
N
aast de bestaande en gekende se-

curityproducten hebben de voor-

bije jaren een aantal start-ups alter-

natieven ontwikkeld om zakelijke

en industri‘le informatie-omgevingen te

beveiligen. Een deel van hen presenteer-

den zich op de twintigste editie van NetE-

vents, in het hart van Silicon Valley.

GECONTESTEERDE AI
Het meest in de kijker liep Cylance,

een securitybedrijf uit Irvine, Californi‘,

dat Ôartifici‘le intelligentie, een algorit-

mische aanpak en machine learningÕ aan-

wendt om eindgebruikerssystemen te

beveiligen. Dankzij die aanpak zouden

de systemen zonder (of met minimale)

updates ook tegen Ôzero dayÕ aanvallen

(op basis van nog ongekende kwetsbaar-

heden) beschermd zijn. Cylance Ôbere-

kentÕ het potenti‘le gevaar van een ele-

ment (een code, een bestand enzovoort)

op basis van een groot aantal kenmerken.

Het bedrijf werd mee opgericht door

ÔHacking exposedÕ-co-auteur Stuart

McClure en onderstreept dat met zijn

product het datalek van 21,5 miljoen mi-

litairen en nationaal veiligheidspersoneel

bij de Amerikaanse overheid werd ont-

dekt.

Op NetEvents meldde het Canadese

Wedge Networks (Calgary, Alberta) dat

het een licentie op CylanceÕs technologie

heeft genomen, om in netwerken een Ôad-

vanced malware blockÕ aan te bieden. Zo

worden ook niet-Windows systemen be-

schermd, inclusief het gebruik van per-

soonlijke toestellen (BYOD). Het zou bo-

vendien mogelijkheden openen in het

Internet of Things.

Van de Ônext generationÕ securitypro-

ducten is Cylance evenwel ook een van

de meest omstreden. Zo wijzen onder

meer de ÔklassiekeÕ antivirusbouwers op

CylanceÕs onwil om deel te nemen aan

gereputeerde vergelijkende producttes-

ten, terwijl informele vergelijkende testen

de superioriteit van Cylance ten opzichte

van klassieke AV-producten niet meteen

aantonen, wel integendeel.

MISLEIDING EN ISOLATIE
Het uit Isra‘l afkomstige Javelin Net-

works hanteert een andere aanpak om

uiterst snel inbrekers of malafide interne

medewerkers te ontdekken. Daarvoor

bezaait Javelin een bedrijf met een groot

aantal ÔvalseÕ systemen, met ogenschijnlijk

echte data en dies meer. Na de inbraak

doorzoekt een aanvaller steevast de sys-

teemomgeving en als hij daarbij een van

de valse systemen bezoekt, verraadt dat

meteen zijn aanwezigheid. Vervolgens

kunnen de securitydiensten van het be-

drijf hem volgen (onder meer voor fo-

rensische doeleinden) en uiteindelijk zijn

aanval verijdelen. Javelin positioneert

zich als alternatief voor Ôintrusion detec-

tionÕ en Ôdeep packet inspectionÕ syste-

men.

Menlo Security (uit Menlo Park, Cali-

forni‘) mikt met zijn Ôisolation platformÕ

dan weer op een veilig internetgebruik

door tegen gevaarlijk sites en (spear)phis-

hing - aanvallen te beschermen. Daartoe

beschouwt het bedrijf ronduit alle ele-

menten van buitenaf (zoals bestanden

en mails) als bad en controleert het die

in strikte isolatie op tientallen verdachte

kenmerken. De gebruiker krijgt enkel

een veilig beeld van dat element te zien.

Desgewenst kan de interactie ermee wor-

den geblokkeerd door een Ôread onlyÕ in-

stelling.

Niet dat er op deze NetEvents geen

ruimte was voor gevestigde producten.

Netwerkbeheerspecialist Netscout, die

diensten optimaliseert via een big data

kijk op netwerkverkeer, verwierf door

de recente overname van Danaher Com-

munications onder meer Arbor Networks.

Dat is van oorsprong een verdediging te-

gen DDos-aanvallen, maar Arbor biedt

nu in combinatie met de informatie uit

de Netscout-producten en de eigen Ôthreat

intelligenceÕ ook mogelijkheden voor pro-

actieve bescherming. De eigen Atlas- (da-

tacorrelatie) en Asert- (data-analyse en

response) technologie‘n helpen nu tegen

aanvallen beschermen. De cyberaanval-

lers hebben zeker nog niet het rijk voor

zich alleen.w
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Cybersecurity
innoveert!
Nieuwe dreigingen vereisen een nieuwe aanpak.

De cybersecurity-industrie bewandelt dan ook

nieuwe paden, met aandacht voor ‘big data’,

artificiële intelligentie en een rist nieuwe ideeën.

Guy Kindermans




