
26/06/2019 איום על צ'ק פוינט? החברה שרוצה לגמול את עולם הסייבר מקופסאות

https://outline.com/ewKTmV 1/7

 THEMARKER ›  Annotations

איום על צ'ק פוינט? החברה שרוצה
לגמול את עולם הסייבר מקופסאות

JUNE ��, ���� אמיתי זיו

אם אתם עובדים בחברה גדולה, סביר להניח שהמייל שלכם פועל על אופיס  מבית
(CRM) מיקרוסופט — שירות אימייל שנמצא בענן; ושמערכת קשרי הלקוחות

שמשמשת את החברה שלכם היא מבית סיילספורס, ונמצאת גם היא אי שם בענן. אבל
בכל הקשור לאבטחת המידע, אפשר לנחש בזהירות שחומת האש שלכם עדיין מבוסס על

"קופסאות" — שרתי מחשב שנמצאים אי שם במרתף הארגון, ומישהו מתחזק אותם,

מכייל אותם, מחדש מדי שנה את הרישיון וכן הלאה.

עולם אבטחת המידע הוא אחד האחרונים שעדיין לא עברו את מהפכת הענן שחוו שאר
שירותי המחשב וטכנולוגיית המידע הארגוניים. כעת, החברה האמריקאית זיסקיילר

(Zscaler) רוצה לשנות את זה.

ג'אי צ'ואנדרי, מייסד זיסקיילרבלומברג

https://www.themarker.com/technation/.premium-1.7409906
https://www.themarker.com/technation/.premium-1.7151983
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, ,על ידי ג'אי צ'ואנדרי –זיסקיילר היא תופעה יוצאת דופן. החברה נוסדה ב
מהגר הודי שגדל בכפר בהרי ההימלאיה בלי מים זורמים. הוא עשה בעברו כמה אקזיטים,

כך שהיה באפשרותו להקים את החברה על בסיס ההון העצמי שלו.

גיוס ההון הראשון של החברה היה רק ב–. זיסקיילר נרשמה לנאסד"ק במארס
, וביום המסחר הראשון שלה זינקה ב–. מיום ההנפקה ועד עתה השיאה

החברה תשואה של  למחזיקי המניה, ושווי השוק שלה נושק כיום ל– מיליארד
דולר. מחזור ההכנסות של החברה היה  מיליון דולר ב–, אבל היא רשמה

באותה שנה הפסד נקי של  מיליון דולר.

זיסקיילר היא חלק מגל הנפקות ההיי־טק האחרון, שהכיל דור חדש של חברות הנשענות
על הטרנד של מעבר של יישומים ארגוניים למודל הענן — כמו Zoom בשיחות הווידאו,

Slack במסרים המיידיים.

כדי לאפשר את השירות שלה, זיסקיילר פרשה שרתים ב– נקודות בעולם — לרבות
בישראל, בחוות שרתים של אינטרנט בינת, שהיא גם השותפה־מטמיעה של הפתרון

בארץ. על פי הדיווח האחרון של החברה לבורסה, יש לה , לקוחות, בהם סימנס,
ג'נרל אלקטריק, אייר פראנס, AIG ושניידר אלקטריק. הפתרון של החברה מתאים

במיוחד לחברות גדולות של עשרות ומאות אלפי עובדים, וחברות מסונפות עם פרישה
גלובלית.

אחת החברות האלה היא יצרנית מדפסות התלת ממד הישראלית סטראטסיס, חברה
ציבורית המעסיקה יותר מ–, עובדים. "יש להם כ– סניפים בעולם, אלפי

משתמשים, והיתה להם קופסה של חומת אש בכל אתר. זה סיוט לנהל את זה", אומר
ליאור מיוחס, אחראי אבטחת המידע באינטרנט בינת. "בנוסף, קופסה של צ'ק פוינט,

למשל, מתעדכנת פעם ביום — במקרה הטוב. אז הם החליטו לבטל את הקופסאות
ולהעביר את כל תעבורת האינטרנט דרך זיסקיילר, וכך לנהל את כל מדיניות האבטחה של

הארגון ממקום אחד".

https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.6982533
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זה הרעיון העומד בבסיס השירות שמציעה זיסקיילר — סינון סייבר בכל מקום בעולם,
במינימום שיהוי. במקום לפזר "קופסאות" בכל סניף, היא מציעה להעביר את כל תעבורת

האינטרנט של הארגון דרך שרתים שלה בענן. שם מנטרים את התעבורה, מנטרלים
נוזקות ומונעים תקשורת זדונית — עם אפס קופסאות.

"בנו מערך סייבר בלי להתחשב במשתמש"

"רמת הבשלות וההבנה לא אחידה בין הארגונים, אבל מתחילים להבין שהמודל של מתן

שירותי אבטחה משתנה, ושאנשים רוצים וצריכים לצרוך את השירותים האלה כמו שהם
צורכים את התוכנות של סיילספורס", אומר חגי פולק, הישראלי הבכיר ביותר

בזיסקיילר, שעובד בחברה מאז  ומכהן בה בתפקיד סגן נשיא מוצר. פולק גר
,Blue Coat–בארה"ב כבר שני עשורים, והוא בוגר חברות סייבר גדולות כמו אלוט ו

שנרכשה על ידי סימנטק.

"איך בנינו רשתות ב– השנים האחרונות?", הוא שואל, ומיד משיב: "היינו שמים את

חומת האש במטה המרכזי, או באיזשהו האּב אזורי, ובכל פעם שהיו פותחים סניף חדש
צריך היה להתקין בו קופסה או לחבר את המשרד הקטן למשרד המרכזי וחזרה — רק

בשביל שכל התעבורה תפעל דרך חומת האש. יכול להיות שהמשתמש יושב בפולין
וההאּב נמצא באמסטרדם. זה יצר כמובן שיהוי גבוה מדי, והלקוחות התלוננו שהאינטרנט

מאוד אטי. יש לי מצגת שנתן לי לקוח שלנו, אחד מחמשת הבנקים הגדולים בארה"ב,
שמראה שלפני ההתקנה כל סשן של משתמש היה צריך לעבור  תחנות, בשיהוי של

 אלפיות השנייה. בנו מערך סייבר לתפארת — אבל בלי שום התחשבות במשתמש".

https://www.themarker.com/technation/1.4117458
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פולק טוען כי הצורך בשירות סייבר מבוסס ענן רק מתעצם. "יש כמה טרנדים ברורים
בעולם טכנולוגיית המידע, שגרמו לפתרון המסורתי להיות פחות ופחות טוב", הוא אומר.

"הראשון הוא השימוש ביישומי ענן. אם  מהעבודה היא מול אפליקציות שיושבות

במרתף, אז ממילא השרתים נמצאים בסניף המרכזי. במצב כזה אין בעיה שגם אבטחת
המידע תיעשה משם. אבל לאט־לאט האפליקציות עברו לענן, ל– או לסיילספורס, וגם

אם יש אפליקציות ארגוניות — הן בענן ציבורי. אז המשתמש עדיין נמצא בפולין, אבל
היעד של הגלישה הוא איפשהו באינטרנט. אפליקציות בענן כבר לא יכולות לסבול שיהוי

גדול.

"כל עוד הארגונים ממילא צרכו את האפליקציות דרך האּב מרכזי, היה אפשר גם לנטר

שם את תעבורת המידע — אבל עכשיו גם היישומים הארגוניים נמצאים באינטרנט. אף
אחד כבר לא חושב להתקין שרת אקסצ'יינג'. גם הארגונים הכי פרנואידיים — לרבות
בנקים וארגונים כמו משרד ההגנה האמריקאי — מוצאים דרך להשתמש באפליקציות

ענן, לנטר אותן ולאבטח אותן. אין כבר לקוח שאומר 'אני רק On–Premises' (מתבסס
רק על שרתים מקומים, א"ז)".

לדברי פולק, לא רק הרשת הארגונית השתנתה — גם העובדים השתנו. "הטרנד השני
בעולם טכנולוגיית המידע הוא ניידות. יש היום יותר ויותר עובדים שהם ניידים לגמרי,

חגי פולק, סגן נשיא מוצר בזיסקיילרעופר וקנין
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"Road Warriors". ארגונים לא כל כך יודעים איך להתמודד עם זה, אז הם אומרים: או

שהעובדים האלה יתחברו לארגון דרך VPN (רשת פרטית מאובטחת, א"ז) ויסבלו
משיהוי, או שניקח בחשבון שההמחשבים והטלפונים שלהם נגועים בנוזקות". על רקע

האתגרים האלה נולדה זיסקיילר.

"אנחנו לא טוענים שנאתר נוזקות טוב יותר, או שלמידת המכונה שלנו איכותית יותר",

מסביר פולק. "אנחנו אומרים ללקוח: קח את כל כלי האבטחה שלך, לא רק חומת אש,
זרוק את הקופסאות — ותשתמש באותם המוצרים כשירות בענן.

"יתרון נוסף הוא בגמישות. כשאתה רוכש קופסה אתה צריך להעריך את כמות התעבורה
הנדרשת, אבל אם עשית הערכה לא נכונה או שאתה רוצה להוסיף פיצ'רים חדשים —

צריך קופסה חדשה".

זיסקיילר - דלג

"איך חברה כמו סימנס, עם  אלף עובדים ב– מדינות, תגן על הרשת שלה? תציב

ערימת קופסאות בכל אחד מאלפי האתרים שבהם היא פועלת?", אומר פולק. "איתנו היא
פשוט מתחברת לדאטה־סנטר הקרוב של זיסקיילר".

 מחיר הרישיון השנתי שמציעה החברה הוא עשרות דולרים בשנה לעובד, והוא כולל
נקודות קצה — כך שהעובד יכול להיות מוגן גם במחשב הביתי, במחשב הנייד, בטלפון

החכם וכן הלאה. על פי אתר ההחברה, מוצר ההגנה שלה מתעדכן כל הזמן —  אלף
פעם ביום.

"חברות ה-IT קשורות עדיין לשרת במרתף"

זיסקיילר - דלג

rity | Two-Minute Overviewrity | Two-Minute Overview……

https://www.themarker.com/technation/.premium-1.7409906
https://www.youtube.com/watch?v=dd3ep4rq4K0
https://www.youtube.com/channel/UCSylwuqCXM_W13ARfzASm3Q
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זיסקיילר היא חברה קטנה יחסית, המעסיקה כ–, עובדים בסך הכל. ערוץ השיווק
.BT–אורנג' ו ,AT&T ,המרכזי של חצי מפעילותה עובר דרך חברות טלקום, בהן וריזון

חברות טלקום מורגלות במכירת שירותים מרחוק, מליבת הרשת, ולא בהטמעה בשטח כמו
חברות טכנולוגיית מידע מסורתיות. הן גם שותפות טבעיות של זיסקיילר משום שהן

מתקינות שרתים בפרישה רחבה, שבהם ניתן להתקין נקודת נוכחות (POP) של
זיסקיילר.

"בנוסף, חברות הטלקום היו אלה שמכרו לארגונים את החיבור נקודה־לנקודה בין

הסניפים. כיום, כשהן כבר לא מחברות יותר משרדים אחד לשני, הן ממירות את ההכנסה
שאיבדו במכירת שירותי אבטחת מידע", אומר פולק. לדבריו, "חברות טכנולוגיית המידע
פחות מצליחות, כי הן עדיין קשורות לשרת במרתף". גם מודל העמלות והבונוס של אנשי

המכירות בחברות טכנולוגיית המידע המסורתיות מבוסס על עלות התקנה גבוהה, כך
שהוא פחות מתאים לעסקת שירות.

לדברי מיוחס, יש לזיסקיילר  לקוחות בישראל, בהן — בנוסף לסטראטסיס — נטפים
וכן בנק גדול. בנוסף, מחוברים לשירות של זיסקיילר גם העובדים של הסניפים

הישראליים של החברות הרב־לאומיות שהחברה משרתת. "מה שחשוב בשירות ענן הוא
היכולת לעשות 'סקייל' — לגדול מהר — כפי שמרמז שם החברה", אומר מיוחס. "בענן

אפשר להוסיף בקלות עוד משתמשים, עוד תעבורה ועוד שכבות הגנה".
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