
 
Change Guardian w skrócie  
 
Monitorowanie użytkowników 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

Change Guardian audytuje i monitoruje działania 
użytkowników ograniczając ryzyko ataków 
wewnętrznych. Ma wbudowane mechanizmy (push 
the button) pokazujące stan przed i po zmianie. 
 
Monitorowanie zmian w czasie rzeczywistym 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Change Guardian identyfikuje i raportuje zmiany  
w ważnych dla użytkowników plikach, platformach  
i systemach, aby zapobiec włamaniom i zapewnić 
zgodność z przepisami. 
 
Inteligentne alarmowanie w czasie rzeczywistym 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

Change Guardian daje natychmiastowy wgląd  
w nieautoryzowane zmiany, które mogą prowadzić 
do włamań. Zapewnia najszybszą możliwą reakcję  
na zagrożenia.  
 
Monitorowanie chmury hybrydowej 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

Change Guardian monitoruje usługi w chmurach 
AWS, Microsoft AzureAD i Office 365 pod kątem 
działań użytkowników z inteligentnymi szczegółami 
kontekstowymi. Obsługuje też Active Directory, 
Group Policy, systemy Windows i Linux/Unix, MS 
Exchange, Dell EMC i NetApp Storage. 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie 
Każda organizacja codziennie jest narażona  

na zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji  

w sytuacji, gdy użytkownicy dokonują 

nieautoryzowanych zmian w infrastrukturze IT 

i ważnych dla firmy plikach, systemach  

i aplikacjach. 

Change Guardian monitoruje w czasie 

rzeczywistym najważniejsze pliki, systemy  

i aplikacje. Wykrywa nieautoryzowane 

działania użytkowników. Ma wbudowane 

mechanizmy (push the button) pokazujące 

stan przed i po zmianie. Ogranicza ryzyko 

nieupoważnionego dostępu do zasobów. 

Pomaga osiągnąć zgodność z regulacjami  

i przepisami dotyczącymi prywatności, takimi 

jak Payment Card Industry Data Security 

Standards (PCI DSS), Health Insurance 

Portability and Accountability Act (HIPAA), 

Health Information Technology for Economic 

and Clinical Health Act (HITECH), najnowszymi 

normami Międzynarodowej Organizacji 

Normalizacyjnej (ISO/IEC 27001), dyrektywą 

UE w sprawie ochrony prywatności i innymi. 

Informacje o produkcie 
Oprogramowanie Change Guardian dostarcza 

inteligentne mechanizmy bezpieczeństwa 

niezbędne do szybkiego identyfikowania  

i reagowania na działania użytkowników, 

które nie muszą, ale mogą sygnalizować 

problem z naruszeniem bezpieczeństwa lub 

powodować luki w zgodności z przepisami lub 

przyjętą polityką bezpieczeństwa.  

Change Guardian pomaga zespołom ds. 

bezpieczeństwa w wykrywaniu potencjalnych 

zagrożeń i reagowaniu na nie w czasie 

rzeczywistym poprzez inteligentne 

alarmowanie o nieautoryzowanym dostępie  

i zmianach w krytycznych plikach, systemach  

i aplikacjach.  

Change Guardian bezproblemowo integruje 

się z posiadanymi już rozwiązaniami SIEM 

(Security Information & Event Management), 

rozszerzając ich możliwości wykrywania  

i reagowania na zagrożenia.  

  
Change Guardian dostarcza wzbogacone, 

szczegółowe informacje, które pozwalają 

określić kto, co, kiedy i gdzie jest źródłem 

zdarzenia, co znacznie zmniejsza ryzyko ataku 

ukierunkowanego.  

Change Guardian używany w połączeniu  

z oprogramowaniem NetIQ Secure 

Configuration Manager do raportowania 

zgodności i uprawnień oraz rozwiązaniem 

NetIQ Sentinel Enterprise do zarządzania 

zdarzeniami nt. bezpieczeństwa, agregacji 

logów i analizy śledczej, jest ważnym 

elementem wydajnego, zintegrowanego  

i zautomatyzowanego rozwiązania do 

zarządzania bezpieczeństwem i zgodnością  

z przepisami.  

Możliwości rozwiązania 
W obliczu coraz bardziej wyrafinowanych 

zagrożeń i posiadania przez użytkowników 

złożonych środowisk IT, co jest napędzane 

dodatkowo przez trendy BYOD, mobilność  

i rozwiązania w chmurze, organizacje muszą 

przyjąć warstwowe i zintegrowane podejście 

do ochrony swoich krytycznych systemów  

i wrażliwych danych. Change Guardian 

zapewnia następujące istotne środki ochrony: 

• Monitorowanie użytkowników – audytuje  

i monitoruje działania użytkowników 

ograniczając ryzyko ataków wewnętrznych. 

• Monitorowanie zmian w czasie rzeczywistym 

– identyfikuje i raportuje zmiany w plikach, 

platformach i systemach, aby zapobiec 

włamaniom i zapewnić zgodność. 

• Inteligentne alarmowanie w czasie 

rzeczywistym – zapewnia natychmiastowy 

wgląd w nieautoryzowane zmiany, które 

mogą prowadzić do naruszenia 

bezpieczeństwa, a także zapewnia 

najszybszą możliwą reakcję na zagrożenia. 

• Zgodność z przepisami i najlepsze praktyki 

osiągania zgodności – pomaga spełnić 

wymagania zgodności poprzez 

zademonstrowanie zdolności do 

monitorowania dostępu do plików i danych. 

  Ulotka o produkcie 

Change Guardian  
 

Monitoruj działania użytkowników, aby zmniejszyć ryzyko ataków wewnętrznych lub 

ukierunkowanych. NetIQ Change Guardian dostarczy właściwe informacje we właściwym 

czasie właściwym osobom – pomoże identyfikować i ograniczać zagrożenia bezpieczeństwa 

oraz ochronić zasoby korporacyjne.  

  



Przegląd rozwiązania  
Oprócz zwykłego identyfikowania zmian, 

Change Guardian zapewnia raportowanie 

śledcze potrzebne do podejmowania 

inteligentnych decyzji dotyczących 

bezpieczeństwa, które skutecznie ograniczą 

ryzyko utraty firmowych danych. 

Najważniejsze funkcje Change Guardian  

• Udostępnia szczegółową historię audytu 

działań użytkowników i ich aktywności  

w systemach Microsoft Windows i Active 

Directory, UNIX i Linux 

• Ma możliwość określania polityk 

monitorowania w znanym, używanym na co 

dzień języku, co ułatwia zespołom ds. 

bezpieczeństwa powiązanie polityk Change 

Guardian z kontrolami technicznymi 

wymaganymi przez liczne regulacje, przepisy 

i polityki wewnętrzne 

• Dostarcza szczegółowe informacje  

o zdarzeniach nt. bezpieczeństwa, które 

określają kto, co, kiedy i gdzie zmienił, w tym 

status autoryzacji zmiany lub działania oraz 

szczegóły przed i po zmianie 

• Identyfikuje zmiany zarządzane  

i niezarządzane, włącznie z alarmowaniem  

w czasie rzeczywistym o nieautoryzowanych 

zmianach 

• Identyfikuje zmiany w kluczowych 

systemach plików, pomagając spełnić 

wymagania zgodności w zakresie 

monitorowania integralności plików 

• Bezproblemowo integruje się ze wszystkimi 

głównymi rozwiązaniami SIEM, w tym 

Sentinel Enterprise, umożliwiając korelację 

zdarzeń i tym samym istotnie zmniejszając 

ryzyko niewykrycia przypadków naruszeń 

• Dostarcza narzędzia do raportowania 

niezbędne do przejrzystego wykazania 

zgodności z przepisami, zarówno 

wewnętrznym i zewnętrznym audytorom.  

 

Change Guardian umożliwia 

wczesną identyfikację  

i zapobieganie naruszeniom 

bezpieczeństwa poprzez 

wykrywanie w czasie rzeczywistym 

nieautoryzowanych zmian  

i dostępu do krytycznych plików, 

systemów i aplikacji.  

  

Ilustracja 1. Change Guardian zapewnia scentralizowany widok na środowisko chmury hybrydowej 
w zakresie zmian i śledzenia aktywności użytkowników. 
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Kluczowe cechy wyróżniające 

• Monitorowanie chmury hybrydowej: 

Monitorowanie usług chmury publicznej  

AWS, Hybrid AzureAD i Office 365 pod 

kątem aktywności użytkowników  

z uwzględnieniem inteligentnego 

wyszukiwania szczegółów i kontekstu 

zdarzeń. Wykrywanie zmian w konfiguracji  

i monitorowanie specjalistycznych zdarzeń  

w celu identyfikacji ataków wewnętrznych  

i zewnętrznych. Wykorzystanie wstępnie 

załadowanych szablonów w celu łatwego 

zastosowania konkretnych przypadków 

użycia typowych np. dla określonej branży. 

Skraca to czas wdrożenia. Wykrywanie 

zmian konfiguracji i nieautoryzowanych 

działań użytkowników w systemach 

Exchange Online i Exchange On-premises. 

• Kompleksowe, zintegrowane podejście do 

monitorowania aktywności użytkowników 

pomaga chronić stale rozwijające się 

przedsiębiorstwa przed atakami. Ponieważ 

heterogeniczne, dynamicznie zmieniające się 

środowiska IT zazwyczaj nie pozwalają na 

całościowe spojrzenie na ryzyko i zgodność  

z przepisami, potrzebne jest kompleksowe 

rozwiązanie zabezpieczające, które pomaga 

wykrywać i reagować na nieautoryzowany 

dostęp, podejrzane aktywności czy 

wprowadzane zmiany. Change Guardian 

upraszcza procesy bezpieczeństwa  

i utrzymania zgodności, eliminując 

konieczność zarządzania wieloma 

narzędziami w różnych systemach. 

Centralizuje informacje dotyczące 

bezpieczeństwa, co pozwala organizacjom 

rozszerzyć ich dotychczasowe możliwości 

zarządzania ryzykiem, zapobiegania 

nadużyciom i reagowania na zakłócenia 

działalności firmy. Change Guardian 

obsługuje heterogeniczne środowiska 

składające się z wielu serwerów, systemów 

operacyjnych, urządzeń i aplikacji, w tym 

Microsoft Windows, Hybrid AzureAD, Office 

365, AWS, UNIX i Linux. 

• Rozszerzenie możliwości rozwiązania SIEM  

w celu wypełnienia luki w zabezpieczeniach. 

Rozwiązania SIEM nie zapewniają takiej 

szczegółowości kontroli zdarzeń związanych 

z bezpieczeństwem wymaganej do 

wykrywania ataków wewnętrznych lub 

ukierunkowanych. Nie zapewniają też 

takiego poziomu raportowania zmian  

w integralności plików, wymaganego przez 

regulacje i przepisy. Po zintegrowaniu  

z rozwiązaniami SIEM, takimi jak ArcSight, 

Sentinel Enterprise czy Splunk, Change 

Guardian wzbogaca informacje dostarczane 

przez rozwiązania SIEM o szczegóły zdarzeń 

bezpieczeństwa, które są niezbędne do 

identyfikacji i szybkiego reagowania na 

zagrożenia. Uzbrojony w tak wszechstronną 

inteligencję nt. bezpieczeństwa, dział IT jest 

w stanie lepiej łagodzić skutki ataku, zanim 

dojdzie do poważnych szkód lub pojawienia 

się luk w zgodności z przepisami. 

• Inteligentne ostrzeganie pomaga zmniejszyć 

ryzyko związane z atakami wewnętrznymi  

i ukierunkowanymi, wynikającymi  

z niewłaściwego wykorzystania dostępu. 

Change Guardian wykrywa potencjalne 

zagrożenia i reaguje na nie w czasie 

rzeczywistym dzięki inteligentnemu 

alarmowaniu o nieautoryzowanym dostępie 

i zmianach w kluczowych plikach, systemach  

i aplikacjach. Alerty te zawierają 

wzbogacone informacje o zabezpieczeniach, 

w tym szczegóły niezbędne do identyfikacji 

zagrożeń i rejestrowania zmian. 

• Monitorowanie oparte na politykach 

pomaga wykazać zgodność z przepisami  

w prosty sposób i przy niższych kosztach. 

Change Guardian wspiera wykazywanie 

zgodności z różnymi przepisami, regulacjami, 

najlepszymi praktykami czy wewnętrznymi 

politykami firmy poprzez audyt  

i monitorowanie zmian oparte na politykach. 

Do definiowania polityk monitorowania 

stosuje się codzienny język. Powiązanie 

polityk Change Guardian z kontrolami 

technicznymi ułatwia ich zrozumienie i 

intencje. Change Guardian przedstawia 

działania w sposób prosty i zrozumiały, 

zmniejszając wysiłek wymagany do 

przygotowania audytu i udowodnienia 

zgodności.  

Ilustracja 2. Change Guardian dostarcza szczegółowe informacje o zdarzeniach nt. bezpieczeństwa, 
które określają kto, co, kiedy i gdzie zmienił, w tym status autoryzacji zmiany lub działania oraz 
szczegóły przed i po zmianie. 

Change Guardian 



• Kontrola funkcjonowania agenta. 

Ułatwienie codziennego zarządzania 

systemem z pomocą panelu nawigacyjnego 

dla oprogramowania agenta. 

Administratorzy Change Guardian mogą 

sprawdzać i monitorować stan 

poszczególnych komponentów rozwiązania 

za pomocą scentralizowanego pulpitu 

nawigacyjnego. Zapewnia on wgląd  

w kondycję systemów i pomaga 

diagnozować problemy związane  

z niedziałającym oprogramowaniem agenta 

np. z powodu jego błędnej konfiguracji. 

Utrzymanie sprawności oprogramowania 

agentów pomaga zrozumieć, czy wszystkie 

moduły raportują bezpośrednio do Change 

Guardian i czy monitorują system docelowy 

zgodnie z oczekiwaniami. Można również 

śledzić, ilu agentów jest wdrożonych, gdzie 

są rozmieszczeni, aby zapewnić dostępność  

i raportowanie zmian w miarę ich 

wprowadzania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Udowodnienie zgodności z przepisami na 

żądanie: Zautomatyzowana administracja  

system pomaga zapewnić przestrzeganie 

przez organizację nałożonych na nią 

obowiązków i wymogów regulacyjnych. 

Change Guardian dostarcza zespołowi  

ds. bezpieczeństwa istotnych informacji 

wzbogaconych o dane: kto, co, kiedy i gdzie 

zmienił oraz jaka jest delta zmian. Dzięki tym 

informacjom skraca się czas i zmniejsza 

złożoność zadań koniecznych do podjęcia 

przez ten zespół w reakcji na podejrzane 

działania. Dzięki przejrzystości 

dostarczanych informacji, użytkownicy 

oprogramowania Change Guardian mają 

natychmiastowy wgląd w pojawiające się 

zmiany, które mogą doprowadzić do 

naruszenia zasad bezpieczeństwa czy 

pojawienia się luk w zgodności z przepisami. 

Działy IT mogą z łatwością wykorzystać te 

szczegółowe informacje o w pływie zmian na 

posiadaną infrastrukturę do celów audytu  

i postępowań weryfikujących zgodność. 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o oprogramowaniu 

Change Guardian oraz wersję do testów 

można pobrać ze strony: 

www.microfocus.com/cyberres/identity-

access-management/change-guardian   

Zapraszamy do kontaktu z firmą  

Micro Focus w Polsce: 

tel. +48 22 537 5000 

email infolinia@microfocus.com.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda organizacja codziennie jest narażona na zagrożenia  
dla bezpieczeństwa informacji w sytuacji, gdy użytkownicy 
dokonują nieautoryzowanych zmian w infrastrukturze IT  
i ważnych dla firmy plikach, systemach i aplikacjach.  
Change Guardian pomaga specjalistom ds. bezpieczeństwa 
zarządzać integralnością plików i systemów w celu ochrony 
wrażliwych danych oraz zapewnienia zgodności z przepisami  
i wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa. 
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Ilustracja 3. Change Guardian generuje inteligentne alerty, które w jasny i prosty sposób odpowiadają na 
kluczowe pytania związane z bezpieczeństwem i audytem, i pomagają reagować najszybciej jako to możliwe 
na pojawiające się zagrożenia. 
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