
РЕВИЗОРСКА ТРАГА НЕЈЗИНОТО ЗНАЧЕЊЕ
И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА РЕВИЗОРИТЕ

Goran Chamurovski BSc, MBA, CISA, CRISC, PMP, 
ITSMS/ISMS LA

Managing Director at INTEGRA Solution



2

Дефинирање на ревизорската трага

Секција 1
Содржина

1. Регулаторно барање

2. Дефинирање на поимите

3. Извори на прибирање

4. Улога на внатрешна ревизија

5. Заклучоци и прашања



3

Проверка базирана на ризик
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Регулатива
Одлука за сигурноста на информативниот систем

Дефинирање соодветна ревизорска
трага за критичните делови од
информативниот систем на повеќе
нивоа, како што се оперативен
систем, бази на податоци, 
телекомуникациска опрема, со цел да
се потврди идентитетот и
редоследот на активностите кои се
извршувале на информативниот
систем;
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Извори на траги за проверка

Извори за добивање на податоци
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Врз процесот на одлучување, често
пати негативно влијание имаат
грешките и нерелевантните
информации обезбедени од страна
на слаб и неконтролиран
информативен систем.

Банките треба да имаат големо
познавање за потребите на системот
за внатрешна контрола со оглед на
нивната поврзаност со обработката
на информациите во електронска
форма и потребата да се има
адекватна контролна трага.

Регулатива
Супервизорски циркулар бр.1 (2005)
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Проверка на сигурноста

Проверката на сигурноста е форма на проверка која се
фокусира на сигурноста на информациските ситеми и
средства. Два клучни концепти се проверка и
сигурносна трага за проверката.

Независен преглед и испитување на системските записи
и активности за да се определи адекватноста на
системските контроли, да се обезбеди сообразност со
воспоставените сигурносни политики и процедури, да
се детектираат пробиви во сигурносните сервиси, и да
се препорачаат промени кои се индикативни за
воведување на контроли.
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Сигурносна трага за проверката

Основната цел на проверката е да се обезбеди единствена
одговорност за ентитетите на системот кои иницираат или
партиципираат во релевантни сигурносни настани и
акции. Значи, потребно е да се обезбедат начини за
генерирање и запишување на сигурносни траги и да се
прегледуваат и анализираат како траги за проверка со
цел да се откријат и испитаат нападите и
компромитирањата на сигурноста.

“хронолошки запис за системските активности кој е потребен
и доволен да обезбеди реконструкција и испитување на
секвенците на околината и активностите кои ја следат или
водат до операција, процедура или настан од сигурносно
релевантна трансакција од отпочнувањето се до
финалните резултати” (RFC 2828)
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Доверливост – својсво да информацијата не е расположива или
разоткриена на неавторизирани лица, ентитети или процеси.

Интегритет – својство на заштита на точноста и комплетноста на
информацијата и методите за процесирање.

Расположивост – својство да информацијата биде достапна и
користена на барање на авторизиран ентитет.

Дефиниции на својствата

Автентичност (Authenticity) – потврда дека корисникот е тој за кој се
претставува. 

Единствена одговорност (Accountability) – акциите на ентитетот може да
бидат следени до ниво на докажување на единствена (индивидуална) 
одговорност на истиот. 

Неотповикливост (Non-repudation) – изворот и примањето на
специфицирана порака мора да може да биде проверена од трета страна



10

Дефиниции (ISACA)

Ревизорска трага: видлива трага како доказа за пратење на
информациите содржани во финансиските извештаи се до
оргиналниот внес.

Ревизорска трага 1: множество на трансакции од иницијалниот
контакт со клиентот преку комплетирање на продажбата и
испораката (трансакцијата) на сервисот или продуктот, 
вклучувајќи ги поплаките и барањата.

Ревизорска трага 2: множество на трансакции кои ги рефлектираат
сите промени на: базата (клиенти, продукти, цени,...), на
параметрите на мрежата, на податоците низ мрежата, на
сигурносните табели, на оперативните системи и бележат
непосакувани настани и аларми.
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При трансакции
Сите активности при трансакции се запишани. Детална листа, 

вклучувајќи дата на внес, време на внес, кориснички ID и
терминал треба да бидат генерирани за да се обезбеди
ревизорска трага. 

Master data/balance data – Трчечките салда и сумите кои се
променети од трансакциите не смее да имаат можност за
нагодување освен под стриктно одобрени и прегледани контроли.
Ревизорската трага е значајна во овие случаи затоа што
промените може да предизвикаат импликации по финансискуте
извештаи.

Balancing and reconciling – Излезите на Апликациите кои
процесираат податоци треба да бидат рутински поравнети со
вкупните суми. Ревизорска трага треба да биде обезбедена за да
овозможи пратење на процесирањето на трансакциите и
помирувањето на податоците.
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При електронско банкарство

“Принципи за управување со Ризик за Електронско
Банкарство."

Principle 9: Банките треба да осигураат дека
прецизна ревизорска трага треба да постои
за сите e-banking трансакции. (Basel II)

Банките имаат предизвик да осигураат не само
контроли за високоавтоматизираните околини, 
туку и дека контролите може да бидат независно
проверувани, особено за сите критични e-
banking настани и апликации.
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При e-commerce
Ревизија и ревизорска трага при проверка на e-commerce околини:

Анализа на сигурноста на ACL (access control list) доделени на
ресурсите каде записите од ревизорската трага се чуваат
(online, offline, onsite, offsite).
Проверка дека постојат политики и процедури за ревизорскта
трага во апликациите и користената технологија.
Преглед и анализа на ревизорскта трага во однос на повторно
изведување на активност или поправка на грешка.
Преглед на параметрите кои се поставени во
опремата/софтверот во однос на активација/деактивација или
бришење.
Да се обезбеди и процени документот за анализа на ризик за
секоја ревизорска трага која е креирана.
Проверка за постоење на контроли на ревизорската трага
релевантни за доверливоста и интегритетот на податоците.
Преглед на постапките за расположивост на ревизорската
тргага.
Преглед на контрола на пристап до ревизорската трага кај
софтверот за сигурност и клучните извештаи за менаџментот.
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При EFT и кај ATM
На апликациско ниво, ревизорот треба да ги прегледа врските

(interface) помеѓу EFT системите и апликациските системи кои ги
процесираат сметките од кои се трансферираат средства. 
Расположивоста на средствата и адекватноста на кредитните
лимити треба да биде верификувана пред да се трансферираат
средствата.

Препорачаните внатрешни контроли за ATMs, посебно од она што
треба да биде обезбедено кај секој EFT, го вклучува и
следново:

Контрола и ревизорска трага на трансакциите кои с енаправени во
ATM. Ова треба да вклучува внатрешна регистрација во ATM, 
на хартија или во дигитална форма, зависно од регулативите и
законите во секоја земја и на хостовите кои се вклучени во
трансакцијата.
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При промена на датотеки

Соодветна авторизација за ажурирање на датотеките и нивно
одржување е неопходна за да се обезбеди дека сочуваните
податоци се заштитени соодветно, точни се и тековни. 
Апликациските програми треба да имаат рестрикции за пристап
дополнителни од генералните рестрикции за пристап. 
Дополнителна сигурност може да биде обезбедена преку нивоа
на авторизација како и ревизорка трага за одржување на
датотеките.

Податоци во мирување – Ова ки вклучува датотеките, кои не се
менуваат често и на кои се обраќаме при процесирањето. 
Контролите за внес може да вклучуваат репорт за променетите
податоци кој е проверен и одобрен. Ревизорскта трага треба да
ги запишува сите промени.
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"When you think about it, the vast majority of the 
financial system is just entries in a database. And 
transferring money is pretty simple — all we do is 
change one entry in the database and update another 
entry.”

Elon Musk
Founder of PayPal

Бази на податоци – каде што е златото!
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Барања за
Ревизорска трага

CobiT
(SOX)

PCI 
DSS HIPAA CMS 

ARS GLBA
ISO 

17799
(Basel II)

NERC
NIST

800-53 
(FISMA)

1. Пристап до осетливи
податоци

2. Промена на структурата
(DDL)

3. Промена на податоците
(DML)

4. Сигурносни настани
(Failed logins, SQL errors, etc.)

5. Отварање на кориснички
сметки (DCL)

Регулативи кои се однесуваат на DB

DDL = Data Definition Language DML = Data Manipulation Language 
(data value changes)
DCL = Data Control Language
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Сигурносна трага кај бази
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Идентификација на корисници

custom apps

Identify specific application users that access 
databases via common service accounts for:
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При дефинирање на кориснички барања и
имплементација на системи

Со фокусирање само на она што корисникот сака да види, 
развивачите може да пропуштат некои контроли меѓу кои и
ревизорска трага.

Ревизорската трага е клучна компонента на сите добро развиени
системи. Таа му помага на CISO-то и корисниците но најмногу
на ревизорите преку обезбедување на мапа за следење на
текот на трансакциите. Истата им овозможува на корисниците и
ревизијата да ја рекреираат трансакцијата од изворот до
нејзиното сочувување во променетите датотеки.

Ревизорот треба да бид еспособен да одреди кој ја иницирал
транскацијата, време и датум на внесот, тип на внес, кои
полиња се променти кои биле нивните вредности.
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Системски пристап во банкарството

Користи и тесира

Отвора корисници

Администрира

Контролира параметрирање

Надгледува логови

Реконструира настани

Го гарантира интегритетот
на логовите

Развива сооб. апликации
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При купување на софтверски продукти

Ревизорите треба да бидат запознати со процесот на
купување на софтвер за да одредат дали соодветно
ниво на сигурност е обезбедено пред да се потпише
некаков договор за имплементација. Ако
сигурносните контроли не се дел од софтверот, може
да има потешкотии да се обезбеди интегритет на
податоците кои ќе се процесираат со ситемот. 
Ризиците поврзани со софтверските пакети
вклучуваат несоодветна ревизорска трага.

Бидејќи овие ризици влијаат на спосбноста на
ревизорот да ги идентификува проблемите за
соодветно да ги следи, ревизорот треба да обезбеди
дека овие контроли се вградени во софтверот.
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При софтверски промени и одржување и
конверзија на податоци

Записи за одржување на сите промени во софтверот треба да
постојат (мануелни или автоматски) во смисла на ревизорска
трага. Информациите за одржување содржат информација за
идентификација на програмерот, време и дата на промената, и
“слика” пред и после промената на линиите код кој се
променети.

Ова му овозможува на ревизорот единствена одговорност за
промените во апликациите, вклучувајќи историја на сите
авторизирани промени, програмери на кои им се доделени, 
промените кои и кога се направени, историја на logons и logoffs
од програмерите и историја на бришење.

Процесот на конверзија на податоци мора да обезбеди некој начин
за регуларноста на изведбата и пред се запишување во
ревизорска трага, која ќе овозможи верификација на точноста и
комплетноста на конвертираните податоци. Дизајнирањето на
репортите за ревизорската трага мора да ја документира
конверзијата, вклучувајќи ги мапирањата на податоците и
трансформациите.
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За потребите на ревизија

Ревизорската трага треба да биде сочувана со цел:
Да му овозможи на ревизорите да ја следат историјата на
трансакциите
Да се овозможи опоравување кога некој запис е несоодветно
променет или избришан
Да се ипитаат причините кога се утврди дека некој запис е
погрешен
Да асистира во опоравувањето од масивно уништување на
датотеки
Да асистира во корегирање на датотеки кои се оштетени од
апликациите
Да ги мониторира процедуралните прекршувања за да
потенцира можни прекршувања на сигурноста
Да асистира во точно опоравување од системски пад
Да го мониторира начинот како системот е користен
Да направи опоравување од загуба на дневникот на промени
Да обезбеди дека записите не може да бидат подметнати
(фалсификувани) или променти без да има запис за тоа.
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Контрола на пристап
Контролата на пристап до системските записи за да се изведат
споменатите функции треба да е исклучително контролирана.
Администраторите и одговорните за сигурност треба да имаат
пристап за преглед но само ро read only форма а оние кои се
одговорни за контрола на пристап не треба да го имаат ни тој
пристап.
Посебно важно е да се заштити интегритетот на ревизорската
трага. 
Ова може да биде посебно важно ако произлезат случаи со
законска завршница, во кои истата ќе се користи како доказ.
Датотеките со ревизорска трага треба да бидат заштитени
затоа што при малициозни напади истите ќе бидат мета на
уништување за да се прикријат трагите.
Записите на ревизорската трага треба да бидат заштитени со
строги контроли за пристап со цел ада се превенира
неавторизиран пристап.
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Контрола на пристап

Доверливоста на ревизорската трага треба да е заштитена.
затоа што на пример може да содржи персонални податоци. 
Енкрипцијата може дабиде многу ефикасна во заштита на
доверливоста.
Логирање на медиумите треба да се користи за да се поттикне
единствена одговорност. Записите може да содржат време дата
на трансфер, име, потпис и други релевантни информации.
Периодични проверки може да се изведуваат за да се осигура
дека не се изгубени значајни записи и дека се под грижа на
именувани корисници како склад на библиотеки на ленти и
дискови.
Периодични прегледи на системските записи може да
детектираат сигурносни проблеми (зголемување на правата за
пристап, активности во невообичаени сати,...
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Други намени на сигурносната трага
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Кои се значајните аспекти на имплементација

Имплементација на регулаторните барања
Раздвојување на должностите при имплементација и
во период на експлоатација посебно над
привилегираните корисници
Обезбедување на извештајност во однос на
сигурносната трага за проверувачите
Перформансно влијание на Базата на податоци при
вклучување на native логирање
Систем кој ја препознава SQL синтаксата и
контекстот на Бази на податоци
Заштита на податоците од деловен аспект
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Заклучоци и прашања?
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