתם קיוח רתדהג-llawireF ,
 ,נטנטרהאיך דרה אלם לשרתיה נייפמו סשיח
 בלבדהפנימית לרשת הרשת כרטיס הגדרת או 

 למשתמשיםלגישה רלוונטיים חוקים והוספת 
.מסוימים בלבד

 (MFA- וTLS)מאובטח חיבור הגדרת : ענןשירותי 
 שימושבענן, שיושבת לאפליקציה המשתמש בין 

 הצהקנת חתל עות נהגם וויישבת רכומה מססיב
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 ךרדע מגיש ףוקלתש נתמל ע ,(ךמסמהך משהב)
לשירות.גישה לקבל פשוט יהיה לא האינטרנט 

 :המשפחן< גולארבסייבר ה גנהורת ת
9.13אבטחת רשת < 

אובטחתישה מג 1.4

עקרון ההגנה

misePre-nO: וןרגהאות רכעמלק וחרמה גישב 
 מצביםיש זאת עם אינהרנטית. סכנה טמונה 

 גישהשל אפשרות להשאיר חייב שהארגון 
 אתלהעריך סיכונים, סקר לעשות יש מבחוץ. 

 הישגב יקסעה ךרוצה םא עובקלו וןיכסה תמר
.סיכוןמחייב הכלה של המרחוק 

 המידעכל מצוי זה בשרת –  DBלשרת ה גיש
 .מליתנימיה גישב המחיי, הארגוןשל הרגיש 
ל ע Firewallב-מוגדרת להיות צריכה זו גישה 

 ישנןמונעים. וחוקים מאפשרים חוקים ידי 
 הןניבי, עדמילה גישל שנות ושות וגילונטכ

 טכנולוגיותפחות. ומאובטחות יותר מאובטחות 
 DBלשרת ה גישאו ל הונילחות בטמאולא ה גיש
 משאירותרק ולא לפורץ קלה אבטחה פרצת הן 

 גישהערוץ מייצרות אלא הגנה, ללא המידע את 
 ותוגילונטכה מכון רגבאע מיהטלב וחש. חופת

 אבטחהלבעיות נים שונות פתרושייתנו אבטחה 
.שונות

המערכת משתמשי – האפליקציה לשרת ה גיש
 עדמיהזין לנת מל עה ציליקלאפנות לפם צריכי

 DBל-שיפנה זה הוא האפליקציה פעולות. ולבצע 
 שהזיןלמידע בהתאם שבו הנתונים על וישפיע 

 חייבתלאפליקציה הגישה גם לכן המשתמש. 
 לעקרוןם התאבהתקיים ולבטחת מאוהיות ל
 ימל קר רשפאתת השיגה – ״תעדל ךרוצה״

. עבודתורךשזקוק לה לצו

 ,נןעב ERPב-מש משתארגון כאשר  :נןעשירותי 
 ותרבחהתהעת בחת בטומאה בגישך רוציש 

.לאתר

תהליך ההקשחה

premise-On:

, מאובטחותלא גישה נולוגיות טכלחסום יש • 
ה בגישהחליפן ול Shell Remote- וTelnetכמו 

.מאובטחת

נייח דע למיהן , נההצפפתרונות מיע להטיש • 
(Rest Atו )דע בהן למי( תעבורהTransit In).

ה הגישפרוטוקול על מתמיד ניטור צע לביש • 
.מדגמיבאופן ה, כשגרלוגים ולבדוק בחר שנ

 ישרגיש, למידע גישה בעלי משתמשים אצל • 
 נתמל עך סמההקלטת לערכות מהתקין ל

לא לפעילות חשד של ה במקרתחקור צע לב
.נהתקי

: ענןשירותי

 םע רקשמתנן עהי ותרשי קספש דאוול יש• 
 רלאתם ריבחמתר כאש ניורגהא SSO-הל דומ

.נימיתהפהרשת מתוך 

 ליישםאפשרות יש למשרד, מחוץ בהתחברות • 
 לאתרה ישירהות דהז: נותהגמשתי אחת 

 בטחתמאוברות התחאו , MFAעות מצבא
 פנייהומשם הארגון של הפנימית לרשת 

.לאתר
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יותונכות חיצמשקות למערהתמ 1.5

עקרון ההגנה

צות-חוערכות מ, ללכך דרב, הן ERPערכות מ• 
 מערכותעם מתממשקות הן וככאלה ארגון, 
פעולות צעות ומבבארגון מעות המוטאחרות 

 להוני, DWHמו כ, ERPה-ל שה למאנות שו
 ומקבלותועוד ( CRM)לקוחות הול ני, פרויקטים

התממשקות ה. דעמיהן אליבירות מעאו מהן 
 הכירצמו תכרעמל השיג דוע תרשפאמ תאזה

 ותיעודרישום לנהל מומלץ הגנה. מנגנוני עוד 
.דר של כלל הממשקיםמסו

 ל שpushפני על  pullב-עבודה להעדיף מומלץ • 
ה הגישהרשאות היבטי ללב לשים יש . דעמי

 ERPה–מערכת מתוך הוצאתם לאחר לנתונים 
 שומיש לש הרקמב טרפב ,תינוציח תכרעמ לא

 .רצמובם נטיירהנאים נשאים מילימש BIלי בכ
 יכולותעל נסמך ההרשאות מנגנון זה במקרה 

.ניםנתוהכלי שאליו נשאבו ה

 שדותשל להעברה  WAF-בלהשתמש מומלץ • 
 ומורשהמוגדר במבנה ומוגדרים ספציפיים 

.בלבד

תהליך ההקשחה

 ביןהתממשקות לייצר שחייבים במקרים 
 הצפנתשמתקיימת לוודא יש המערכות, 

 האזיןלאפשר ה היילא שדי כך בתוורת תקשו
( API)שהחיבור וכן העברתם בעת לנתונים 
.מאובטח

 שלבבכל : אחרותלמערכות התממשקות 
 דרישותאו דרישה יש למיניהם  SAPביישומי 
 עםולשלבו מידע להוציא או לקבל עסקיות 
 לארגון.מחוץ גם לעיתים חיצוניות מערכות 

 םריבדה מכא דוולד ואמב וחש הכז הרקמב
 תרלש והלשכ רוביח םעיצבמ אל :םיריקעי

 וןננגמתחת נו אים שע דמיה. םנינתוהס סיב
 מותרתות וריבחיהלכן , SAPל שות הרשאה

פי על אסור אף בר הד)האפליקציה לשכבת רק 
 מאודחשוב כן כמו היצרן(. של המסחרי הרישוי 
PI/כגון  SAPכלי באמצעות אינטגרציה ליישם 

PO ההסמכשקיבלו נטגרציה איכלי ע״י /או ו 
 םמשקימע צבלד ומאץ למומ. SAPרת בחל ש
 תוביבסב שממשש ATDAO לוקוטורפ תועצמאב

SAPניםה כמה ש ז.

 לבחוןמאוד מומלץ אבטחה, מפרצת להימנע כדי 
נמצאות שמוכנות ה אינטגרציבחבילות שימוש 

 כזהשימוש באתר. להורדה וזמינות  SAPב-
 הנכוניםלמקומות התממשקות להבטיח יכול 

.ורךנויים לפי הצהרחבות ושיוע מערכת וביצב

 שלאבטחה סקר לתקופה אחת לבצע מומלץ 
 וחותפם השדא וול נתמל עם מיקייהם קימשמה

.באופן מאובטח

לה ההפעחת מערכתהקש 1.6

עקרון ההגנה

 למידעגישה כצינור משמשות ההפעלה מערכות 
 בותצעומהן . עילותמפהן שה ליקציבאפצא מנש
 ,םינוש םישמתשמ לש הדובע רשפאיש ןפואב

 וצריכותהמערכת משאבי של חלוקה מבצעות 
 הלאכ ןה ,תופיקת ינפמ שמתשמה לע ןגהל
 תועבונה הלאכ ןהו ולש לוספ שומישמ תועבונה

 כאשר, כיום. םאחרימשתמשים של עולות מפ
 מערכתגם ענן, כשירות ניתנים רבים מוצרים 

היות לעלולה ולכן נטרנט לאיה פתוחהפעלה ה
.ברחשופה לתקיפות סיי

תהליך ההקשחה

היתר בין כוללת נים נתוהבסיס של הקשחה • 
:האלהצעדים האת 

.נה ואבטחה שוטפיםני תוכעדכו• 

עעעע עעעע עעעעעע עעעעעע< עעעעע: עעעע עע עעעע< 5.5
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.הלעהפהערכת משרת ל עס נטי-וירואלת עהפ• 
.הלעהפה רכתעמת רש לע llawireF-ה לתעהפ• 
IDS( System Detection Intrusion)פעלת ה• 
:הפעלהערכת הספות להקשחת מפעולות נו• 
.נחוציםסרת שירותים לא ה• 
.נם בשימושסגירת פרוטוקולים שאי• 
.ניתהרשאות הארגוניות היישום מדי• 
.(MFAהליכי הזדהות )דרת תהג• 

 ניםנתוהבסיס את כיאות להקשיח נת מעל 
 ותחינהלם התאבל ועלפיש , SAPל ש
 System tingOpera :SAP-לה חקשההך מסמבש

HANA SAP for Guide rdeningHa curitySe 7 

סוןאוששות מאהת 1.7

עקרון ההגנה

DRP, קלחהיא , וןסמאות וששהתאלנית וכת 
 שנועדה( BCP)העסקית ההמשכיות מתוכנית 

 נתמעל מיישם הארגון שמצעים האאת הגדיר ל
 במערכותפוגע משהו כאשר לתפקד להמשיך 

 הלכו ,ערקנש לבכ ומכ ,תינכט הלקתב לחה)
 וןגראה ותכרעמל רודחל החליצהש הקיפבת

.הן(לחסום גישה אליו

 יזום()שחזור עיתית ה בצורייבדק הגיבוי 
)עשרות ביר ספיזי מרחק בימוקם הגיבוי ואתר 

.הראשי(האתר קילומטרים מ

תהליך ההקשחה

חייבות לארגון, קריטיות בהיותן , ERPערכות מ
 קרם אם ג, ותוששהתאלת ויכות לעבות היל

.לחלקים הקריטיים שבהן

misePre-On: ראת םקיהל יש DR (םוקמיבב וטמ 
 ותמשכיהלוי סיכהאת ל דימגש, הנשורפי וגגיא

 אפשרל בא, עבטסון אל שה מקרבם גסקית ע

7 pdf.hana_sap_for_guide_hardening_security_os/guide/media/com.suse.www//:https
8 pdf08-18.Feb_CSA_Final_Security_ERP/security-erp/research/assets/org.lliancecloudsecuritya.downloads//:https

 הכוללתשתיות(, בהפרדת קרוב, אותו למקם 
ה הגישהרשאות של , ניםנתוהבסיסי של גיבוי 
.Rolesהגדרות ה-ושל 

 מאודמקל ענן לשירותי המעבר  ענן:שירותי 
 נןעבנמצא ע מידהל שכמכיוון , DRם יישועל 

 ,ולש התחשה ידי לע איה עגפייש הדיחיה ךרדהו
 גיתול הנגהב דקמתהל ךריצ BCP-ה ץממא לכןו

.דעהמיעל 

 המידעשל עותק לשמור יש כן פי על אף 
 הרקמל יוביג שמשיש ,תימוקמ תכרעמב

נמנעת. אליו הגישה או הושחת בענן שהמידע 
בעת שנקדירות בתתעדכן להריך צהזה דע המי

.הארגוןבמדיניות 

8

 :המשפחן< גולארבסייבר ה גנהורת ת
25סקית <יות עכמשה

הקציאפלי. 2

הותהזד 2.1

עקרון ההגנה

מערכת לה בגישמתאימים לא הזדהות הליכי ת
לגורם שתאפשר אבטחה פרצת להוות עשויים 

.מערכותדע השמור בורשה לגשת למילא מ

תהליך ההקשחה

, ROLES- ום משימשתל הנלות עדיו ERPערכות מ
 ותעשהילה לויכערכת מלה בגישות הדהזהו

 ואון רגהאל ש ctoryDire Active-הות עצמבא
.מערכתישירות מול ה
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 צריךהללו ההזדהות מדרכי באחת בבחירה 
 לש תונורסחהו תונורתהי תא ןובשחב איבהל

:כל אחת מהן

 תהליךכל –  Directory Activeדרך הזדהות 
 הדחייהות דהזכאשר . המססידורש הות דהז

(SSO) ניתורגהאת רשלהן ה גיש רתמאפש 
 לזכורצריך לא העובד ו, ERPה-למערכת והן 
 הסמסיל שה לבחירהסיכוי פוחת , המסיסעוד 
 ההזה מססילו אפיו א, הצלפריה לקודי מיה וטפש

 העובדבשימוש נמצאות האחרות לסיסמאות 
 עבנוזו הות דהזבשיטת ה בחירבסרון החי. בארגון

 המססיב ךרוצשאין ון ומכי –ות נורתהימ ותרישי
 שהמשתמשמרגע הגנה מנגנון ואין נוספת 

 השיגלליח צהשם גור, ניתהארגוערכת מלבר מחו
 מקבלהארגונית למערכת ההזדהות פרטי את 
.רגישע מידיש ה בש, ERPה-ערכת מלם גה גיש

 דרךמהזדהות הפוך בדיוק – מקומית הזדהות 
 המשמשתסיסמה של היתרון , yrectoirD Activeה-

 גםהוא למידע, הגישה לפני נוספת הגנה שכבת 
 אבטחהפרצת להיות עלולה והסיסמה חיסרון 
.בעצמה

 משתמשיםמנהלות  SAPמערכות הזדהות, לגבי 
 להקלכדי . SAPיישומי כל עבור מרכזית בצורה 

 הוגנ, ההקצמשתמשי של הות הזדהך הליתאת 
 ולהעבירהארגוני  ADה-שרת מול הזדהות ליישם 

ה כזה במקר. SAPמערכות להמשתמש שם את 
. בטוחהSSOמערכת לץ לוודא שמיישמים מומ

 דרותהג, הנצפההשיטת ל עדגש ם לשיב חשוכן 
 נוןתכעל ל בכלום ניהשו SSOהבי רכיל שה בטחא

 ,הצקמשי משתל שהות דהזהנון נגמל שח בטמאו
.ממשקים וכו׳

חוציםסגירת פורטים לא נ 2.2

עקרון ההגנה

 ישנםסיכון. להוות עשויים פתוחים פורטים 
 שירותיםשמשמשים אפשריים פורטים  65535

 שניבין התקשרות לאפשר כדי שונים ויישומים 
 לשלושהפורטים את לחלק מקובל מחשבים. 

 םטירופ ,(3201 – 0) םעיודי םטירופ :תוחפמש
 םייטרפ/םיימניד םיטרופו (15194  –4201) םימושר
 םטייריק םה םעיודהי םרטיוהפ .(53556 – 25194)

הרשומים הפורטים . הפעלההמערכת לפעילות 
 וא תוריש ידי לע שומישל םינתינש הלא םה
 םיפקות וחילצה םינשה ךשמב .םיוסמ םושיי
 תכרעמל השיג גישהלו םיחותפ םיטרופ לצנל
 םטירוהפ לבכ משתמש ונאי רתהש .הלעהפה
 םצינחום נשאים פורטיל נטרלאפשר לכן ו, ללוה

 לאבטחלהתקן לעזור וכך , Firewallחוקי ידי על 
.ני תוקפים עצמו מפאת

תהליך ההקשחה

 הישגל םיידועיי םטירופ שי PRE תרכעמ ללכ
פורטים אילו צרן הינחיות בהלוודא יש . דעלמי

 ERPה-שרתי של נית התקעילות לפם הכרחיי
 באמצעותהפורטים שאר כל דרך גישה ולחסום 
Firewall  אוIPS . שנותרושהפורטים לוודא יש 

 םהליאה הגישושם חיבטומאם רטיופם הם חיפתו
 עגיהל םריומאש םמשימשתהמ קר יתראפש

.דרת התפקידאליהם לפי הג

 :המשפחן< גולארבסייבר ה גנהורת ת
9.12אבטחת רשת < 
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חדלמברירת י משתמששל ה קחימו אה השבת 32.

עקרון ההגנה

 אשררכת״ עממשי משת״ם הבשיש ם ריצמוב
 משיםמשת, מחדלברירת כמוצר העם מגיעים 

 כיווןלתוקפים, מוכרת חולשה מהווים אלה 
 וישהראשונית הסיסמה נותרה בהם שהסיסמה 

 אתק וחמלר אפש אים א. עדמיל הגישם הל
לוודא מומלץ תפעוליות, מסיבות המשתמשים 

 מוריםשם הוכי ניחוש לה קשה מססים הליש כי 
(.DDICו- * SAP- ל לב לשים יש )בפרט בכספת 

מערכות עם מתממשקות בען מט ERPערכות מ
 זוהתממשקות מידע. מהן ושואבות אחרות 

 תורחאה תוכרעמה םא הלשוח תווהל םג הלולע
חלוקת הן בצעות מבולא אם דיין, נות מוגנן אי

״ Know to Need״עיקרון לפי הרשאות ואחריות 
.ותדובעל ותוא ךירצש םרוגל קר עדימ פתשיח –

תהליך ההקשחה

 אומחדל ברירת משתמשי להסיר מומלץ • 
 שנקבעהלתקופה ואחת שמם את לשנות 
 רכתעמלשדא ולו, הרבחהניות דימבמראש 

 המחיקהטרם פעילים. משתמשים רק יש 
 ולוודאמעבדה בסביבת בדיקה לעשות יש 
.בפעילות המוצרמחיקה לא פוגמת שה

 םמשקימלבור וחיערכת מהנת התקעת ב• 
 שמתנהלתלוודא יש אחרות, מערכות עם 

כן כמו . נטיותרלוומערכות עם רק תקשורת 
 בעתנקשלתקופה אחת בדיקות לבצע יש 

 תורכעמה לשכ אדוולו וןגרהא תונידימב
 אתולמחוק רלוונטיות נותרו המתממשקות 

.הפעילות איתן הופסקהה שאל

אותיהול סיסמנ 2.4

עקרון ההגנה

 לענות מוגהיות למורות אהארגון ערכות מל לכ
 להוסיףאפשר הפחות. לכל כניסה סיסמת ידי 
MFA  שנשלחזמני קוד כמו נה, ההגרמת להעלאת 

 .עבצאעת ביטו אהאישי ל מיילאו ד נייהלפון לט
 משלשה ליכו, נכוןלת הנומש, הבטוה מססי
 תמועל .םיפקות ינפב יתוכיאו יתימא םוסחמ
 לועלפ ףקולת ראפשת החשפנש המססי ,אתז

 שניתנוההרשאות )במגבלות במערכת חופשי 
 זאת,לגלות בלי נכנס( הוא שדרכו למשתמש 

.ורך זמןלא

תהליך ההקשחה

 סיסמאותניות מדייגדיר הרשת נהל שמחשוב • 
 ויוודא GPOבעזרת הארגון של במערכות 

סיסמאות במדיניות עומדת אכן הרשת שכל 
.בעהארגון קש

 העמגישנית וראשהה מססיהאת  ותנלשה בוח• 
.עם פרטי ההתקשרות למשתמש חדש

 הקמתמשתמשים: ניהול של תהליך לתעד יש • 
 םישמתשמב םייוניש עוציב ,םישמתשמ
.מחיקת משתמשו

 לשף תכונוי שי: םנינתוהלשרת ה הגישמת ססי• 
, לתקלותלגרום עלול ה זשרת של הסיסמה 

 מכיווןערכת מהמם לקיבחלות עיפדר עהיל
 לעדכןאפשרי, לא אף ולעיתים מאוד, שקשה 

 המתקשריםהאוטומטיים התהליכים כל את 
ה הסיסמכן על . החדשהה בסיסמהשרת עם 

 01-מ הוכרא תוהיל הכירצ םינותנה סיסבל
חת א התוא תונלש ויש דואמ תברכומ ,םויות

 להקטיןכדי ומתועד, מסודר בתהליך לשנה 
.צח אותהליח לפאת הסיכוי שתוקף יצ

.נות יש להצפיןאת הסיסמאות המאוחס• 
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 לתהליךמתייחס  ecrFo eutBrהמונח 
 יוסינ לש ןופאב לעופש םתירוגלאל וא
לפתרון האפשרויות כל בעבור טעייה ו
 .וןנכהון רהפתת אצימל דע הנותנ העיב

 הואזו תקיפה שיטת של פרטי מקרה 
 התוקףזו, שיטה פי ועל מילון, התקפת 

 סיסמאותשל "מילון" מראש יוצר 
 ,הצליחלביותר בירות הסאו נפוצות 

 המססיהשל ככ. וזחר אבזו אותן ה סנמו
 לש רתוי בחר ןווגמ הליכמו רתוי הכורא

אותה.לפצח יותר רב זמן יידרש תווים, 

אותהרש 2.5

עקרון ההגנה

ון גראש דיכ תוחירכה הן עדמיל הישג תוארשה
 אינהרנטית.חולשה בעצמן מהוות אך יתפקד, 

 הכוללבאופן כהלכה, יוגדרו לא משתמשים אם 
 פרטילהשיג שיצליח תוקף החשיפה, על מגבלות 

 עדהי ללכ הגישל בקי םצעב משמשתל הגיש
.מחיקה עריכה ולעיתים אף יכולותהארגוני ו

 ERPערכות במגישה הרשאות בעוסקים כאשר 
(Roles) ,הרשאותמאשר יותר ב מורכבר דה 

ה הגישהרשאות נה מב: אחריםבתחומים גישה 
 מאגרלדרת מומה גישלאפשר יש , ךבסומ

הרשאות ה, לאפליקציה גישוהרשאות נים הנתו
 וא ךמסמ לש הקחימ וא הריצי תוארשהו הכריע

 המערכתבתוך שונים לחלקים הרשאות נתונים. 
 םינוש םיקלחלו תונוש תויקיתל ,(םילודומ)
 ףחשהילו לוכים ניושם דיבועשך כ, עדמיב
.הייקיתה התואב ,םהיכרוצ יפל ,םינוש םיכמסמל

 םיבכרומ השיג יכרוצ םע ,םילודג םינוגראב
 מצריכותהערכת במאפליקציות ל שבוי ורי

9 %20Security%20SAP%20%20Angeles%20Los%20%20IIA/Documents/Events/angeles-los/org.theiia.chapters//:https
pdf%20.Presentation

10 brgru-groups-authorization/com.sapsecuritypages.www//:https/

Roles במורכההול ניהמנע הימלה נטיייש , רבים 
 הרשאותעם  Rolesמעט ולהגדיר מייצר שהדבר 

והתאמות נויים שי. בכךרך צוכשאין גם , רבות
 הביבסב ןכ ינפל וקדביי ,seolR לש (היצזיטמוסכ)

.נמוכה יותר

9

תהליך ההקשחה

:נתוניםהרשאות גישה לשרת ה

 ישירותלפנות יכול מי להגדיר יש ראשית,   •
 אהי הצלמהה .םניותנה ססיב רתלש

 נותלפל שיוכ, DBA, חזקמש משתם הקיל
 תוארשה) ותוא להנל ידכ םינותנה סיסבל
 הרשאותלו היו ילא ל בא, (ביותסטרטינימידא

נשים אכמה יש בארגון אם . עריכהשל גישה 
 מהםאחד לכל לתת יש , DBAכ-שעובדים 
 החלקשל ניהול גישת עם  Adminמשתמש 

;נהלבמאגר שהוא מ

 שמאפשרמשתמש להקים יש כך על נוסף   •
 ולערוךהנתונים בסיס אל לפנות לאפליקציה 

 האפליקציהשל למשתמש שינויים. בהם 
 הנתוניםלניהול מלאות הרשאות יינתנו 

 ללאמחיקה( יצירה, עריכה, מלאה, )חשיפה 
., כמובןניהול השרתהרשאות 

 הרשאותיש לעובד שבו מצב למנוע מנת על • 
הענקת של דר מסונוהל וע לקביש , עודפות

 תפקידנוי שיאו ה לעבודקבלה עת בהרשאות 
 יוניש וא הביזע תעב תואשרה תקיחמ לשו

 םדיבעולנגיש היות לך צריל הנוה. תפקיד
ף רוצמת והיל ךריצו ותארשהה אתם ליהנמה
 וינהשיאת ד עשיתהרשאות וי נשיס טופליו א

.מעקבויאפשר 

:ERPה-ערכת ה לשימוש במהרשאות גיש• 

 תפריטיםשל רב ממספר מורכבות המערכות • 
 להגדירכדי לעשות. שאפשר ופעולות 

10
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 sRole רדיהגליש ת ולעיבי הגישת וארשה
 םהלו, נותשווש משירשאות הם לילשכו

 תואשרהל םיקוקזש םשימתמש םירדגומ
 לתפריטיםגישה להגדיר יש בעבודתם. הללו 

 ניתןפעולות אילו וכן בתפריט לחלקים או 
 ,דבלב האירק) טירפתה לש קלח לבכ תושעל

 לחלקבל מקו. ה(יציר, נוי/שיהעריכ, הצפיי
 הגישהרשאות : משפחות״ל״הרשאות האת 

 גישההרשאות למידע, גישה הרשאות כלליות, 
.DBAו-הרשאות סיסטם נזקציות, לטר

 ורדגוי השיגה תואשרה תרגסמב• 
 הז eolR תחת אצמנש ימ לכש תולועהפ

 הרשאותאו בלבד קריאה לבצע: יכול 
 יהיושונים )במוצרים ומחיקה כתיבה 
 ההגדרותאלה שונות. פעילות הגדרות 

 השיג שמתשמ לכל היהת ךכ .(תוצופנה
 לפיבלבד, ולו לו, זקוק שהוא למידע 
 גישהוללא לדעת״ ״הצורך עיקרון 

 אואחרות פעולות אחרות, לתיקיות 
.אחר מכל סוג שהואדע מי

 משתשמ היהי דבוע לכלש דיפקהל שי• 
 עובדיםשני שבו מצב ייווצר ושלא משלו 

 אישאז מכיוון גישה, באותה משתמשים 
 הלועפע צביש םדהאמי ת והזל ראפש

.מסוימת באמצעות אותו משתמש

 רפשאש תולועפהו seolR-ה תרדגה תעב• 
 שאיןלוודא יש )טרנזקציות( לבצע 

 פיקוחלהיעדר שיובילו סותרות הרשאות 
 ייווצרשלא )למשל, שהוגדר התהליך על 

 התהליךמבצע גם הוא מסוים שעובד מצב 
.וגם המאשר שלו( – הפרדת תפקידים

 בתוךגם גישה הרשאות להגדיר יש • 
 מגורםנוע למנת מעל , ערכתהמתיקיות 
 איש)כמו מידע לשנות רלוונטי שאינו 

IT, תא אלו תכרעמה תא להנל ודקיפתש 
.ה(דע שבהמי

 םמשימשתה לוהני ושאנת א םליהשל דיכ
 שאחדם צרימו 2ם ליישד מאוץ מלמוהרשאות הו
 תכרעמל הצקה ישמתשמ לש השיגה תא להנמ
 םקייסעהם ליכיההתאת ר נטמול הנמני השו

 זהניטור אליהם. מורשים הקצה שמשתמשי 
 מחדירשמישהו מצב ו/או הונאות למניעת חשוב 

.מערכתבעלי אופי זר לנים נתו

 תקופתיהרשאות סקר ך לערומומלץ נוסף ב
.לבקרת תהליכים קריטיים בארגון

 קרתב: החפמשן< וגארלר בייבסה נגהורת ת
4.1שה < גי

חוקכה מרתמי 2.6

עקרון ההגנה

קרובות לעיתים נעשית  ERPערכות במתמיכה 
 השתלטותבאמצעות אינטגרטור, ידי על מרחוק 

 הנחהתל ע רורטנטגאיהל שה מיכהתות וצאיש 
 להימנעאפשר אי המקרים ברוב הרלוונטית. 

 ישכן ועל מרחוק תמיכה בשירותי משימוש 
 הז תורישב תויטנרהניאה תונכסה תא ריכהל

. עמןהדרכים להתמודדואת 

הזה האיום עם להתמודד יעדיפו שנים ארגויש 
 הארגוןך כ. House-Inה מיכתצוות מת הקדי יעל 

 שהואנה ההגני נגנולמואחראי אנשיו את מגייס 
.נים ביותרנכומוצא כ

תהליך ההקשחה

 קפס םע תורשקתהה םכסה לע המיתחה תעב• 
 הטכניתהתמיכה להליך להתייחס יש , ERPה-
 םיכרד וליאבו תורישהמ קלח אוה םא רידגהלו

.הוא מיושם
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על השירות ני נותהעובדים את החתים ליש • 
 להיחשףשיצטרכו למקרה סודיות הסכם 

.ניקושיעהתמיכה במסגרת רגיש עסקי ע למיד

 מתנהלתשדרכו הממשק את להגדיר יש • 
 הנהגהות ערכמשדא לווווק מרחלטות השתה

 בפורטיםהגישה את חוסמות לא בארגון 
את המספקת ברה החדירה )שמגנטיים הרלוו

.מרחוק(ה התמיכ

 התראהישנו, אם , firewallב-להגדיר ניתן • 
 הפורטיםדרך התחברות על המעדכנת 

 תורבחתה תוליעפ רטנל רשפא ךכ .םירומאה
 אףהתחברות נעשתה אם ולגלות מרחוק 
.ביקש זאתמעובדי הארגון לא שאיש 

 נעשיתמרחוק שההתחברות לוודא חשוב • 
 להאזיןיצליח זר שגורם ומבלי מאובטח באופן 

.לתעבורה

 ניתהטכהתמיכה אם מראש הגדיר ליש • 
 לבקמל והשלכ ץבוק תחילש לולכל היושע

 יש. אחרסוג מכל ה דאטאו קוד כמו , המיכהת
 אתע צבלוע ובוקדר סומות דיקבך ליהע בולק
 דרשותנהה בטחהאדיקות בום נייהטכם דיעצה

 קודמכיל נו ואימין אץ בהקושלוודא נת מעל 
שיגרום ביישום נוי לשייוביל שלא וכן , ניזדו

.דעלפרצת אבטחת מי

 SAPשל לחיבור מאובטח טווח לבנות יש • 
הקשחת לאפשרויות כמה יש . תמיכהורך לצ

 םצרימוה, הרשתלטופולוגיית ם התאבבור החי
.ברמערכות שאליהם צריך להתחוסוגי ה

ERPכת  קבצים למערהעלאת 2.7

עקרון ההגנה

 קבציםלהעלות נדרשים עובדים קרובות לעיתים 
 םנייחיום בציהק. ERPה-ערכת מך לתום נישו
מעקב ודר סעל מירה שדע, המייעוד תלשם הן 

 לשםוהן מסוים, בתחום הנעשות הפעולות אחרי 
 דקוצי בקוף ואספות נוות לעופ, םביוחישע צובי

.ופיתוח

תהליך ההקשחה

את סרוק שיקבצים להלבנת נון נגמוע לקביש 
 ויוודא ERPה-למערכת עלייתו טרם הקובץ 

.מערכתבקוד שיזהם את הוע נגנו שאי

ידעהמבוי גי 2.8

עקרון ההגנה

 ,נזקל שה מקרלבוי לגים זקוקיהארגון ני התקל כ
 ותרכעמ. עדמיל שדן בואעת נימלו, לאו און ומכ

ERP  המידערגישות מפאת הן גיבוי מחייבות 
את לגבות יש . ההגדולכמותו לנוכח והן שבהן 

 אובדןמראש. שנקבעה לתקופה אחת המידע 
 הנושאה עפגיע לפגולול עערכת במע מידשל 

.ניטין שלובארגון, הן בתפקוד שלו והן במו

 ישלמידע, גישה הכולל בהסכם התקשרות בעת 
 קרפ – ALS (ntmeeregA lveel cervieS) עובקל
ר פשאל בייחתמ ןוגראה וכלהמבש יברמה מןזה

.נעהנמהיא אחרי שנגישות למידע 

:ה שיטות גיבוייש כמ
.דר מגובהמר שהוגהחוגיבוי מלא – כל  -
 המלאהגיבוי מאז השינויים רק – שינויים גיבוי  -

.ביםהאחרון מגו
 ויבהגי מאזם ויינהשירק – ר בצטמוי בגי -

.ביםהאחרון מגובר המצט
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 לבחורהארגון ועל ויתרונות, חסרונות שיטה לכל 
 ניםנתוהלקיבולת התאם בהגיבוי שיטת את 

.נוייםלגיבוי ולתכיפות השי

תהליך ההקשחה

 ניתוכתהכין להוא  DBA-הל שדיו מתפקיד חא
:האלהנושאים דרו הה יוגה, ובגיבויים מקיפ

 אפליקציותוהן  ERPמה-הן – לגבות מה • 
 ,םנינתוהמאגר ) ERP-למקושרות ה, ספותנו
 ותמאססי, נותושות ציליקאפ, הלעהפרכות עמ

.ועוד(

 ויבגי, וגילבוי גי– מש השתלוי בגיסוג ה באיז• 
.ף-ליין, גיבוי פיזי אופיזי אונליין

 מידעבמאגרי לטיפול אסטרטגיה קביעת • 
נות שוה העבודשיטות . (VLDB)מאוד גדולים 

.ניםבין ספקי המערכת השו

זער שימבאופן – לגיבויים נים זמוח לביעת ק• 
 לעדכןמוטב הארגון. בתפקוד הפגיעה את 

 ,תוליל) םידבוע אלש תועשב ,עובשל תחא
 השהגרסכן לפני לוודא יש אך ע( שבוסופי 

.עיתה שבוברמבעדכון הנוכחית תומכת 

ק סידל יוביג – יוביגה תא ןסחאל ןכיה רוחבל• 
 איה הצלמהה .DR רתאב וןסחאו תטלקל וא
 םמשו, רהימר ותיה שזון ומכי, קסדילעתיק הל
.DRל-ביר לקלטת ולשלוח העל

 להתבססצריכה – הגיבוי שמירת מדיניות • 
 םזיוחב עבקנש SLA-ה לעו יוביגה בצק לע
 עדימ קוחמל חרכהב בשחתהלו ,םהינימל

דע המיבעל ל. חדשדע למימקום לפנות כדי 
זמן כמה למשך וע לקבהזכות הינתן לצריכה 

זמן בפרקי בר מדוכלל דרך ב, דעהמימר ייש
.לחוק המקומיף , כפוניםשל חודשים או ש

 לפיהקלטות את לתחזק יש הגיבוי לאחר 
:האלההעקרונות 

11

11 aspx.Practices-Best-Recovery-and-Backup-Database/Pages-1/Volume2012//archives/alJourn/org.isaca.www//:https

.גיבוי אוטומטי• 

.ניטור ובקרה• 

 לבצעיש – גיבויים של וקטלוגים לוגים • 
 והתיקיותהלוגים של סקירה לתקופה אחת 

צריך שה משכל ולוודא נים וחסמאהם בהן ש
.מר כראוימר נשלהיש

ה מחיקובוי הגיתיקיות של שוטפת תחזוקה • 
.דע מיותרשל מי

 בעתבעיות בלי עולה שהמידע לוודא מנת על • 
:הגיבוידע מהעלות מיורך, יש לתרגל ולהצ

.הגיבוינים מנתוהעלאת הבדיקת • 

 הגיבוייםשל תיקוף לבצע – גיבויים וידוא • 
.מחדשבלי לאחסן 

 בתביסך בתובויים גילאת עהבתרגול • 
.צורהייבת ביסל שחיקוי היא שדיקות ב

 שבהשנתית/דו-שנתית, ביקורת • 
 ,םבוייבגיהשימוש ך הליתאת ם ביריסמ

 ךהמסצילומי ואת הלוגים את ם ומציגי
.בחרנשיציגו את סוג הגיבוי ש

קודם ך צרי, בוימגימידע לשחזר ך צריכאשר • 
, יאבדלא שכלום לוודא כדי שוב, לגבות כל 
 מהגיבוימלאה העלאה תהיה האם להחליט ואז 

 תויועמשמ שי וז הטלחהל .תיקלח האלעה וא
 אתלשחזר שיידרש הזמן למשך הקשורות 

בל להתקצריכה והיא לתפקד לחזור ודע המי
.העסקייםצרכים התחשבות בוך ת

 סיסב תתחשהמ תוששואתה תייגטרטסא• 
 אסטרטגיהלבחור צריך  BADה-– הנתונים 

 ףווכפ ,וןרגבאת עמוטמהה גיולונטכל םאהתב
.היצרןנחיות לה

 :המשפחן< גולארבסייבר ה גנהורת ת
סקיתות עהמשכי
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12ההצפנ 2.9

עקרון ההגנה

 .דודיק ידי לע עדימה תרתסהל ילכ איה הנפצה
 לפתחהוא הם והיה נצפהוש ממילץ ונפהלי הכ

 ורקהצפנה במפתח מחזיק צד כל מפתחות. 
המפתח באותו משתמשים הצדדים ני שכאשר 

 נועלמהיא נה ההצפמטרת . נגישלך הופע המיד
 נותהגהששאר ה מקרבע דמיהשל נוח עפלת יכו

 גישהלהשיג הצליח ותוקף מספיקות היו לא 
 הנגה תבשכ היא הנצפהה .וןגראה ותרכעמל

.דע ובאחסונוברת המיבעת הענוספת 

תהליך ההקשחה

Premise-On:

 ורכיצלמת שתואה נצפהשיטת חור בליש • 
 עדמיל ע לתעופה נצפההש דאוולו וןגראה

וחסן מאדע מיועל ( Transit in Data)המועבר 
(Rest at Data).

.נן הקשיחיש להצפין את הכו  •

 היכולתאת לחלוטין כמעט תמנע טובה הצפנה   •
., גם אם הגיעו אליודעלהשתמש במי

 הצפנהמומחה עם להתייעץ מאוד מומלץ   •
 המתאימהההצפנה לשיטת המלצה ולקבל 

.הארגוןביותר לצורכי 

 תרושקת לוקוטורפ ליעפהל שי :ןנע יתוריש
.מערכתמאובטח לגלישה אל ה

 HANA SAPהנתונים בסיס במסגרת  :הצפנה
 בבסיסשירות במסגרת הצפנה להריץ אפשר 

 אשונ .cyvariP taDa ANHA PAS :ארקנש םינותנה
נים הנתובבסיס דע שהמיני מפמאוד חשוב זה 

 תאז עצבל ךרוצ שיו יעבט ןפואב ןפצומ וניא

12 -052714security-erp-in-practices-best/erpdesk/blogs/com.toolbox.it//:https
13 server-erp-your-on-software-virus-anti-run-safely-to-how/com.iqms.erpblog//:https/

צר לייד מאוב חשוה נצפההנושא ב. םייזובאופן 
 תורחא תוכרעמל םירבועש םיקשממש בצמ

דע מיהורדת מנע הימללץ מומנים. מוצפהם גם 
 המידעה זה במקר. שיתופיבשרת ב שיושבץ לקו

 הקבצים.לשרת גישה בעל לכל זמין יהיה הרגיש 
 מידעשל הצפנה על להקפיד מאוד חשוב כן כמו 

 םדיומלי ךרוצל םמיקימש תורכעמל רבועש
 ועדייןמוצפן להיות יכול זה מידע - והכשרות 

.מערכת ללימודלשרת את מטרות ה

 הגנהמשפחה: לארגון< בסייבר הגנה תורת 
5.1 המידע < על

וס-ויר אנטי2.10

עקרון ההגנה

לאתר ה ועדנשנה תוכהיא נטי-וירוס האתוכנת 
 במצבפעילותם. מפני המחשב על ולהגן וירוסים 

ה הדבקסיון נילאתר ה התוכנליח תצאופטימלי 
 .הנתהתקם טרנית דוזה נוכתדי יל עקן התהל ש
 ,סבווירובק דמובר כהתקן הכש, אחרה מקרב
 ולתועפמן בזס ורויוהאת ות הזלה נוכהת הסנת

דפוס ידי על ההתקן על הימצאו את לזהות או 
חשוב כן על נות. שווחתימות מסוים הגות התנ

 תועיבקב סוריו-יטנא תנכותב שמתשהל דואמ
.נתמעודכולשמור אותה 

תהליך ההקשחה

 עלולהאנטי-וירוס תוכנות של הפעולה אופי 
-נטיא: םנינתובשרתי ע דמידן בלאום לגרו

 לניתוקםלהוביל עלולים פאסיביים וירוסים 
 כווירוסנתונים קובץ של שגוי זיהוי מהרשת, 
 אקטיבייםאנטי-וירוסים למחיקתו. שיוביל 

 לויכ הז .ותקירס תעב טיירק ץבוק לוענל םילולע

13
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 הופגיעע מידבדן או, עמידהשחתת לידי הביא ל
 וששאהתל ריאפשתי לב דע הקש .וןרנכסב

.מתוצאות שכאלה

 המערכתאת להטמיע יש מזה נע להימכדי 
 :רילוקטירהפ םניותנה ראגמ לשה נבמל םתאהב
 ,םימקוממ םה כןיהו םילעיפ םציבקהמ וליא
.החרגות מומלצותצרן היבעזרת דיר הגול

 :המשפחן< גולארבסייבר ה גנהורת ת
7.3זדוני <קוד מניעת 

112. Firewall

עקרון ההגנה

 ממוקדתה נהגמחייב  DBה-בשרת ע המידרגישות 
 השוטפתעילות בפע תפגשלא די כ, שיותרה כמ

 ניטורלכמערכת משמש  Firewall. הארגוןשל 
 םיינודז םימרוג לש השיג תונויסינ תמיסחו

 אואינטרנט תעבורת באמצעות השרתים לתוך 
 ומניעתגישה חוקי קביעת ידי על אינטרה-נט 

 בארגון,סגמנטציה לבנות מאפשר הוא גישה. 
 וליאלו טנמגס לכל םייכשי םניקתה ולאי עובקל

את דר למובכך לפנות אפשר אחרים נטים סגמ
 לגורמיםורק אך ולאפשרה לשרתים הגישה 
.מורשים

 קןהתהאת ר בחל היא ניתורגהאה לטחהה םא
 דמתפקו ותאר השאילד מאוב וחש, llaFirew-ל
 בחשוך בדנב לרומש משהוא שמכיוון , מןהזל כ

 מוצריבשילוב מחשבים רשתות אבטחת במערך 
.ספיםנואבטחה 

14 -erp-cyberattacks-enterprises-protect-point-check-partners-erpscan/release-press/center-press/com.erpscan//:https
systems/

תהליך ההקשחה

 Allowוחוקי סגמנטציה מראש להגדיר יש • 
 רקמותרת  DBה-לשרת הגישה כאשר , Denyו-

 מראששנקבעו מסגמנטים משתמשים, לשני 
 והגישה(, BADומשתמש האפליקציה )שרת 
 למשתמשיםרק מותרת האפליקציה לשרת 

 םפורטיך דר( למשל, usersנט מסג)ם מירשו
.(םריחא םדייועיים רטיופ וא 344)ם חיטבואמ

 נילפ llawrefi יןקתהל בטומ רשאפה תדימב• 
 בורק ,ףסונה נגה ךבדנ מששיש ,sebataDa-ה

צע יבואם גם וכך דע, המינכס להאפשר ככל 
דע המינכס , ניהארגו firewallב-כלשהו נוי שי

.נהנתון בסכהיה לא י

 היצרןעדכוני את להטמיע מאוד חשוב • 
 העדכוניםאת להטמיע שלא מוטב . Firewallב-

אך להתייצב, זמן להם ולתת צאתם עם מיד 
 ניםהעדכושמכיוון מדי רב זמן לחכות לא 
 ותצרפל שה מסיחוה נוכת ניוקתים לימכי

 ושפתחון דכעהלת בקבות המהמהת. ולהתגש
 אפשרכבר שמהם לווירוסים המערכת את 

.נעלהימ

 וסכנותחולשות המדגישים מוצרים בשוק יש • 
 םה. ERPרכות עמלד וחמיבות נטיולושר

נים עדכולחים ושודע המיבאיתור מתמקדים 
 תוחוקלה תא ןכדעמש ,llawreiF-ה קפסל

14.שלו

הגנתמשפחה: לארגון< בסייבר הגנה תורת  
6.1ושרתים <ודה נות עבתח
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פותיות נוסנה סטט הגכות מער2.12

עקרון ההגנה

llawireF אלך א ,הבוט הנגה הווהמ םנמוא 
 םיינוציחה םיקשממב לפטמ llawreiF-ה .תידעלב

 לע. םדרימוגם וקיחלפי ה סניכע נמוולארגון 
 לחדורהצליחו שכן מגורמים גם להגן מנת 

 ךובתחשת מתרהנית ודזות לעיפני מפו א, וותא
.נימה״נת פורך בהגנה ״המתבונהארגון, יש צ

תהליך ההקשחה

:נות הגנה סטטיים כמומעה של פתרוהט

System Detection Intrusion  –IDS ויהלזילי כ 
 רכתעמבת ועצבמתה ותניודז ותלועפ לע חוודיו

 שהוגדרה)כפי הארגון מדיניות של הפרה על או 
.בכלי(

System Prevention Intrusion–  IPS  משלים כלי
מתקפות.של וחסימה בלימה יכולות בעל , IDSל-

15חה ואבטכוני יצרןעד .132

:עקרון ההגנה

Premise-On:  מערכות בה זובכלל , מערכתבכל
ERP , המתבטאים, כשליםעיתים למתגלים 

 וא/ו גישהל תנמ לע תכרעמה תא לצנל תלוכיב
מספקים מערכות הני צרימרבית דע. מילשבש 
 עלוזאת משווקים, שהם למוצרים אבטחה עדכוני 

מערכות העל לשמור הם ללקוחותיסייע לנת מ
.מוגנות

:נה ואבטחהני תוכ עדכוועביצקושי ב

 למערכותגישה הספק בפני פותח העדכון • 
 לשמשיכול הוא שבהן. הרגיש ולמידע הלקוח 

 תוכרעמל השיג גישהל ישילש םרוגל ילכ
.ה מודע לכךספק יהיהלקוח בלי שה

15 security-erp/blog/com.panaya.www//:https/

 המדיקמת ורכעהית בחיימרכת עמהת וברכומ• 
.נה ואבטחהני תוכ עדכולקליטת

 יותרהתוכנה מעדכון חוששים רבים ארגונים • 
.לעדכןנמנעים מהוא מגן וניו מהאיום שמפ

 תוכרעמה תבוגת תא וןחבל דואמ השק• 
 בפעילותלפגוע מבלי לעדכון והאפליקציות 
.הארגוןהעסקית של 

 קשהזהות,  ERPמערכות שתי שאין מכיוון • 
בהיבטי גם וליישם, אחרים נים מארגוללמוד 
 ארגוניםשל מניסיונם ללמוד ורצוי כדאי הגנה. 
וכפוף היר זלהיות צריך היישום אבל , שונים

.נייםצרכים הארגול

 לולעע דמיה חתבטאר ושיפ ,םליודג םניורגבא• 
.נויים בקודב שילחיי

( ctionInje Code) דוק קתרזה ותקפמת• 
 orkwmeraF bWe-הת סרג ראשכ תוראפשמת
 םג דכןעלד קפיהל ישלכן ו, נתדכועמ לא

.אותה

 להתייחסותזוכה אינו המידע אבטחת נושא • 
.צרןהי/או השירותים ובהסכם מול ספק 

 מוטלתהענן שירותי ספק על  ענן:שירותי 
 לועלפ יש .תרכעמה את דכןעל תוריחהא

 שלאהקפיד ולהארגון לצורכי בהתאם לעדכון 
או המידע להשחתת השירות, להפסקת לגרום 

 וא ןוכדעה ךלהמב תכרעמה לש תונימז-איל
 אדוול תוריחאה תלטומ חוקלה לע .ותיובקעב

 כפים ניעדכוהאת בצע מנן העשירותי שספק 
, IaaSב-משתמש שהלקוח במקרה מחויב. שהוא 

.אחריות לעדכון מוטלת עליוה

תהליך ההקשחה

 ערכתמברו ותשאצות רפו אע דמיחת בטאעיות ב
 האקריםידי על מנוצלות להיות יכולות ההפעלה 

 שוטפיםעדכונים כן על זדוניות. תוכנות או 
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חולשות נצל ישתוקף האפשרות את זערים ממ
:אלו

 בטחתמאוה צורבה נתוכדכון עצרן הימל בלקיש 
.ומאומתת

.נהמערכות ההלבהעדכון ביש לבדוק את 

 ולוודא testבסביבת העדכון את להתקין יש 
.ERPה-ערכת גע בתפקוד מהעדכון אינו פוש

NOTES SAP  – הידניותלפעולות לב לשים יש 
 כדיעודכנה, שהמערכת אחרי לבצע שחובה 

.הארגוןעדכון לצורכי  להתאים את ה

 הגנתמשפחה: לארגון< בסייבר הגנה תורת 
6.1ושרתים <ודה נות עבתח

נוייםיהול שי נ.142

עקרון ההגנה

 תורבוע תימוי-םוי תורידתב תולעפותמה תורכעמ
 משתמשבהוספת החל גבוהה, בתכיפות שינויים 
 שלבהורדה או בהוספה וכלה הרשאות ושינוי 
 ענמים נוייהשיעוד ותיל הונידר עהי. םשירותי

 גורםידי על שמבוצע בתהליך להבחין מהארגון 
.לא מורשה

תהליך ההקשחה

 אצמנש םייוניש לוהניל ילכב שמתהשל שי
 שי ,הזכ הנבומ ילכ ןיא םא .PRE-ה תכרעמב

.מיע אותוני ולהטלרכוש כלי חיצו

הההגנכת להערנונים נג מ.152

עקרון ההגנה

misepre-On: הות רכעממק לחב-ERP  םליכיש 
ה ההגנרמת את העריך לדעים שיוהרנטיים אינ

 חברתשל  Alert Watch Early)דוגמת למשתמש 
PAS). תמר ןיב םירעפ שי ןכיה גיצהל עדוי ילכה 

.נומליותהיכן יש אהרצויה לנוכחית והאבטחה 

תהליך ההקשחה

 תועיבקב וןחבל הכירצ עדימה תחטבא תקלחמ
דוחות את נית הארגודע המיאבטחת ניות במדי

.נתוניםנויים באחר שילעקוב מערכת וה

הבקרוטור  ני2.16

עקרון ההגנה

misePre-On: ותספוא הרקבור וניטות רכעמ 
 נוטרמההתקן בעשית נשה לעופל כדות עמתו

 סתננכהה ורבעהתאת , (הצקנת חתאו )שרת 
. נחסמואו נכשלו שה תעבורוופעולות היוצאת ו
 תועריתמ ןה ,וןכנ תורכעמה את םניקיתמ םא
 רוטינ .םגיירחכ הןל ורדגוהש םיעוראי לע
 ותהיל דיכ ,DB-הרת בשהן , םביוחש הרקבו
 ןהו ,וב םינותנה יוניש רחא דימתמ בקעמב

 כאשרה דיקצינאיל בלקדי כ, הציליקהאפבשרת 
 ניטוראליה. לפנות מנסה מורשה לא גורם 

 תוגהנתה לש יוהיז רשפאי הצקה תודמע לש
 לשרתהפניה ניסיון לפני עוד התחנה על חריגה 

.האפליקציה

 ,ענןבשירותי בשימוש גם נטר ליש  :נןעשירותי 
 חופשיתגישה יש שלישי צד שלגורמי מכיוון 

 םיגול ףוסאל שי .חוקלה תוכרעמל תיקוחו
 הדירחנות סיוניו אלית מונאות הגנהתחפש לו

.ניםנתוושיבוש 
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רכיב ליישם מאוד לץ מומובקרה ניטור נושא ב
 ationmansforTr Landscapeשנקרא תוכנה 

ntmeegnaaM - תולוכי המכ רפשאמה ברכי 
 שרתישל והוספה הורדה כולל מובנות ניטור 

 גםנהל מהרכיב . קצריםזמן לפרקי אפליקציה 
.הירות ובקלותה במאת בקרת התצור

תהליך ההקשחה

 םעיוריא לע עירתתש תרכעמ עימטהל שי – לילכ
דירים מגערכת המאת . חריגיםדיר מגשהארגון 

 קר תוערתה חלשת איהו ןוגראה יכרוצ ילפ
.וע אבטחתידר לה אירהוגבהתאם למה ש

 ותעדוהבל ולטיפ רטדנטס–  SysLogל עה נהג• 
, ERPה-מערכת בצעת שמתבפעולה כל : לוג

 ,הליאות רוקשה ותציקליאפב הז ללבכו
 יחרכה אוה םיגול ףוסיא .״גול״כ תרמשנ

 המערכתשל הזמינות אחר לעקוב בשביל 
בלוגים . בושעושים השימושים ודע המיושל 

 שהואלוודא ויש רגיש מידע נאסף עצמם 
ביותר הטובה רך הד. מאובטחבאופן מאוחסן 

 וןסחלאם ותאר ביעהלהיא ם וגילה לער ומלש
offline  ולהגן מראש שנקבעה לתקופה אחת

 במסמךהמוצגים באמצעים המידע על שם 
.ני האחסוןהתק

 שלאך כמות הרשואת בטח לאהארגון על • 
 ולוודאקליטתן לאחר אותן לערוך אפשר יהיה 
 צרכיולם שיתאיסון אחשטח הן לה צשמוק
 תכופותעיתים למידע למחוק אותו יחייב ולא 
.מדי

 הגישל שנון נגמם הבע מהוטשם ניבארגו• 
.בר של הגישהניטור מוג, יש לבצע רחוקמ

.הפיתוחביבת הטסט ונטר גם את סיש ל• 
 Error Disk,: לוהנילות רוהקש ותראהת• 

,Error Write/Read Memory, Space Disk 
UCP ,doarlveO ruffeB ,outmeiT onisseS 

rrorE. המ תוארתה-dnuFo tNo droRec :DB, 
Error Write/Read DB ,Error DB.

 Failedהודעות לתקיפה: הקשורות התראות • 
Login , ב-פנייה ניסיונותTelnet  אוRemote 

llheS, תובותכ IP תונפל תוסנמש תוניוציח 
 ,הצהחום מתקשרילא שברשת ם בילרכי

.List Blackל-כתובות המשתייכות 

 במערכתהמתבצעים שינויים גם לנטר יש • 
:ניטורה
.מחיקה של לוגיםנוי ושי• 
.ניטורנויים בהגדרות השי• 
 תרירב שימתשמו METSYS ימשתשמ רוטינ• 

.מערכתמחדל ב

 שצוותכך הניטור, במערכת הגבלות לבצע יש • 
 ךורעל וא םוגיל קוחמל לוכי לא mSyste-ה

 לביטולשיובילו פעולות לבצע או אותם, 
. פעילותיכולות הגנה

semireP-nO: ה ירצוממ קלחב-PRE היצקנופ שי 
 חרהכב אלו םניותנה ססיבמ םקילח רוטניל

לחלקים ניטור האת למקד אפשר כך . כולואת 
 הקשמש םגיול לש ״הצפה״מ ענמהילו םגישיר
.נההבין את התמול

:ניטור של קוד

 .רכתעמבד וקר וניטל שב צמה הישי דומאב וחש
 בסביבתקרובות לעיתים ומתווסף משתנה קוד 

 וסביבתהבדיקות לסביבת ומשונע הפיתוח 
 בעיקרמדובר  SAPאפליקציות בעבור הייצור. 

 מצבעל לשמור מאוד וחשוב  ,ABAPקוד על 
הו שמישלמקרה חשוף נו ואינוטר מהקוד שבו 

 דוק סנימכ דוק לשוי נשי וא הבכתיך ליהבת
 לשם. SQLמשפטי של הזרקה זה ובכלל עוין, 

 .רתוטנמ ותהיל בתחייה ציקליאפהבת שכ ךכ
 ADDלספק  SAPשל ביכולת ה למעשמדובר כאן 

NI היצקילפאה תבכשל REVEWATEN, השעמלש 
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 הפתרון. מתאמן בז ABAPד בקום נויישינטרת מ
:נקרא

 for on-dda ,rrveeS onticaipplA rveatWeeN PAS
analysis vulnerability code  מנטרהזה הרכיב 

 עסקיותויישויות עסקיים אובייקטים אמת בזמן 
 םיטקייבוא המכ רטנל לוכי וליפאו תכרעמב

 בפיתוחכשמדובר העבודה בתהליך עסקיים 
.של צוות עבודה

 :המשפחן< גולארבסייבר ה גנהורת ת
טורעוד וניתי

16 בענןERPותי מוש בשירשי. 3

עקרון ההגנה

 אתשנותנים  ERPמערכות ספקי כמה ישנם 
 ספקל שלת ושכמה חירב. נןעבם הותישיר
 םכירצה טיבהי ללכ תא לולתכש ,נןע יתורשי
 לדיגת ,עדמיה חתטבא תושריד דצל ,םיינוגראה

 חתתהפם עעות הפרלי בה דבועלוי סיכהאת 
.סכנות

 שימושויותר יותר רואים אנו לענן, יציאה לגבי 
 ימושיי תובחרהל המרופטלפכ ןנע תולוכיב

SAP  ה עבודשל מצב צר נושך כבארגון קיימים
 דואמ בוחש .(mode dHybri) בתלומשה רוצבת

 העולמות,בשני העבודה את לאבטח אפוא 
 ONל-הענן מסביבת האינטגרציה בנושא בעיקר 
PREM .רת בחשציין לב וחשSAP עיצמא קתספמ 
 dClouשנקרא: רכיב באמצעות ואבטחה הגנה 

ctorConne. נןע וןבחש לכ םעע גימה ז ברכי 
 ביותרהגבוהה ברמה אבטחה ומציע  SAPשל 

16 pdf08-18.Feb_CSA_Final_Security_ERP/security-erp/research/assets/org.cloudsecurityalliance.downloads//:https
17 pdf08-18.Feb_CSA_Final_Security_ERP/security-erp/research/assets/org.cloudsecurityalliance.downloads//:https

 PREM ONה-מערכות לדרישות ובהתאם בארגון 
.SAPשל 

תהליך ההקשחה

 דאווליש , נןעה ותירשי קספרת חיבעת ב• 
המוכרים דע המיאבטחת נאי בתעומד הוא ש
 ,םקיפס לע הנגהל ךרעמה תוישרד וןגכ)
2SOC ,ISO 27001)וכו׳ .

 מאובטחתלספק שההתחברות לוודא יש • 
(SSO ,MFA).

 הפעילותלניטור )כלי  CASBב-שימוש • 
 מדיניותואכיפת המשתמש ידי על באפליקציה 

 ותערהתח וללשע דוילי הכ .עדמיהחת בטא
 מנתעל חשודה(, פעילות על לאדמיניסטרטור 

 ןוגראה לש עדימה תחטבא תוניידמ תא םשילי
, Tokenגישה, הרשאות כולל הענן, גבי על גם 

.ועודה הצפנ

 לע הנגהל SBCA םוישיל םילילכ תונורקע• 
:נןבעדע מי

 הרשתשל  gatewayב- CASBשילוב • 
 הגישעל התראות יתקבלו כך . המקומית

 ניותמדיידי על ם מאושרינם שאילשירותים 
 לגבימידע אספקת וכן המידע אבטחת 

.משמות שימוש באפליקציות שונות

 ניותמדים ויישו DLPערכות מב CASBב שילו• 
 בשארשמיושמת כפי מידע דלף מניעת של 

 שולטים DLPה-ו CASBה-ך כ. הארגוןחלקי 
 ךדרל הנומוא הל בא, נןעבשע דמיהל כל ע
 שנילנהל במקום הארגון, של הכללי  DLPה-

.נים שוDLPני נומנג

 המשתמש.זיהוי בתהליך  CASBשילוב • 
 ושמושי (SOS) תכרעמל הדחיי הסינכ ךכ

17
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 בכללשימוש מאפשרים  MFAבמנגנון 
 האינטגרציה,של נכון יישום האפליקציות. 

 CASBה-כלי בין התקשורת את שיך שתמ
 ,נפתחשהסשן לאחר גם  MFAה-לכלי 

 עוינתפעילות למנוע  CASBל-תאפשר 
ידי על החוקית בפעילות לפגוע בלי נן בע
 ותלעיהפך להמבספת ונות הדזהרישת ד

.בענן

 CASBפתרון המשלבת אינטגרציה • 
 הויזיך ותהלי DLP, נההצפנגנון מעם 

 הואכשגם בטוח ע המידך כ. המשתמש
ה ההצפנ. לארגוןוץ מחאחר, לגורם לח נש

 םגץ בהקואת לוות מהות דהזהדרישת ו
 נסוישבו מקום ובכל הארגון מיוצא הוא כש

את לבטל מאפשר ה זשילוב . אותווח לפת
.ץ בכל שלבהגישה לקוב

 נןעהחשבונות ך כ. APTעם  CASBב שילו• 
 המודבמות דקמתתקיפות ני מפם נימוגהיו י

 פתרוןשל הוספה הארגון. שבתוך להגנה 
Sandbox  ותגןההגנה רמת את תגביר לענן 

 ךדרלארגון ם דרישחום מיאיוני מפם ג
 תויצקילפא תדרוה ,םיכמסמ לש הדרוה
 ףושיתום משימשתנכרון ס, נןעלדשות ח

.מסמכים

 יכול SIEMבמערכת שימוש שעושה ארגון • 
 רטנלך וכ CASB-ה םעה צירגנטאיע צבל

.נןעבם גם הבל לטפוע דמיחת בטאעי וראי

 ERPמערכת חר להשתמש בעל ארגון הבו• 
:האלהאחריות הנן מוטלים תחומי בע

המיושמים נה ההגני תיקויישום של וידוא • 
.על ידי הספק

.מערכותנפיגורציה והקשחה של הקו• 

.הזדהות חזקה• 

.Rolesו-הרשאות גישה הגדרת • 

pdf.CloudSharedResponsibility2017-04-/entsDocum/Events/Atlanta3/chapters/org.isaca.www//:httpsראה לדוגמה  18

 הארגוןמערכות בין אינטגרציה ביצוע • 
.ERPה-נות לאפליקציות השו

.ניטור ובקרה• 

PaaSבתצורתהוא בענן השימוש כאשר • 
 בטחמאופיתוח שיש לוודא יש , SaaSאו 

(DLCS) איבהלו הלש תופסותבו תכרעמב 
 Threatהגנה: של נוספים אלמנטים בחשבון 

PT ,ngonitoriM, תועדומ תרבגהל לוגרת, 
.ה ועודהגנני עדכו

 Premise-Onל כאס נתייח IaaSרותי שיל א• 
אל הספק מעוברת אחריות השכלל מכיוון 
.הלקוח

.RACIה גיבוי הנ״ל במטריצ•  18

  

:המשפחן< גולארבסייבר ה גנהורת ת 
11ורי <נן ציבחשוב עמ

ושיהאנהגורם . 4

משיםמשת הכלל .14

עקרון ההגנה

 .ארגוןבכל אכילס״ ״עקב הוא האנושי הגורם 
, תמימותנוש אטעויות לעשות עלולים עובדים 

 להשחתתואו לאובדנו מידע, לדלף שיובילו 
.נזק ממשי לארגוןולגרום 

ה שקשבזדון, פעולה צע לבעלולים גם עובדים 
ני נומנגרוב צעות באמוע למנאפשרי בלתי עד 

 מותמתאיההרשאות היש ד בעולשמכיוון , הנהגה
.ה שתזיק לארגוןפעולצע נצל אותן לבוהוא מ

 נטנטרהאיברשת שה צאמ Onapsisברת ח
 השגיהש RPE תורכעמ לש תוקיית תואמ יש
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 םדיבוע םהבש םימורופ ששי ןכו ,תישפוח ןהילא
.למערכתשלהם ההזדהות פרטי את משתפים 

תהליך ההקשחה

.דענושא אבטחת המיעיון בדרכות וימי ה• 
.נהליםחלוקת • 
.לעובדיםתרגילי מודעות • 
.DLPני נומנג• 
 רתאל ידכ רבייס ןיעידומ יתורישב שומיש• 

. עסקי שדלףדעמי
 וןרעק, דוןבזות עשנהות לועלפע וגנב• 

 תא רעזמל לוכי seDuti of ontiagregeS-ה
 תובחשי ליעב םבירכומ םליכיהתב :קזנה

 אחד.מגורם יותר לערב יש גבוהה, עסקית 
 לשה מחתיבת חיימד חאד בוע לש הלועפם א

.מעותיתנזק קטן מש, הסיכוי לאחרעובד 

19

 :המשפחן< גולארבסייבר ה גנהורת ת
19נוש <משאבי א

לגייםוייומשתמשים פר 4.2

עקרון ההגנה

 כגון, חזקותהרשאות לי עבם משימשת
 ,המודכו בושחמ תקלחמ ידבוע ,םירוטרטסינימדא

 פרטיהשגת לד מיוחבבי אטרקטיעד ים משימש
 אםמאוד, הרבה לבצע יכול חזק משתמש גישה. 

 הגנהבמערכת. האפשריות הפעולות כל את לא 
 קריטיתהיא זה מסוג משתמשים על מיוחדת 

.מערכותהקשחת הליך בתה

 םשייל דואמ ץלמומ ,םימשתשמ רוטינ יבגל
 בבקרוחריגות ניטור מאפשר שה נתוכב רכי

19  2018July /jewels crown the target cyberattackers How :Fire Under Applications ERP  /ONAPSIS

: נקראה זרכיב מערכת. נהלי ומה קצמשתמשי 
Detection Threat Enterprise SAP

 SAPשל נות הפתרומחבילת כחלק ע מגיוהוא 
GRC. ם ג תכרעמה לש םיגולה תא רטנמ ביכרה

 SAPשל מבוזרות אפליקציות בכמה בר כשמדו
.ה זומרכזי למשימניטור ומאפשר 

תהליך ההקשחה

 משתמשיםעל נה להגנים שומסוגים כלים נם יש
:חזקים

 מצומצםמספר על נות שמגשונות טכנולוגיות • 
 רנטלול הנלעות דויהן . םמשימשתל שדר מוגו

פעילות על ולדווח המשתמשים פעילות את 
.חריגה בזמן אמת

המקטין , יותרחזק הות הזדככלי  MFAיישום • 
.לפריצה למשתמשהסיכוי את 

טחאובפיתוח מ. 5

עקרון ההגנה

 הספקשל ממודולים מורכבות  ERPמערכות 
 שירותספקי של מאפליקציות גם ולעיתים 

 תשתיתבי גל עם נישום צרימום מפתחיהם אחרי
 לשפרמנת על הלקוח, לדרישות בהתאם  ERPה-

 תהליכיםלהוסיף או העובדים ביצועי את 
 לש תווצה בורל השעי חותיפה תא .םימיוסמ
 תספוותמה הציקילפאה קפס לש תווצ וא חוקלה
.ERPל-

תהליך ההקשחה

ה עלול ERPערכת מגבי על אפליקציות הוספת 
 ההבונהספק ני בפורגיש רב ע מידף לחשו

 פרצתלוואי כתוצר ליצור או האפליקציה, את 
 ישכן על במידע. לפגיעה שתוביל אבטחה 
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 הלש הביתכהו היצקילפאה תרדגה ךילהש אדוול
.חטבואמה חותפיה תונורקע לש םיטביה םלילוכ

 ליישםשיש מאובטח לפיתוח מרכזיים עקרונות 
:נטי לארגוןבמידה שרלוו

.ברה לייצורהעביבת טסט טרם העבודה בס• 

 היאם געשות הילבת חייור צלייה רבעהה• 
.באופן מאובטח

., סטטית ודינאמיתניתבדיקת קוד יד• 

•Test Penetrationני וממוכן יד.  

 :המשפחן< גולארבסייבר ה גנהורת ת
17.6תוח < אבטחה ברשת ופי

ותמדיניות וצי. 6

 ,ניותמדים האוכפיבים רכיכוללות  SAPערכות מ
 ןוגראה ךכ בגאו ,תכרעמהש חיטבהל םתרטמש

 שקבעהלים בניעמדו , בומוטמעת שהיא 
 שהואובהסכמים בתקנים וברגולציות, הארגון 
GRC ,Control Process GRC: כמו, אליהםמחויב 

sscceA CRG ,onctietDe tahreT esrprinteE 
Control ועוד.
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גרשימת תיו . 7

לא בוצע חלקי בוצע נושא

Ø Ø Ø ERPאבטחה פיזית של שרתי 

Ø Ø Ø הפרדה לוגית

Ø Ø Ø נט מהאינטרהפרדה

Ø Ø Ø ובטחת מאגישה

Ø Ø Ø סגירת פורטים לא נחוצים

Ø Ø Ø ניותלמערכות חיצוממשקות הת

Ø Ø Ø  מערכת ההפעלההקשחת

Ø Ø Ø  מאסוןהתאוששות

Ø Ø Ø זדהותה

Ø Ø Ø סגירת פורטים לא נחוצים

Ø Ø Ø  משתמשי ברירת מחדלהשבתה או מחיקה של

Ø Ø Ø סמאותניהול סי

Ø Ø Ø הרשאות

Ø Ø Ø  מרחוקתמיכה

Ø Ø Ø ERPלמערכות קבצים העלאת 

Ø Ø Ø נויים בקודנה של קוד ושיהצפניטור ו

Ø Ø Ø המידעגיבוי 

Ø Ø Ø פנההצ

Ø Ø Ø נטי-וירוסא

Ø Ø Ø Firewall

Ø Ø Ø נוספותה סטטיות הגנמערכות 

Ø Ø Ø אבטחהני יצרן ועדכו

Ø Ø Ø נוייםניהול שי

Ø Ø Ø נהההגנגנונים להערכת מ

Ø Ø Ø ובקרהניטור 

Ø Ø Ø נן בעERP בשירותי שימוש

Ø Ø Ø תמשיםהמשכלל 

Ø Ø Ø משתמשים פריווילגיים

Ø Ø Ø ובטחפיתוח מא

Ø Ø Ø מדיניות וציות
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נספח:
תקיפות 

מפורסמות
 התאפשרושבר סיילתקיפות מאות דוגשתי לן הל

:ERPה במערכות בעקבות פרצת אבטח

 וחילצה םיניס םיפקות יכ הלגתה 4102 תנשב• 
של  SAPה-מערכת ב Day-Zeroחולשת לנצל 

 States United)ב ה״ארל שע דמיהשירותי 
Service Information ,) שלהמרכזי המידע ספק 

 האמריקניותהביון לסוכנויות רקע בדיקות 
 רתעזב. םריחאם לתיימשמם ניורגלאו

 למערכתגישה להשיג הצליחו הם החולשה 
 נסללהומשם שלישי, צד ידי על המנוהלת 

 וז הפיקתב .ןוגראה תוכרעמ ראשל ךרדה
21.הארגוןעובדי אלף  27על אישי מידע נב נג

02

•xdeDri עוגפל ןווכומ רשא ינאיורט סוס אוה 
 כדימחדש נת תוכ 2017ב-ונקאיות בערכות מב

צעות באמפץ הוהוא . SAPבמשתמשי לפגוע 
 נשתלנגועים,  wordקובצי ך דר BotNetרשת 

 גישהפרטי להזנת וחיכה הקורבן במחשב 
 מאודממוקד היה הפוגען  .SAPבמערכות 

 ישמשתמש להן בשנות בתחרק על הופו
 לע םרטיפו אצמנא ל. ותהובג הגישות רשאה

מכלל  11%ה מהווהוא אך , שגרםנזק הף היק
23.בעולםועות נסיות הידנהמתקפות הפי

22
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