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 אבטחה מקיפה מבוססת ענן. 
מחזור חיים מלא. עבור כל ענן.

Prisma™ Cloud היא פלטפורמת האבטחה מבוססת הענן )CNSP( המקיפה ביותר בענף, ויש לה 
את כיסוי האבטחה והתאימות הרחב ביותר בענף–עבור יישומים, נתונים וכל הרכיבים של טכנולוגיה 

מבוססת ענן–לאורך מחזור החיים של הפיתוח ובסביבות היברידיות וסביבות מרובות-עננים.
הפלטפורמה מציעה גישה משולבת שמאפשרת לצוותי פעולות האבטחה ולצוותי ה-DevOps לשתף 

פעולה באופן יעיל ולהאיץ את הפיתוח של יישומיי אבטחה מבוססי ענן.
וערכות כלים מבוססות ענן ומשתלבת איתן כדי להבטיח  Prisma Cloud מגינה על ארכיטקטורות 
כיסוי אבטחה מלא תוך שבירת מחסומים תפעוליים לאורך כל מחזור החיים של היישום. ביסודו של 
דבר, היא מאפשרת את האימוץ של DevSecOps ותגובתיות משופרת לצורכי האבטחה המשתנים 

של ארכיטקטורות מבוססות ענן.

Prisma Cloud היסודות של
)CSPM( ניהול רמת האבטחה בענן

אבטחה יעילה בענן דורשת ניראות מלאה של כל המשאבים הפרוסים, יחד עם ביטחון מלא בתצורה 
ובמצב התאימות שלהם. Prisma Cloud נוקטת בגישה ייחודית ל-CSPM, שפועלת מעבר לניהול 
תאימות או תצורה בלבד. בינה של נקודות תורפה ממעל 30 מקורות מספקת בהירות מיידית בנוגע 
לסיכונים, בעוד בקרות לאורך צינור הפיתוח מונעות מתצורות בלתי מאובטחות להגיע לשלב הייצור 

מלכתחילה. Prisma Cloud מספקת:
ניראות, תאימות ופיקוח	 

רשימת מלאי של נכסי ענן	 
הערכת תצורה )זמן ריצה(	 
פיקוח ודיווח על תאימות 	 
 	)CI/CD -ו SCM  ,IDE שכוללות את( )IaC( סריקות תצורה של תשתית כקוד

זיהוי איומים	 
 	)UEBA( ניתוחי התנהגות של משתמשים וישויות
 	API ניראות, ניתוחים וזיהוי חריגות של תעבורת רשת מבוססת
חקירה ותגובה אוטומטית	 

Prisma Cloud איור 1: היסודות של

אבטחת נתונים )תמיכה ב-  ®AWS בלבד(	 
סיווג נתונים	 
סריקה של תוכנות זדוניות 	 
פיקוח על נתונים	 

ניהול זכאויות בתשתית ענן

אכיפת הרשאות ואבטחת זהויות 
על-פני זרימות עבודה ועננים

אבטחת רשת בענן

קבלת ניראות רשת, אכיפת מיקרו 
סגמנטציה ואבטחת גבולות אמון

הגנה על עומס עבודה בענן

אבטחת מארחים, אבטחת גורמים מכילים 
ואבטחה ללא שרת לאורך מחזור היישום

ניהול רמת האבטחה בענן

 פיקוח על המצב, זיהוי איומים ואספקת 
תגובה, שמירה על התאימות

הגנה על עומס עבודה בענן
הסביבה מבוססת הענן כל הזמן משתנה. פלטפורמות וטכנולוגיות חדשות מאפשרות לארגונים 
לפרוס מהר יותר ובהיקף גדול יותר מאי-פעם. Prisma Cloud מספקת הגנה לאורך כל מחזור 
החיים בעננים ציבוריים ופרטיים וכן בסביבות מקומיות. ניתן לשלב אבטחה בקלות לתוך זרימות 
CI/( והמחסניות הרצות המובילים של אינטגרציה רציפה/אספקה רציפה  העבודה, הרישומים 

CD(. מודול האבטחה כולל:
אבטחת מארח	 

ניהול נקודות תורפה	 
אבטחת זמן ריצה	 
ניהול תאימות	 
בקרת גישה	 

אבטחה של גורמים מכילים	 
ניהול נקודות תורפה	 
אבטחת זמן ריצה	 
ניהול תאימות	 
בקרת גישה 	 
 	  Git סריקה של מאגרי
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Prisma Cloud איור 2: לוח המחוונים של

Prisma Cloud אודות
Prisma Cloud היא פלטפורמת אבטחה מבוססת ענן מקיפה, בעלת כיסוי האבטחה והתאימות הרחב 
וכל הרכיבים של טכנולוגיה מבוססת ענן–לאורך מחזור החיים של  יישומים, נתונים  ביותר בענף–עבור 

האבט מגבלות  את  מסירה  המשולבת  הגישה  מרובות-עננים.  וסביבות  היברידיות  ובסביבות  יהפיתוח 
לאורך  תפעוליים  מחסומים  אותן–ושוברת  להסתיר  ענן–במקום  מבוססות  לארכיטקטורות  שנוגעות  חה 
כל מחזור החיים של היישום, דבר שמאפשר את האימוץ של DevSecOps ותגובתיות משופרת לצורכי 

האבטחה המשתנים של ארכיטקטורות מבוססות ענן.

אבטחה ללא שרת	 
ניהול נקודות תורפה	 
אבטחת זמן ריצה 	 
ניהול תאימות	 
בקרת גישה	 

 	API-אבטחת יישומי אינטרנט ו
 	OWASP Top 10 -הגנה מפני הסיכונים המפורטים ב
 	API הגנה על ממשקי

אבטחת רשת בענן
יש להתאים את ההגנה על רשתות לסביבות מבוססות ענן תוך שמירה על האכיפה של מדיניות 
Prisma Cloud מזהה ומונעת חריגות רשת על-ידי אכיפה של מיי  עקבית בסביבות היברידיות.
 Layer קרו-סגמנטציה ברמת הגורם המכיל, בדיקת יומני רישום של זרימת תנועה ומינוף הגנת

7 מבוססת ענן מתקדמת מפני איומים:
ניראות רשת וזיהוי חריגות	 
מיקרו-סגמנטציה מבוסס זהות	 
הגנת חומת אש מבוססת ענן	 

ניהול זכאויות בתשתית ענן  
ידניות מסורתיות לקביעת הרשאות גישה מינימליות מקשות על צוותי אבטחה לעמוד  שיטות 
ומתקי רציף  באופן  מזהה   Prisma Cloud ענן. בשירותי  הזכאויות  מספר  של  הגידול   בקצב 
כשירות  ופלטפורמה   )IaaS( כשירות  במוצרי תשתית  וגישה  זהות  סיכוני  אוטומטי  באופן  נת 
)PaaS(. היא מגלה את כל הזהויות האנושיות וזהויות המכונה בסביבות ענן שונות ולאחר מכן 

מנתחת זכאויות, תפקידים ומדיניות. Prisma Cloud מספקת:
ניראות של הרשאות	 
 	IAM פיקוח
תגובה אוטומטית	 
 	)UEBA( ניתוח התנהגות של משתמשים וישויות

“כשבחנו את Prisma Cloud, לא התרשמנו רק מהכלי או מהיכולות שיש 
להם היום, אלא ממפת הדרכים שלהם, מהחזון שלהם וזה הבדל עצום–כי 

מדובר במסע.”
Experian ـــ 

קרא את ניתוח המקרה המלא


