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שירותי אבטחה בענן
במרוצת העשור האחרון מחשוב הענן קיבל תאוצה והתפתח באופן המאפשר ניצול יעיל ונוח של משאבי האחסון ועיבוד המידע ,תוך
מתן אפשרות לשיתוף משאבים ומתוך כך חיסכון בעלויות ציוד ,שטחי ה, Data Center -חשמל ,מיזוג תפעול וכיו"ב.
המציאות הנוכחית מצביעה נכוחה על יתרונות מחשוב הענן הן מהיבטי ייעול וחיסכון ,והן ביכולת לאפשר ניהול גמיש ומהיר של משאבי
המחשוב בהתאם לצרכי הארגון .תשלום על פי שימוש ,הקמת סביבות בדיקה אד-הוק ,תשתיות בעלות יתירות גבוהה וזמינות
) (Redundancy and High Availabilityהינם רק חלק מהיתרנות שמחשוב הענן מביא איתו ולפיכך ,זו מציאות שבוודאי לא ניתן
להתעלם ממנה ואף ראוי לשקול את השימוש בה.

האתגר
לצד יכולות הגמישות ,הדינאמית והמיידיות בהגדלת משאבים ,קיימים סיכונים שיש לתת עליהם את הדעת .סיכונים הנובעים מהתלות
המלאה בספק שירות ה"ענן" יוצרים אתגרים תפעוליים וכמובן אתגרי אבטחת מידע חדשים שיש לתת עליהם את הדעת .ארגונים שהיו
רגילים לעבוד בשיטה המסורתית כאשר נושאי הגנה על המידע ,הגנה פיסית על האתר ,מגבלות משפטיות ורגולציות ,טופלו ברמה
המקומית על ידי משאבי הארגון ,נאלצים בעקבות מעבר לשירותי "ענן" לבצע בדיקה ובחינה של כלל הסוגיות וביניהן סוגיות רגולציה.

השירותים שלנו
במרוצת העשור האחרון קומסק פיתחה מעטפת שירותים אשר נועדה להבטיח מעבר חלק ,בטוח ומאובטח לסביבת מחשוב הענן,
ומספקת בחינה יסודית ומקיפה של כלל היבטי אבטחת המידע והסיכונים התפעוליים הכרוכים במעבר למחשוב ענן ,וכן ליווי של
הלקוח בפועל במהלך תקופת השימוש בענן בכדי לוודא כי כל התנאים ,מנגנוני ההגנה ,בקרות הרישום ,תיעוד וכו' שהוגדרו מתקיימים
כהלכה .אנו סבורים כי חבילת שירותים זו מספקת מענה בטוח ,מקיף ומלא של כלל ההיבטים הרלוונטיים לאבטחת המידע ואבטחת
הסייבר בענן .להלן תמצית סיכום שלבי הליווי אותם אנו מספקים:
מוכנות לענן -(Cloud Readiness) -שלב זה מבוצע כשלב בחינה מקדים  ,בטרם הארגון עבר למחשוב ענן ,ובמרבית המקרים עוד
בטרם הארגון החליט על המעבר לענן:
• סיווג מידע -סיווג נכסי ההמידע  ,זיהוי אקטורים ,יחסי גומלין ,ממשקים עם גורמים חיצוניים ופנימיים ,מיפוי מידע רגיש
) , (Classificationחלוקה בין מרחבי עיבוד מידע ולשמירת מידע ,הגדרת מרחבי המידע )פרטי ,ציבורי ,היברידי וכו'( ,ניתוח השלכות
רגולטוריות ) ,HIPPA, PCIהנחיות בנק ישראל ,חוק הגנת הפרטיות GDPR, Patriot ,וכו'(.
• מוכנות לבקרות היסוד -תוכנית משולבת אשר פותחה ע"י קומסק בכדי להיות מותאמת לצרכי הלקוח הכוללת שילוב של בקרות
מגלות ,מונעות ומפצות בהתאם לעקרונות היסוד של  CSA Cloud Control Matrixובהתאם לרלוונטיות כנגזרת של התקנים הבאים:
NIST (800 series), ENISA, EU Data Protection Regulation+Directive, PCI-DSS, HIPPA, ISO 27002
• בחינת ספק הענן -עריכת  Due Diligenceלספק שירותי הענן כדי לבחון את יכולתו המקצועית לספק את השירותים האמורים,

להבטיח את עמידות היישומים והתשתיות המסופקים על ידו ,רוחב ניסיונו באספקת שירותים מעין אלו ,בחינת תאימות בין רמות השירות
שמצופות על ידי הלקוח לבין רמת השירות המוצעת ע"י הספק ותיקוף יכולתו לממשם .בחינת חוסנו הכלכלי של הספק ,בחינת מדיניות
א"מ של הספק ותיקוף החלתה על תשתית השירות המוצעת .מבדק זה מבוצע ע"י צוות אינטרגטיבי מקומסק הכולל רו"ח ,עו"ד ,מנתחי
מערכות ומומחי טכנולוגיה.
• גיבוש מדיניות אבטחת מידע וסייבר בענן) .סוגיות הצפנה ,שמירת מידע ,הענקת הרשאות ,אופן ניהול ותחזוקה ,תהליכי גיבויים ,שמירה
פיזית וגיאוגרפית של המידע ,ישום תהליכי מחיקה ,ניהול ושמירת לוגים ,ניהול זהויות ,ניהול תהליכי  ,authenticationפיתוח מאובטח(.
מעבר לענן -(Migration) -ליווי תהליך המעבר בהיבטי א"מ.
• סקר תהליך העיצוב והתכנון ) .(Designפיתוח מאובטח ,Cloud SDLC ,סקר קוד מקור לספק האפליקציה בענן ,בחינת מנגנוני הגנה,
בחינת אימוץ מנגנוני הגנה חדשים )ייעודיים לענן אך אוטונומיים ,שיתופיים בנוסח  Security as a Serviceוכיו"ב(.
• בקרה על ביצוע ויישום • .עדכון נהלים.

ליווי במהלך תקופת השימוש בשירותי ענן.
• סקרים -סקירה תקופתית של ספק הענן ) .(CPהסקרים יבוצעו בהתאם למדיניות אבטחת המידע והסייבר אשר תמוסד בארגון מחד ומול
ספק הענן מאידך גיסא .הסקרים יכללו סקרי תשתיות ותקשורת ,Virtualization Risk Assessment ,סקרי סיכונים לאפליקציות ,מבחני
חדירה ) (Penetration Tests, VA, Segregation Validationעבור כל שכבות השירות :הרשאות ,ניהול זהויות ,ניהול תעוד ורישום ,בקרת
גישה ,תהליכי הזדהות ,ניהול מפתחות הצפנה Segmentation ,ברמת התשתיתMulti-tenancy, Physical / Logical / :
 Virtual Network enclavesסקרי קוד מקור ,בדיקת אבטחה לתהליכי שינויים באפליקציה ,בדיקות אבטחה כתוצאה משינויים בתשתיות
או עדכונים באפליקציה ועוד.
• סקר אתר"/הסמכת" אתר :סקר אתר פיזי  On-siteבכדי לוודא תאימות למדיניות אבטחת המידע שספק הענן התחייב לעמוד בה,
סקירת האתר במודל של פרק  9לפי תקן ה PCI -גם עבור מידע אשר אינו קשור לכרטיסי אשראי ,וכן כדי להבטיח הפרדה פיזית ברמת
הרשת ,הגדרות לוגיות ברמת תשתית ה ICT -וחלוקה גירגרפית של נכסי המידע בהתאם למדיניות שגובשה.
• ניטור א"מ :Security Monitoring -ניטור עצמאי ומתוך שליטה ” ,“Security In Controlללא תלות ספק הענן בכדי לממש לוגים,
 ,Audit trailאיסוף  ,עיבוד ,סינון והקשת אנלוגיות למציאת אינדיקציות לאירועי אבטחת מידע ואבטחת סייבר.
• איתגור תשתיות הענן -נקיטת שורה של תהליכים והפעלת מגוון מנגנונים להבטחת חסינות ) (Resilienceתשתיות ספק הענן מפני איומי
סייבר ומגוון תרחישי המשכיות עסקית .דוגמה מובהקת לכך ,DDoS Simulation, BCP Essentials Validation Review :וכו'
• אימון להתמודדות עם אירועים ) (Cyber Incidents , Information Security eventsבסביבת ענן .אימון באמצעות הדמייה של תרחישי
אבטחת סייבר אקטואליים בענן .האימון יתבצע באמצעות חבילת.Training Cloud Security Incidents Simulation :
• ביקורות טכנולוגיות תקופתיות ) (RiskITלשירותי ותשתיות הענן ע"פ עקרונות  CobiT 5ובהתאם לעקרונות מקובלים להערכת סיכונים
תפעוליים לתשתיות טכנולוגיות ) .(COSO, ITILפעילות זו תבוצע ע"י צוות מומחים ייעודי בקומסק לעריכת סקרי סיכונים תתפעוליים לIT -
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מדוע לבחור בקומסק?
•  • One Authorized Trusted Advisorניסיון של למעלה מ 25 -שנים בתחום אבטחת המידע ואבטחת הסייבר .ניסיון פרקטי של
למעלה מעשר שנים בתחום אבטחת הענן • .שילוב צרוף של יכולות מקצוענות תהליכית ,מערכתית ,ומובילות רגולטורית וטכנולוגית
בתחום אבטחת הענן • .תאימות לרגולציה -הנחיות בנק ישראל ,GDPR, EU Data Protection Directive, Patriot Act ,דרישות
 PCI-DSSלסביבות ענן וכו' • ידע ייחודי בגיבוש מדיניות מעשית הנגזרת ) (Practice Policy Derivativeמעקרונות ,CSA, ENISA
דרישות  GDPRותאימות לבקרות .CobiT

