
Prisma Cloud
Omówienie rozwiązania
Kompleksowe zabezpieczenia natywne dla 
chmury. Każdy cykl życia. Dla każdej chmury.
Prisma™ Cloud to najbardziej kompleksowa platforma zabezpieczeń natywnych dla 
chmury (Cloud Native Security Platform, CNSP) dostępna w branży. Oferuje najszerszy 
wachlarz funkcji bezpieczeństwa i największą zgodność na potrzeby aplikacji, danych 
i całego stosu technologicznego — w całym cyklu rozwoju oraz w środowiskach 
hybrydowych i wielochmurowych. Platforma wykorzystuje zintegrowane podejście 
umożliwiające realizowanie operacji zabezpieczających, skuteczną współpracę zespołów 
DevOps oraz przyspieszenie bezpiecznego tworzenia aplikacji natywnych dla chmury. 
Prisma Cloud zapewnia ochronę i integrację z zestawami narzędzi i architekturami 
natywnymi dla chmury w celu zagwarantowania kompletnego bezpieczeństwa, 
jednocześnie dokonując podziału silosów zabezpieczeń w całym cyklu życia aplikacji. 
Pozwala wdrażać metodykę DevSecOps i usprawnia reagowanie na zmieniające się 
potrzeby bezpieczeństwa architektur natywnych dla chmury.

Filary platformy Prisma Cloud
Zarządzanie stanami zabezpieczeń w chmurze (CSPM)

Skuteczne zabezpieczenie chmury wymaga pełnego wglądu w każdy wdrożony zasób, jak 
również całkowitego zaufania do statusów konfiguracji i zgodności. Platforma Prisma 
Cloud przyjmuje unikatowe podejście do zarządzania stanami zabezpieczeń w chmurze, 
wychodząc poza zwykłe zarządzania konfiguracją lub zgodnością. Informacje na temat 
luk w zabezpieczeniach pochodzące z ponad 30 źródeł gwarantują natychmiastowe 
rozeznanie w zagrożeniach. Funkcje kontroli dostępne w całym cyklu rozwojowym 
zapobiegają natomiast dopuszczeniu niedostatecznie zabezpieczonych konfiguracji do 
etapu produkcji. Platforma Prisma Cloud zapewnia:

• Przejrzystość, zgodność i zarządzanie

» Zestawienie zasobów w chmurze

» Ocenę konfiguracji (środowisko uruchomieniowe)

» Sprawozdawczość i monitorowanie zgodności

» Skanowanie konfiguracji „Infrastruktura jako kod” (IaC) (IDE, SCM i CI/CD)

• Wykrywanie zagrożeń

» Analizowanie zachowania użytkowników i obiektów (UEBA)

» Wykrywanie anomalii, podgląd ruchu sieciowego i analizy w oparciu o interfejs API

» Zautomatyzowane analizy i reagowanie

Ochrona obciążeń w chmurze

Środowiska natywne dla chmury stale ewoluują. Nowe platformy i technologie pozwalają 
organizacjom wdrażać rozwiązania szybciej i na niespotykaną dotychczas skalę. 
Platforma Prisma Cloud oferuje pełną ochronę cyklu życia w obrębie chmur publicznych 
i prywatnych, jak również w środowiskach lokalnych. Możesz łatwo zintegrować 
zabezpieczenia z wiodącymi stosami, rejestrami i przepływami ciągłej integracji/ciągłego 
dostarczania (CI/CD). Moduły zabezpieczeń zapewniają:

• Bezpieczeństwo hostów

» Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach

» Bezpieczeństwo środowiska uruchomieniowego

» Zarządzanie zgodnością

» Kontrolę dostępu

• Bezpieczeństwo kontenerów

» Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach

» Bezpieczeństwo środowiska uruchomieniowego

» Zarządzanie zgodnością

» Kontrolę dostępu

» Skanowanie repozytorium Git

• Bezpieczeństwo danych (obsługa wyłącznie AWS®)

» Klasyfikowanie danych

» Wykrywanie złośliwego oprogramowania

» Zarządzanie danymi
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Obraz 1: Filary platformy Prisma Cloud



• Bezpieczeństwo środowiska bezserwerowego

» Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach

» Bezpieczeństwo środowiska uruchomieniowego

» Zarządzanie zgodnością

» Kontrola dostępu

• Zabezpieczenie aplikacji sieci Web i interfejsu API

» Ochrona zgodna z zasadami OWASP Top 10

» Ochrona interfejsu API

Prisma Cloud
Omówienie rozwiązania
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Bezpieczeństwo sieciowe chmury

Zabezpieczenia sieciowe muszą być przystosowane do środowisk natywnych dla chmury, 
a jednocześnie wykorzystywać konsekwentne zasady w środowiskach hybrydowych. 
Platforma Prisma Cloud wykrywa anomalie sieciowe i zapobiega ich występowaniu 
poprzez zastosowanie mikrosegmentacji na poziomie kontenerów, sprawdzanie 
dzienników ruchu sieciowego i wykorzystywanie zaawansowanego, natywnego dla 
chmury zapobiegania zagrożeniom dla warstwy 7:

• Widoczność sieci i wykrywanie anomalii
• Mikrosegmentacja na podstawie tożsamości
• Natywne dla chmury zapory ogniowe

Zarządzanie upoważnieniami do infrastruktury chmury

Tradycyjne ręczne metody ustalania najmniej uprzywilejowanego dostępu utrudniają 
zespołom ds. bezpieczeństwa nadążanie za zwiększającą się liczbą upoważnień w obrębie 
usług sieciowych. Platforma Prisma Cloud nieprzerwanie wykrywa i automatycznie 
usuwa zagrożenia dla tożsamości i dostępu w ramach ofert „Infrastruktura jako usługa” 
(IaaS) oraz „Platforma jako usługa” (PaaS). Identyfikuje wszystkie tożsamości ludzi 
i maszyn w środowiskach chmurowych, a następnie analizuje upoważnienia, role i zasady. 
Platforma Prisma Cloud zapewnia:

• Podgląd uprawnień

• Zarządzanie dostępem i tożsamościami (IAM)

• Automatyczne reagowanie

• Analizowanie zachowania użytkowników i obiektów (UEBA)

Obraz 2: Pulpit Prisma Cloud

„Gdy zaczęliśmy przyglądać się platformie Prisma Cloud, szybko 
spostrzegliśmy, że nie powinniśmy skupiać się wyłącznie na 
aktualnie dostępnym narzędziu lub możliwościach, lecz na planach 
i wizji przedsiębiorstwa. Stanowi to ogromną różnicę gdyż mówimy 
o długotrwałym procesie”

— Experian
Przeczytaj całość analizy przypadku

Informacje o platformie Prisma Cloud
Prisma Cloud to kompleksowa platforma zabezpieczeń natywnych dla chmury, która oferuje 
najszerszy wachlarz funkcji bezpieczeństwa i największą zgodność na potrzeby aplikacji, 
danych i całego stosu technologicznego natywnego dla chmury — w całym cyklu rozwoju 
oraz w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych. Zintegrowane podejście pozwala 
wyeliminować ograniczenia bezpieczeństwa charakterystyczne dla architektur natywnych dla 
chmury (zamiast je maskować) i dzielić silosy zabezpieczeń w całym cyklu życia aplikacji. To 
z kolei umożliwia wdrożenie metodyki DevSecOps i usprawnia reagowanie na zmieniające się 
potrzeby bezpieczeństwa architektur natywnych dla chmury.

https://www.paloaltonetworks.com/customers/experian

