KAN DE IT-AUDITOR EEN MEDEDELING AFGEVEN?

Risico’s van Service
Oriented Architecture

S

Service Oriented Architecture (SOA) is een IT-strategie die de functies in de ondernemingsbrede toepassingen realiseert via services. Een SOA bestaat uit een complex en dynamisch
netwerk van services die tezamen de bedrijfsprocessen moeten ondersteunen en onderling informatie uitwisselen, mogelijk zelfs via internet. De IT-auditor zal in staat moeten zijn
deze dynamiek en complexiteit te doorgronden om voldoende onderbouwing te vinden
voor een goedkeurende mededeling.

KOOS ZIERE

40" JT FFO *5TUSBUFHJF HFCBTFFSE
PQIFUPOEFSTUFVOFOWBOEFCFESJKGT
processen door zogenaamde services.
%F[F TFSWJDFT LVOOFO BMT CPVXTUF
OFO XPSEFO HFCSVJLU PN *5POEFS
steuning snel aan de behoeften van
EF CFESJKGTQSPDFTTFO UF LVOOFO BBO
passen. Organisaties die in staat zijn
hun IT te laten aansluiten bij hun
business doelstellingen, hebben een
DPNQFUJUJFGWPPSEFFM40"MJKLUIJFS
NFF EF QBOBDFF WPPS IFU GMFYJCFM
door IT ondersteunen van processen
in de organisatie.
7BOVJU PPHQVOU WBO GMFYJCJMJUFJU FO
BBOQBTCBBSIFJEJTFFOCPVXTUFFONP
EFMUFWFSLJF[FOCPWFOEFNPOPMJUIJ
TDIF MFHBDZTZTUFNFO *O UIFPSJF
kunnen de services, in de meeste
HFWBMMFO HFCBTFFSE PQ XFCUFDIOPMP
gie, zich overal ter wereld bevinden.
De grenzen liggen niet bij die van het
bedrijfsnetwerk, maar pas daar waar
geen netwerkaansluiting meer
beschikbaar is.
/FUXFSLFO [PBMT JOUFSOFU JOUSBOFU 
FYUSBOFUWPSNFOEFCBTJTXBBSPWFSEF

TFSWJDFT WBO FFO 40" DPNNVOJDF
SFO%FSJTJDPTWBOFFOXXX XFC
UPFQBTTJOHIFCCFOXFOPHNBBSOBV
welijks onder controle, laat staan een
DPNQMFY OFUXFSL WBO TFSWJDFT  EJF
tezamen de bedrijfsprocessen moeten
POEFSTUFVOFOFOIVOJOGPSNBUJFVJU
wisselen via internet.
SERVICE ORIENTED
ARCHITECTURE
In de meest uitgebreide vorm bestaat
FFOUPFQBTTJOHPQCBTJTWBO40"VJU
een dynamisch aantal services,
HFLPQQFME WJB ÏÏO PG NFFSEFSF OFU
XFSLFO  EJF NFU FMLBBS IFU CFESJKGT
QSPDFT POEFSTUFVOFO 4FSWJDFT [JKO
NPEVMFTNFUFFOHFEFGJOJFFSEFGVOD
UJF JOQVUFOPVUQVU EJFWJBFFODPN
NVOJDBUJFJOUFSGBDF XPSEFO BBOHF
SPFQFO)FU[JKOEVTHFFOTVCSPVUJOFT
of objecten in de traditionele zin van
modules. Tussen services is sprake
van transacties.
*O FFO *#. 8IJUF 1BQFS HFFGU ,JT
IPSF$IBOOBCBTBWBJBI<$)"/>
EFWPMHFOEFEFGJOJUJFWBOFFO40"

An application architecture within
which all functions are defined as independent services with well-defined invokable interfaces which can be called in
defined sequences to form business processes
&FOCFMBOHSJKLBTQFDUJOEF[FEFGJOJ
UJFJTEBUFSHFFOTQSBLFJTWBOTZTUF
men, programma’s, et cetera, maar
dat de architectuur is bedoeld om
bedrijfsprocessen te ondersteunen.
De onafhankelijke services, met goed
gedefinieerde interfaces vormen
zogezegd de legostenen, waarmee,
CJOOFOFFOBSDIJUFDUVVS EFCFESJKGT
QSPDFTTFO LVOOFO XPSEFO POEFS
TUFVOE 7FSBOEFSFO EF CFESJKGTQSP
cessen, dan kan een rode legosteen
eenvoudig door een blauwe worden
WFSWBOHFO NJUTIJFSNFFEFBSDIJUFD
tuur geen geweld wordt aangedaan.
&FOUXFFEFBTQFDUJTEBUEFJOUFSGBDF
goed en eenduidig gedefinieerd moet
zijn. Ook hier gaat de analogie met
de legosteen weer op: als de rondjes
op de ene steen niet passen in de
onderkant van de andere steen,
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rische omgeving is opgenomen in
figuur 1.
Deze vorm van interfacing wordt ook
wel aangeduid met de term tightly
coupled. De uitwisseling van gegevens
tussen twee systemen is zeer strak
gekoppeld aan de twee systemen.
Dergelijke koppelingen hebben
NFFTUBMFFOTZODISPOFWFSTDIJKOJOHT
WPSN BMT IFU FOF TZTUFFN JFUT WFS
stuurt, zal het op het antwoord van
het andere systeem wachten.

Figuur 1: Relaties tussen systemen
kan er geen gebouw tot stand komen,
laat staan onder architectuur worden
gebouwd. De architectuur legt ons
echter geen beperkingen op als het
gaat om de bij het modelleren van de
businessprocessen te gebruiken
ACPVXTUFOFO EFTFSWJDFT %JUCFUF
kent dat de services niet alleen in
FJHFO IVJT IPFWFO UF XPSEFO BBOHF
CPEFO FO BGHFOPNFO )FU JT [P EBU
OFUXFSLFO FO DPNNVOJDBUJFNPHF
lijkheden het toelaten dat services
XPSEFO HFCSVJLU EJF XPSEFO BBOHF
boden door derden.
*TEFTJUVBUJFWBOFFO40"NFUBMMF
services in eigen huis (misschien)
nog te overzien, bij het afnemen van
TFSWJDFTWBOEFSEFOOFNFODPNQMFYJ
UFJUFOSJTJDPFYQPOFOUJFFMUPF*OEF
VMUJFNFWBSJBOUWBOFFO40"HBBUEF
BGOFNFSWBOFFOEJFOTUWJBFFOEJSFD
UPSZ PQ [PFL OBBS EF HFXFOTUF TFS
WJDF  HFCSVJLU IFN FO SFLFOU EFT
noods) af.

structuur van het gebouw zal voor de
UPUBMF MFWFOTEVVS WBTU MJHHFO &FO
40"EJFOUGMFYJCFMUF[JKOPNBBOEF
EZOBNJFLWBOEFWFSBOEFSFOEFPSHB
OJTBUJFTUFLVOOFOWPMEPFO"MTKFEBU
vergelijkt met een gebouw, zou dat
betekenen dat de plek van de liften
en trappenhuizen naar believen kan
XPSEFO HFWBSJFFSE FO EBU FS WFSEJF
pingen kunnen worden weggehaald
FOUPFHFWPFHEPG[FMGTEFIFMFMBZPVU
WBO IFU HFCPVX LBO XPSEFO HFXJK
[JHE<#"33>%FTUBSSFTUSVDUVVS
WBOFFOHFCPVXLBOEVTOJFUWFSHFMF
ken worden met de dynamische
TUSVDUVVSWBOFFO40"

TERUGBLIK
7BOBG EF KBSFO WJKGUJH WBO EF WPSJHF
eeuw vond de geautomatiseerde
gegevensverwerking plaats op grote,
monolithische en centraal opgesteld
computersystemen, de mainframes.
*OUFHSBUJF UVTTFO TZTUFNFO JT IJTUP
risch gegroeid en iedere interface is
Vergelijking met Architectuur in de TQFDJGJFL HFQSPHSBNNFFSE )FU JT
bouw
duidelijk dat het vervangen van één
)FU WFSHFMJKLFO WBO EF BSDIJUFDUVVS van de systemen, bijvoorbeeld het
WBO FFO 40" NFU EF BSDIJUFDUVVS financiële informatiesysteem, een
van een gebouw ligt voor de hand, FOPSNFJOTQBOOJOHWFSHUPNEFTQF
NBBS JT OJFU KVJTU &FO HFCPVX JT cifieke interfaces met de overige
bedoeld om gedurende een langere systemen weer werkend te krijgen.
UJKE UF XPSEFO HFCSVJLU FO EF CBTJT &FOHMPCBBMPWFS[JDIUWBO[POIJTUP
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SOA EN WEBSERVICES
In het afgelopen decennium heeft het
8PSME8JEF8FC 888  CFXF
zen bestaansrecht te hebben en zijn
er rond internet en zijn toepassingen
WFMFOJFVXFTUBOEBBSEFOHFCPSFO/B
een aarzelende start, waarin alleen
‘platte informatie’ werd aangeboden,
is het web nu een plaats geworden
waar informatie wordt uitgewisseld
FOIBOEFMXPSEUHFESFWFO)FUPOU
XJLLFMFOWBOXFCHFCBTFFSEFUPFQBT
singen is voortgekomen uit het
gebruik van de reeds beschikbare
UFDIOPMPHJF ;P JT )551 PQ BMMF
systemen te genereren, maar veel
belangrijker: ook te interpreteren.
)JFSNFF JT FFO VOJWFSTFFM NJEEFM
geboren om gegevens tussen niet
gelijke systemen uit te wisselen.
&FO CFMBOHSJKLF TUBQ WPPSXBBSUT JO
webservices, de bouwstenen voor
40"  JT EF POUXJLLFMJOH WBO 9.-
F9UFOTJCMF .BSLVQ -BOHVBHF  "MT
TVCTFU WBO IFU WFFM DPNQMFYFSF
4(.- 4UBOEBSE (FOFSBMJ[FE
.BSLVQ -BOHVBHF  JT FFO VJUCSFJE
bare beschrijvende taal ontwikkeld,
waarmee uitwisseling van berichten
HFHFWFOT  UVTTFO IFUFSPHFOF TZTUF
men mogelijk is.
Services als bouwstenen
De webservices zijn inmiddels zover
WPMXBTTFO HFXPSEFO EBU [JK BVUP
noom berichten kunnen ontvangen,
WFSXFSLFO FO WFS[FOEFO %F[F TFS
WJDFTLVOOFOBMTCPVXTUFOFOGVOHF
ren om toepassingen te bouwen voor
IFUPOEFSTUFVOFOWBOCFESJKGTQSPDFT
TFO%PPSEBUEFJOUFSBDUJFUVTTFOTFS
vices bestaat uit het uitwisselen

Figuur 2: Definitie van Services volgens Microsoft
4FSWJDF3FRVFTUPST GJHVVS *OEJU
basismodel verzoekt de afnemer de
dienstenverlener een dienst te verle
nen en de dienstverlener zal daarop
een antwoord zenden.
Dit basismodel gaat ervan uit dat de
aanbieder van de dienst bekend is, de
EJFOTUFYBDUCFTDISFWFOJT EFBBOCJF
der vertrouwd kan worden, dat er
altijd tijdig een respons komt op een
verzoek, et cetera. In werkelijkheid is
Microsoft gaat bij het gebruik van BASISMODEL VAN EEN SOA
TFSWJDFTCJOOFOFFO40"VJUWBOEF "MMFUPFQBTTJOHFOPQCBTJTWBO40" de communicatie over en weer echter
JOGJHVVSHSBGJTDIXFFSHFHFWFOEFGJ bestaan in de basis uit dienstenaan veel gecompliceerder, bijvoorbeeld
OJUJF<#*+->*OEFGJHVVSTUBBUEF CJFEFST 4FSWJDF 1SPWJEFST  FO BGOF omdat er met de aanbieder van de
toepassing midden bovenin. Deze mers van de aangeboden services, de dienst nog autorisatie en authenti
bestaat uit een aantal services die zelf
hun data en status bijhouden (rechts
boven), berichten uitwisselen en
gebonden zijn aan contracten met
afspraken (linkerzijde). Microsoft
gaat uit van het bestaan van een for
mele afspraak (contract) tussen de
gebruiker en aanbieder van services
voordat van de service gebruik
gemaakt wordt. Dit is een flinke
beperking van de meer open definitie Figuur 3: Basismodel van een SOA
van berichten, is het eenvoudig om
een service of bouwsteen te vervan
gen door een andere service met een
vergelijkbare (maar niet noodzakelij
LFSXJKTEF[FMGEF JOUFSGBDF)JFSCJKJT
EF CFTDISJKWFOEF 9.- WBO HSPUF
betekenis, omdat hiermee de starre
interfaces op basis van uitwisselings
records kunnen worden doorbroken.

WBO $IBOOBCBTBWBJBI <$)"/
> XBBSBMMFFOTQSBLFJTWBOVJUXJTTF
ling van berichten op een goed gede
finieerde wijze.
4VO.JDSPTZTUFNT<46/>HBBUCJK
webservices ook uit van een contract,
maar dat kan realtime (op runtime)
worden afgesloten tussen servicevra
ger en service aanbieder.
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dat is geformatteerd conform de
voorwaarden uit het zoekresultaat
(contract). Dit is de start van de
transactie.
Transacties en hun integriteit
&FO USBOTBDUJF [BM JO WFFM HFWBMMFO
betekenen dat er meerdere berichten
worden uitgewisseld, totdat het
gewenste resultaat is bereikt. Indien
de transactie niet tot een positief en
gewenst resultaat leidt, dan is het
noodzakelijk dat er een mechanisme
JOXFSLJOHUSFFEUEBUEFPPSTQSPOLF
lijke situatie herstelt.

Figuur 4: Gebruik van een registry bij het vinden van services

catie plaats moet vinden of dat er met
EF BBOCJFEFS FFO CFWFJMJHEF WFSCJO
EJOH FODSZQUJF  NPFU XPSEFO PQHF
zet.
6JUXJTTFMJOHWBOSFRVFTUFOSFTQPOTF
zal in de meeste gevallen gebaseerd
[JKO PQ 40"1 4JNQMF 0CKFDU
"DDFTT 1SPUPDPM  888 DPOTPS
UJVN <8$>40"1JTFFOPQ
9.- HFCBTFFSE QSPUPDPM WPPS IFU
uitwisselen van berichten.
Gebruik van een registry - UDDI
)FUCBTJTNPEFMHBBUFSWBOVJUEBUEF
aanbieder van de dienst bekend is. In
de praktijk zal dit echter lang niet altijd
het geval zijn. De afnemer moet dan
op zoek naar een aanbieder van de
HFXFOTUFEJFOTU%FBGOFNFS[BMEBBS
WPPS FFO SFHJTUSZ PG EJSFDUPSZ  SBBE
plegen en daarin de gewenste dienst
opzoeken. In het antwoord van de
directory staat een beschrijving van de
dienst, waar de dienst gevonden kan
XPSEFOFOIPFEBBSNFFHFDPNNVOJ
ceerd kan worden. Ook zijn daarin de
voorwaarden (contract) opgenomen
waaronder gebruik kan worden
gemaakt van de betreffende service.
&ÏOWBOEFTUBOEBBSEFOWBO0"4*4
0SHBOJ[BUJPO GPS UIF "EWBODFNFOU
PG  4USVDUVSFE *OGPSNBUJPO
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4UBOEBSET JT6OJWFSTBM%FTDSJQUJPO 
%JTDPWFSZ BOE *OUFHSBUJPO 6%%* 
TUBOEBBSE%F[FCFTDISJKGUIFUQVCMJ
ceren en opzoeken van services in een
SFHJTUSZ<0"4* 0"4*>
)FU QSPDFT HBBU XFSLU BMT WPMHU [JF
figuur 4):
%F4FSWJDF1SPWJEFSJTEFXFCTFS
vice die via het netwerk bereikbaar
is en services levert. De provider
QVCMJDFFSU[JKOTFSWJDFTFOEFWPPS
waarden waaronder deze gebruikt
kunnen worden (contract in de
registry).
%F4FSWJDF3FRVFTUPSJTFFOUPF
passing die een bepaalde service
OPEJH IFFGU %F 4FSWJDF 3FRVFT
tor initieert een zoekactie in de
registry.
%F SFHJTUSZ SFUPVSOFFSU BBO EF
4FSWJDF3FRVFTUPSFFOCFSJDIUNFU
de resultaten van de zoekopdracht.
In dit bericht staat ook vermeld
hoe en onder welke voorwaarden
de service wordt verleend.
%F 4FSWJDF 3FRVFTUPS WFS[PFLU
WFSWPMHFOTEF4FSWJDF1SPWJEFSWBO
zijn keuze om de opdracht uit te
voeren. Dit gebeurt door het
sturen van een verzoek (bericht),

7FSPOEFSTUFM EBU KF FFO WMJFHUJDLFU
OBBS /FX :PSL FO FFO IPUFMLBNFS
wilt boeken. In dat geval wil je alleen
CPFLFOBMTKFCFJEFOLVOULSJKHFO"MT
je de vluchtreservering bevestigt en
geen hotelkamer kunt boeken, moet
KFEFWMVDIUWFSWPMHFOTXFFSBOOVMF
SFO0NHFLFFSECMJKGKFNFUFFOOVU
teloze hotelkamer zitten als er geen
vlucht beschikbaar blijkt te zijn.
Dit probleem bestond al lang voor de
JOUSPEVDUJF WBO FMFLUSPOJTDIF HFHF
WFOTVJUXJTTFMJOH ,BZF <,":&>
signaleert in zijn boek dat er nog geen
TUBOEBBSEFO[JKOPNDPNQMFYFUSBOT
BDUJFT UVTTFO WFSTDIJMMFOEF PSHBOJTB
ties (en systemen) gecontroleerd te
laten verlopen en juist en volledig af
UFIBOEFMFO0PLJOJTEBBSWPPS
nog geen oplossing vastgelegd.
)FUWPPSCFFMENFUEFSFJTOBBS/FX
:PSLMFWFSUNFUFFOFFONPHFMJKLIFJE
PQPNIFUCBTJTNPEFMWBOFFO40"
VJUUFCSFJEFO4UFMEBUFSFFO3FTFS
WBUJPO 4FSWJDF JT EJF FS WPPS [PSHU
dat je naast de hotelkamer en het
vliegticket ook nog een huurauto
LSJKHU*OGJHVVSJTXFFSHFHFWFOEBU
EF3FTFSWBUJPO4FSWJDF[FMGXFFSFFO
aantal services aanroept en er voor
[PSHU EBU BMMFFO FFO QPTJUJFG SFTVM
taat wordt teruggegeven als zowel
het ticket, de hotelkamer èn de auto
zijn geboekt.
.FUIFUUPFOFNFOWBOIFUBBOUBMTFS
vices dat betrokken is bij een proces,
neemt het aantal transacties ook
TUFSLUPF*OEJFOÏÏOWBOEFUSBOTBD
UJFTOJFUIFUHFXFOTUFSFTVMUBBUPQMF

Figuur 5: Samengestelde service

lijke onderlinge afhankelijkheid
IFCCFO 40"NPEVMFT XPSEFO OJFU
gelinkt of geassembleerd.
Communicatie tussen services: loosely Koppeling van services bestaat uit
IFUVJUXJTTFMFOWBO40"1CFSJDIUFO
coupled
Bij uitwisseling van gegevens tussen Door het asynchrone karakter van de
TFSWJDFTJTTQSBLFWBOMPPTFMZDPVQMFE berichtenuitwisseling, zal de ontvan
DPNNVOJDBUJF %F IJTUPSJTDIF UJHIU gende service de berichten afhande
koppeling is hier ongeschikt voor. len op een passend moment en pas
"OEFST EBO CJK FFO UJHIULPQQFMJOH  daarna het resultaat retourneren. In
[BM EF HFWSBBHEF TFSWJDF JO FFO 40" de praktijk zien we dat berichten
niet altijd direct de gewenste actie tussen services ook wel worden ver
kunnen uitvoeren. In dat geval kan de stuurd via een message broker (mes
service een bevestiging van de aan sage queueing), die er voor zorgt dat
vraag retourneren en op een later berichten worden afgeleverd bij de
moment de gevraagde bewerking uit juiste service, op het moment dat die
voeren en eventueel de resultaten beschikbaar is.
opleveren. Door dit gedrag zullen de
services niet wachten op de antwoor Data-Centric Architecture versus Proden, maar verdergaan en de antwoor cess Centric Architecture
den op een later moment relateren aan &FOQSBLUJTDIFWSBBHCJKEFJO[FUWBO
de eerdere vraag. De reactietijd ligt FFO 40" JT XBBS [JKO EF HFHFWFOT
mogelijk in de orde van minuten of opgeslagen? Barry onderscheidt hier
zelfs uren. Loose coupling biedt deze bij een tweetal uitgangspunten: de
mogelijkheid en kan zelfs worden %BUBDFOUSJD "SDIJUFDUVVS FO EF
beschouwd als een voorwaarde.
1SPDFTTDFOUSJD "SDIJUFDUVVS
,FONFSL JT PPL EBU 40"TFSWJDFT <#"33>
zich weliswaar van elkaar ‘bewust’ *O EF %BUBDFOUSJD "SDIJUFDUVVS
zijn, maar tevens een zo gering moge worden alle gegevens in een centrale

vert, zal de gehele reservering van de
SFJTOBBS/FX:PSLOJFUTMBHFO

database ondergebracht en zal het
bijhouden daarvan op een consi
stente manier kunnen plaatsvinden.
)FUWPPSEFFMWBOÏÏOEBUBCBTFJTEBU
er slechts op één plaats beschikbaar
IFJE JOUFHSJUFJUFOFYDMVTJWJUFJUIPFGU
UFXPSEFOHFHBSBOEFFSE&FOOBEFFM
is echter dat alle services hun gege
vens via het netwerk uit de centrale
database moeten ophalen.
*O BSDIJUFDUVSFO NFU FFO QSPDFTT
centric benadering heeft ieder
proces de gegevens die voor de uit
voering nodig zijn onder zijn hoede.
)FU WPPSEFFM IJFSWBO JT EBU EF TFS
vice snelle responsetijden kan garan
EFSFO )FU OBEFFM JT FDIUFS EBU EF
bewaking van beschikbaarheid, inte
HSJUFJUFOFYDMVTJWJUFJUFFOTUVLDPN
QMFYFSJT
Barry geeft aan dat in de praktijk
een hybride tussenvorm zal worden
UPFHFQBTU  NFU [PXFM EBUBDFOUSJD
BMT QSPDFTTDFOUSJD POEFSEFMFO
)JFSCJK LVOOFO EBUB NFFSWPVEJH
voorkomen in de services die teza
NFO EF UPFQBTTJOH WPSNFO 6JU
beheersmatig oogpunt een nog gro
tere uitdaging.
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inmiddels als standaard gepubliceerd
EPPS8$FO0"4*4
De bovenste laag is ‘vertikaal’, omdat
IJFSEFCFESJKGTTQFDJGJFLFDPNQPOFO
UFOFFOQMBBUTIFCCFOHFWPOEFO)FU
HBBUIJFSCJKCJKWPPSCFFMEPNIFUGPS
maat van berichten, transacties, en
bedrijfsprocessen.
0Q EF IPPHTUF MBBH [JFO XF MBOH
zaam standaarden ontstaan op het
gebied van procesbeschrijving en
VJUWPFSJOH  [PBMT #1&- #VTJOFTT
1SPDFTT &YFDVUJPO -BOHVBHF  PPS
spronkelijk ontwikkeld door IBM,
4"1 #&"  4JFCFM FO .JDSPTPGU  OV
CFIFFSEEPPS0"4*4 

Figuur 6: De webservices standaarden piramide

MBBHCFTUBBUVJU NJOPGNFFS HFTUBO
daardiseerde onderdelen, die op de
NBSLUCFTDIJLCBBS[JKO)PFMBHFSJO
de piramide de componenten zich
CFWJOEFO  EFT UF NFFS [JKO [F WPM
XBTTFOFOBMTATUBOEBBSEQBLLFUMFWFS
CBBS)551JTJONJEEFMTTUBOEBBSE
als communicatieprotocol op ieder
TZTUFFN CFTDIJLCBBS 0PL 40"1 JT
voor veel systemen al beschikbaar of
NBBLU[FMGTBMEFFMVJUWBOIFUPQFSB
ting system. Deze componenten
worden ook wel ‘horizontaal’
genoemd omdat ze niet specifiek zijn
WPPSFFOCFQBBMEFCFESJKGTUBLPGUPF
passing.
In de middelste laag bevinden zich
ook ‘horizontale’ componenten die
CFESJKGTUBL PG UPFQBTTJOHPOBGIBOLF
MJKL[JKO NBBSOPHOJFUHFTUBOEBBSEJ
seerd en/of als optie beschikbaar zijn
voor systemen. Kaye positioneert in
deze laag ook de security, waarmee
IJK BBOHFFGU EBU PQ EJU HFCJFE FYQMJ
ciet inspanning nodig is. De diverse
De webservices piramide en de stan- standaarden voor webservices (ook
daarden
BBOHFEVJE NFU 84y  XBBSPOEFS
Kaye groepeert de componenten van 844FDVSJUZ  40"1%4*( %JHJ
webservices in een gelaagde piramide UBM 4JHOBUVSF  FO 4".- 4FDVSJUZ
GJHVVS   <,":&> %F POEFSTUF "TTFSUJPO .BSLVQ -BOHVBHF  [JKO
Business Process Management (Orchestration)
De eerder genoemde definitie van
40"WBO$IBOOBCBTBWBJBIHFFGUBBO
dat het gaat om het ondersteunen
van bedrijfsprocessen. De inzet van
TFSWJDFT EJFTBNFOEFCFESJKGTQSPDFT
sen ondersteunen, moet het mogelijk
maken om veranderingen in de
bedrijfsprocessen eenvoudig te
ondersteunen door het vervangen of
toevoegen van services. Door gebruik
WBO XFC TFSWJDFTCJOOFOFFOTUSVD
UVVSPGBSDIJUFDUVVSNPEFMJTEJU JO
ieder geval in theorie) te realiseren.
)FU POEFSTUFVOFO WBO CFESJKGTQSP
cessen in een servicegeoriënteerde
BSDIJUFDUVVS XPSEU PPL XFM BBOHF
EVJENFU#VTJOFTT1SPDFTT.BOBHF
ment of Orchestration. Dit is het
TBNFOTUFMMFOWBOEFWPPSEFCFESJKGT
processen benodigde functionaliteit
NFUCFIVMQWBOTFSWJDFTJOFFOOJFU
hiërarchische structuur.
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INHERENTE RISICO’S VAN SOA
Bij de toepassing van webservices bij
40"MJHHFOWFMFJOIFSFOUFSJTJDPTPQ
de loer. Binnen de kaders van dit
artikel worden de risico’s van de
onderliggende technologie (de
onderste lagen in figuur 6), zoals
)551 4  5$1*1  '51  4.51 
9.- FUDFUFSBWFSPOEFSTUFMECFLFOE
UF [JKO )FU WFSWPMH HBBU NFFS JO PQ
EF40"TQFDJGJFLFSJTJDPT
Transactionele integriteit: ACID
,BZF SFGFSFFSU BBO5IFP )ÊFSEFS FO
"OESFT3FVUFSEJFJOPWFS1SJO
DJQMFTPG5SBOTBDUJPO0SJFOUFE%BUB
base Recovery hebben gepubliceerd
<,":&>*OEF[FQVCMJDBUJFHBBO[JK
JOPQTZTUFNFOEJFNFFSEFSFUSBOTBD
ties tegelijkertijd kunnen verwerken
en daarbij niet gecorrumpeerd mogen
XPSEFOEPPSFFOTUPSJOHJOEFIBSE
XBSF IFUPQFSBUJOHTZTUFNPGEFEBUB
baseprogrammatuur.
*O EF QVCMJDBUJF WBO )ÊFSEFS FO
Reuter wordt de inmiddels beroemde
UFSN"$*%HFÕOUSPEVDFFSE EJFTUBBU
WPPS "UPNJDJUZ  $POTJTUFODZ  *TPMB
UJPOFO%VSBCJMJUZ)PFXFMEF[FUFSN
in hun publicaties betrekking heeft
PQTZODISPOFFOLPSUEVSFOEFUSBOT
BDUJFT HFMEFOEF"$*%FJTFOPOWFS
kort voor transacties via webservices.
Webservices
8FCTFSWJDFT [JKO WBO OBUVSF BTZO
chroon en bevinden zich niet op
hetzelfde systeem en binnen het
zelfde ‘tijdsdomein’. Webservices

[JKOWFFMDPNQMFYFSBMTXFMFUUFOPQ
de aspecten tijd en ruimte. Dit bete
LFOU EBU  IPFXFM EF "$*%FJTFO
blijven bestaan, de realisatie van
deze eisen veel gecompliceerder is.
)FU GFJU EBU USBOTBDUJFT WFFM MBOHFS
kunnen leven in een loosely coupled
omgeving heeft ook nog een ander
nadeel. Indien al wordt gestart met
het verwerken van de resultaten van
services en de langlopende transac
tie nog niet geheel is afgerond, of
wordt geannuleerd, dan is het niet
meer mogelijk de transactie terug te
ESBBJFO7PPSIFUPQMPTTFOWBOEFS
gelijke problemen moeten zoge
naamde compenserende transacties
worden gecreëerd.

t#FSJDIUFOCFWFJMJHJOH
 )FU JT FTTFOUJFFM EBU EF JOUFHSJUFJU
en vertrouwelijkheid van het
bericht gewaarborgd blijft tot aan
de uiteindelijke ontvanger.
 )FU JT UFWFOT WBO CFMBOH EBU EF
authenticiteit van het bericht door
de ontvanger kan worden vastge
steld en dat verzending en ont
vangst niet kunnen worden ont
LFOE OPOSFQVEJBUJPO 
t7FSUSPVXFOUVTTFOTFSWJDFT USVTU
 40" CFTUBBU VJU MPPTFMZ DPVQMFE
services. Wederzijds vertrouwen is
IJFSCJK OPPE[BLFMJKL 844FDVSJUZ
omschrijft vertrouwen als volgt:
A)FUGFJUEBUFFOFOUJUFJUCFSFJEJTUF
steunen op een andere entiteit voor
het uitvoeren van een aantal (trans)
Loosely coupled
BDUJFT 7FSUSPVXFO LBO POEFSNFFS
)PF HSPUFS EF BGTUBOE UVTTFO TFSWJ
worden gebaseerd op elektronische
ces, gemeten in beheersing (control)
certificaten.
en de relatieve begrippen tijd en
t*EFOUJUZ.BOBHFNFOU
afstand, hoe groter de kans dat een Integriteit van gegevens
 &FO HFCSVJLFS  NBBS PPL FFO TFS
transactie niet slaagt. Daar waar in *O QBSBHSBBG %BUBDFOUSJD "SDIJUFD
vice, heeft een identiteit nodig om
een tightly coupled omgeving de ture versus Process Centric architec
toegang te krijgen tot een service. In
transactie (bijna) altijd slaagt, zal een ture zijn de verschillende mogelijkhe
FFO40"PNHFWJOH[JKOEFTFSWJDFT
loosely coupled omgeving noodzake den voor de opslag van gegevens
per definitie verspreid over het
lijkerwijs moeten uitgaan van een CFTDISFWFO%PPSEFMPPTFLPQQFMJOH
HFIFMF OFUXFSL )JFSCJK LBO IFU
pessimistischer veronderstelling. De van services uit een directory en de
noodzakelijk zijn dat toegang ver
kans dat een service geen of niet gedistribueerde opslag van gegevens
kregen wordt tot een groot aantal
tijdig (positief ) positief antwoord is de kans op inconsistente gegevens
verschillende (beveiligings)domei
oplevert, is in een loosely coupled groot. Dit heeft een negatief effect op
nen waar de services zich bevinden.
omgeving aanzienlijk groter dan bij de integriteit van de gegevens in zijn
&FODPOTJTUFOUCFIFFSWBOEFJEFO
de tight coupling. Dit heeft tot gevolg totaliteit.
titeit, met de bijbehorende rechten,
dat ontwerpers van services er ook
PWFS EF HFIFMF 40" JT EBO WBO
van moeten uitgaan dat een verzoek Beveiliging
groot belang.
aan een andere service niet het ver In de traditionele systemen is er
langde resultaat oplevert. Door het sprake van een gecontroleerde omge Foutdetectie
kiezen van een pessimistisch uit WJOH XBBSCJOOFOEF*5NJEEFMFOFO &FOGPVUJOÏÏOWBOEFXFCTFSWJDFT
gangspunt, zal in de logica van de de gegevens kunnen worden bevei WBO EF 40" LBO XPSEFO WFSPPS
service rekening gehouden worden ligd. In veel gevallen is er sprake van zaakt door onjuiste functionaliteit,
met een niet succesvolle afloop en een (fysieke) beveiligingsschil maar evengoed door een fout in de
met compenserende transacties.
<$)01> #JK XFCTFSWJDFT CVJUFO beveiliging. Bij het manifest worden
&FOBOEFSBTQFDUWBOMPPTFDPVQMJOH de eigen invloedsfeer) is er geen van de fout, zal het resultaat uit de
is het gebruik van services vanuit een sprake meer van een centrale beveili transactie (het ‘antwoord’) ten
directory of registry. De zekerheid HJOHTTDIJM40"JTFFOOJFVXFWPSN behoeve van het bedrijfsproces niet
dat een in een directory gevonden van gedistribueerde verwerking van NFFSCFUSPVXCBBS[JKO&FOCFMBOH
TFSWJDF PPL FYBDU EPFU XBU EF WSB gegevens. In een dergelijke open rijke vraag die daarbij rijst is: hoe is
gende service wenst, is minder dan omgeving is het lastig om te bepalen de detectie van eventuele fouten
bij het gebruik van vaste services of aanroepen van een webservice nog mogelijk? Detectie kan dan
XBBSWPPSFFO4-"JTBGHFTMPUFO&FO legitiem is.
alleen nog plaatsvinden door ‘om
aanvragende service kan daarom *O FFO 40" LVOOFO EF WPMHFOEF het systeem heen’ te controleren.
moeilijk vaststellen of het gewenste gebieden worden onderkend, waarop Controle in het totale samenstel
resultaat daadwerkelijk wordt opge eisen aan de beveiliging moeten van services is niet meer praktisch
leverd.
worden gesteld:
uitvoerbaar.
Syntax en semantiek
7PPSWFFMCFSJDIUFOUVTTFOTFSWJDFT
JT EF UF HFCSVJLF TZOUBY JONJEEFMT
JO TUBOEBBSEFO WBTUHFMFHE &FO
belangrijke standaard bij het dyna
misch bepalen van de te gebruiken
XFCTFSWJDF JT 6%%* .FU FFO PQ
6%%* HFCBTFFSEF EJSFDUPSZ LBO
een service de benodigde dienstver
lenende service opzoeken. In een
GPSNFMF TZOUBY XPSEU EF BBOHFCP
den dienst beschreven. De beteke
nis voor de vragende service is
echter afhankelijk van de interpre
tatie van hetgeen is beschreven
TFNBOUJFL  )JFSVJU CMJKLU EBU EF
beschrijving van de gewenste ser
vice in de directory slechts voor één
VJUMFH WBUCBBS NPFU [JKO &WFO[FFS
geldt dit voor de interpretatie van
EF JOIPVE WBO 40"19.-
berichten.
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services waarvan gebruik is gemaakt
LBO EF *5BVEJUPS NFFS PG NJOEFS
goed en eenduidig vaststellen welke
services zijn gebruikt. Indien niet
met voldoende zekerheid kan
worden vastgesteld dat de services
voldoen aan de daaraan te stellen (of
gestelde) kwaliteitscriteria, kan de
*5BVEJUPS PPL HFFO QPTJUJFWF
mededeling afgeven.
0N IFU IJFSCPWFO HFTDIFUTUF QSP
bleem te voorkomen kan natuurlijk
BMWPPSIFUHFCSVJLWBOFYUFSOFTFS
vices als criterium worden gesteld
dat zij, voor te worden gebruikt,
moeten voldoen aan de gestelde
LXBMJUFJUTDSJUFSJB )JFSWPPS JT FFO
aantal mogelijkheden in (concept)
standaarden vastgelegd. Twee
belangrijke standaarden worden
hierna kort toegelicht.
Figuur 7: Samengestelde service met een extra niveau

Toename complexiteit
"MT XF IFU WPPSCFFME WBO EF SFJT
OBBS /FX :PSL VJUCSFJEFO NFU EF
POEFSOFNJOHFO EJF EF SFTQFDUJFWF
lijke reserveringsservices raadplegen,
dan komt dat er ongeveer uit te zien
als in figuur 7. Zeer waarschijnlijk
zal er in dit geval gebruikgemaakt
worden van een aantal verschillende
directories.
"MTXFFFOCFESJKGTQSPDFTPOEFSTUFV
nen met behulp van services, dan zal
IFUQMBBUKFFSOPHWFFMDPNQMFYFSVJU
[JFO"MT XF EBBSCJK WFSEFS SFLFOJOH
IPVEFONFUIFUGFJUEBUCFQBBMEFTFS
vices dynamisch, uit een directory,
worden geselecteerd op het moment
dat deze nodig zijn, gaat de grip op
de structuur goeddeels verloren. De
TFSWJDFSFRVFTUPS IFFGU EVT HFFO
zicht meer op de services die in het
WPPSCFFME EPPS EF 3FTFSWBUJPO 4FS
vice verder nog worden ingezet.
0QCBTJTWBOEFCPWFOTUBBOEFHFTJH
OBMFFSEF UPFOBNF WBO EF DPNQMFYJ
UFJULVOOFOFFOUXFFUBMUZQFOPNHF
vingen worden geïdentificeerd:
t &FO 40" XBBS BMMF TFSWJDFT FO
directories binnen de eigen directe
invloedssfeer liggen;
t &FO 40" XBBS PPL TFSWJDFT WBO
buiten de eigen invloedssfeer
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UDDI Security policy
*O WFSTJF  WBO EF 6%%*TUBO
worden gebruikt en waar services EBBSE WPPS TFSWJDFSFHJTUSJFT JT FFO
dynamisch worden ingezet via hoofdstuk opgenomen over security.
directories binnen en buiten de In dit hoofdstuk staat een aantal
eisen waaraan een directory moet
eigen invloedssfeer.
Deze typen omgevingen hebben WPMEPFO )FU CFWFJMJHJOHTNPEFM WBO
JFEFS FFO FJHFO SJTJDPQSPGJFM )FU JT FFO 6%%*SFHJTUSZ CFTUBBU VJU FFO
duidelijk dat het potentiële risico bij WFS[BNFMJOH QPMJDJFT FO EF JNQMF
het type dat gebruikmaakt van NFOUBUJFEBBSWBOJOEFSFHJTUSZ&FO
FYUFSOF TFSWJDFT FO EJSFDUPSJFT aantal van deze policies is:
beduidend hoger is dan bij het type
EBUHFIFFMCJOOFOEFFJHFOJOWMPFET t"VUPSJTBUJF
sfeer ligt.
A registry MUST have a policy on
access to the information registered
in it.
DE IT-AUDITOR EN SOA
7PPS EF *5BVEJUPS  EJF PWFS EF[F t*OUFHSJUFJUWBOHFHFWFOT
A registry MUST specify how it
DPNQMFYF PNHFWJOH FFO NFEFEFMJOH
maintains the information registered
gaat afgeven, is het essentieel om te
in it. The nodes MUST enforce this
kunnen vaststellen welke services op
policy.
enig moment deel uitmaken of
hebben uitgemaakt van zijn object t7FSUSPVXFMJKLIFJEWBOHFHFWFOT
A registry MAY have a policy for
van onderzoek. Om dit te kunnen
protecting the information under the
WBTUTUFMMFO JT FFO VJUHFCSFJEF BVEJU
USBJM OPPE[BLFMJKL NFU EBBSJO PQHF
custody of its nodes from unauthoriOPNFO EF HFHFWFOT PWFS JFEFSF TFS
zed access.
vice die op enig moment is gebruikt.
UDDI also supports XML Digital
*OEJFO EF[F BVEJUUSBJM WPMEPFOEF
Signatures on UDDI data to enable
VJUQVUUFOEJT LBOEF*5BVEJUPSCJK
inquirers to verify the integrity of the
voorbeeld door middel van het
data with respect to the publisher.
gebruik van audit software een beeld )FUHFCSVJLWBOFFOEJSFDUPSZEJFEF
krijgen van de ingezette services en PQUJPOFMF QPMJDZ WPPS EF WFSUSPVXF
MJKLIFJE WBO HFHFWFOT IFFGU HFÕNQMF
de eigenschappen daarvan.
"GIBOLFMJKLWBOIFUBBOUBM FYUFSOF  menteerd zou de voorkeur moeten

krijgen bij het zoeken naar een web
service.
UDDI Audit Policy
*O WFSTJF  WBO EF 6%%*TUBO
daard is een mogelijkheid opgeno
men voor het vastleggen van de
transacties die door de registry zijn
BGHFIBOEFME%F[FBVEJUUSBJMNPFU
wel met voldoende waarborgen zijn
omgeven en het moet aan de
gebruikers bekend worden gemaakt
welke gegevens worden vastgelegd.
De standaard geeft aan dat deze
BVEJUUSBJM PPL HFCSVJLU LBO
worden als bewijsmateriaal in
rechtszaken.
Service Level Agreements
%F DPNQMFYJUFJU WBO FFO 40" LBO
worden beheerst door de dynamiek
UF CFQFSLFO &FO NPHFMJKLF CFQFS
king is dat er alleen gebruik gemaakt
XPSEUWBOTFSWJDFTXBBSWPPSFYQMJDJFU
NFU EF BBOCJFEFS FFO 4FSWJDF -FWFM
"HSFFNFOU 4-"  JT PWFSFFOHFLP
NFO <#*+-> )JFSEPPS XPSEU
[PXFM EF DPNQMFYJUFJU BMT EF EZOB
NJFL WBO EF 40" CFQFSLU UPU EJF
TFSWJDFT XBBSWBO WPPSBG FYQMJDJFU JT
vastgesteld dat zij voldoen aan de
eisen van functionaliteit en betrouw
baarheid.
In de met de dienstenaanbieder af te
TMVJUFO4-"LBOPPLXPSEFOCFQBBME
dat bij de service(s) periodiek een
TPM wordt verstrekt door een onaf
IBOLFMJKLF*5BVEJUPS

In deze dynamische omgeving is het
de vraag hoe je als auditor kunt vast
TUFMMFO XFMLF TFSWJDFT  TVCTFSWJDFT 
TVCTVCTFSWJDFT  FU DFUFSB [JKO
worden gebruikt en hoe betrouwbaar
EF[F [JKO &JHFOMJKL JT IFU BOUXPPSE
hierop simpel: alleen de direct door
FJHFO TFSWJDFT PQHFSPFQFO AFYUFSOF
service is zichtbaar en kan worden
HFMPHEJOEFBVEJUUSBJM%FAMFHJUJNB
tie’ van deze service kan aan de direc
tory worden ontleend, de gegevens
van de door deze service gebruikte
services en de service zelf blijven
echter verborgen. De gebruiker moet
dus vertrouwen op de eigenschappen
WBO EF FFSTUF FYUFSOF TFSWJDF EJF
wordt gebruikt.
6%%* IFFGU IPPGETUVL  WBO EF
standaard gewijd aan een introductie
WBOCFWFJMJHJOHTBTQFDUFO6%%*HBBU
niet verder dan beveiliging op het
gebied van autorisatie en authentica
tie, en integriteit van de gegevens die
bij de gebruiker worden afgeleverd.
)FUJTEVTBBOEFHFCSVJLFSTWBOEF
directory om na te gaan of een resul
taat van de zoekopdracht in de direc
tory wordt vertrouwd.
6%%* CJFEU HFFO NFDIBOJTNF PN
te voorkomen dat kwaadwillenden
een dummy service op het netwerk
aanbieden, waarmee de mogelijk
heid bestaat om gegevens van
gebruikers te ontvreemden, te mani
puleren of anderszins te misbrui
LFO 7PPS TFSWJDFT NFU FFO IPPH
risico is het daarom aan te bevelen
om de service in eigen beheer te
nemen en niet via een openbare
directory op te zoeken.

TUBOEBBSE)FUSJTJDPJTEBOEBUBBO
de beveiligingsaspecten minder of in
het geheel geen aandacht zal worden
besteed.
SAMENVATTING
4FSWJDF 0SJFOUFE "SDIJUFDUVSF JT
een model waarbij toepassingen
worden opgebouwd uit services.
)FUJTGMFYJCFMFOCJFEUEF*5PNHF
ving de mogelijkheid snel op wijzi
gingen in de business in te spelen. In
IFU 40"NPEFM LVOOFO TFSWJDFT
eenvoudig door andere, met een
gewijzigde functionaliteit, worden
vervangen.
40"CJFEUPPLEFNPHFMJKLIFJEPN
services dynamisch te koppelen tot
toepassingen door de benodigde ser
vice in een (al dan niet openbare)
directory op te zoeken. Deze dyna
miek brengt risico’s met zich mee.
/BBTUEFSFFETBBOXF[JHFSJTJDPTWBO
het gebruik van internet komt er nog
een aantal risico’s bij door het gebruik
van services in bedrijfsbrede toepas
singen.
In dit artikel is bewust niet ingegaan
op de economische aspecten van
40"  CJKWPPSCFFME IFU TQSFJEFO WBO
kosten over meer gebruikers.

CONCLUSIE
Indien de onderzochte omgeving
aan een aantal hieronder genoemde
randvoorwaarden voldoet, kan de
*5BVEJUPS EPPS POEFS[PFL FFO
deugdelijke grondslag voor een (niet
noodzakelijkerwijs positief ) oordeel
WFSLSJKHFO )JFSWPPS JT IFU FDIUFS
De dynamiek in de ultieme SOA
wel noodzakelijk dat het grote
&FOUPFQBTTJOHPQCBTJTWBO40" JO
aantal onzekerheden binnen een
de meeste uitgebreide zin van de
40" NFU WPMEPFOEF XBBSCPSHFO
definitie, bestaat uit dynamisch gese Beveiliging in de standaarden
lecteerde services. De beslissing om In de vele standaarden op het gebied wordt omgeven.
een bepaalde service te gebruiken van (web)services wordt primair aan )FU CFMBOHSJKLTUF BTQFDU JT EBU EF
wordt bepaald door bijvoorbeeld de dacht besteed aan het realiseren van risico’s van het gebruik van services in
volgende criteria:
functionaliteit en weinig aan risico’s kaart zijn gebracht en dat er, afhan
en beveiliging. In het beste geval kelijk van het risiconiveau, voldoende
t *T EF TFSWJDF QBTTFOE  EVT JT EF UF wordt een paragraaf of hoofdstuk NBBUSFHFMFO[JKOHFUSPGGFO"MTWPPS
leveren dienst conform mijn eisen? gewijd aan beveiligingsaspecten. beelden van dergelijke maatregelen
t 8BULPTUEFTFSWJDF
7PPS CFWFJMJHJOH [JKO FO XPSEFO kan worden gedacht aan de volgende
t *TEFTFSWJDFHFDFSUJGJDFFSE
gescheiden standaarden ontwikkeld. randvoorwaarden bij de inzet van
t ,BO EF CFSJDIUFOTUSPPN XPSEFO )FU HFWBBS IJFSWBO JT EBU JO FFSTUF services:
vercijferd?
instantie naar de functionele stan t "MMF TFSWJDFT XBBSWBO HFCSVJL
gemaakt wordt, moeten minimaal
t 8FMLTFSWJDFOJWFBVCJFEFOEFHFTF daard wordt gekeken en pas in
zijn gecertificeerd op de gebieden:
lecteerde services?
tweede instantie naar de beveiligings
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beveiliging;
functionaliteit en functioneren;
beschikbaarheid.
t "MMF HFCSVJLUF TFSWJDFT  [PXFM
JOUFSO BMT FYUFSO  NPFUFO JO FFO
BVEJUUSBJMXPSEFOWBTUHFMFHE
t .FUMFWFSBODJFSTWBOTFSWJDFTNPFU
FFO 4FSWJDF -FWFM "HSFFNFOU
worden afgesloten, voordat van
services gebruik gemaakt wordt.
t #JK TFSWJDFT PQ HFCJFEFO NFU FFO
hoog risico moet worden besloten
om de vrijheden bij de dynamische
keuze van services te beperken.
t #JK JO[FU WBO TFSWJDFT NPFU WPM
doende aandacht zijn besteed aan
EF CFWFJMJHJOH  EPPS CJK EF JNQMF
mentatie nadrukkelijk uit te gaan
van beveiligingsstandaarden.
*OEJFO WPMEPFOEF XBBSCPSHFO BBO
XF[JH [JKO  XPSEU IFU WPPS FFO *5
auditor mogelijk om een mededeling
met een positieve strekking af te
HFWFO 7PPS FFO EFSHFMJKLF NFEFEF
ling is het dan wel noodzakelijk dat
BBOBMMFSBOEWPPSXBBSEFOXPSEUWPM
daan en dat alle waarborgen juist
functioneren.
●
●
●

HANDREIKING AAN DE
AUDITOR
Deze handreiking vormt zeker geen
‘werkprogramma’ maar een indicatie
van de gebieden waar de auditor
rekening mee moet houden.
1. Risico analyse
 )FFGUFFOFYQMJDJFUFBOBMZTFQMBBUT
HFWPOEFOWBOEFBBOEF40"WFS
bonden risico’s?
2. Compenserende maatregelen
Zijn op basis van de risicoanalyse
compenserende maatregelen
getroffen?

Ing. J.M. (Koos) Ziere RE CISA is als senior
IT-auditor werkzaam bij Berk N.V., IT Audit &
Risk Management, en heeft meer dan dertig
jaar ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking. Dit artikel is gebaseerd op zijn
afstudeerreferaat aan de Erasmus Universiteit
waar hij als IT-auditor afstudeerde en is
geschreven op persoonlijke titel.
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3. Standaarden
Is er bij de ontwikkeling van de
40" WPMEPFOEF HFCSVJL HFNBBLU
van standaarden?
4. Dynamiek en complexiteit
 ;JKO FS DSJUFSJB HFEFGJOJFFSE XBBS
BBOEZOBNJTDIUFTFMFDUFSFOTFSWJ
ces moeten voldoen?
Zijn er voldoende maatregelen
HFUSPGGFOPNWBTUUFLVOOFOTUFM
len welke services op enig moment
zijn gebruikt (audit trail) en of
deze services op de juiste wijze
IFCCFO HFGVODUJPOFFSE CJKWPPS
CFFME EPPS HFCSVJL WBO DFSUJGJDB
ten en TPM’s)
5. Beheersbaarheid
Worden de bij punt 4 genoemde
DSJUFSJBWPPSEZOBNJTDIUFTFMFDUF
SFOTFSWJDFTEBBEXFSLFMJKLHFIBO
teerd? Zijn er criteria gedefinieerd
PNWBTUUFTUFMMFOXFMLF FYUFSOF 
services van een zodanig belang
zijn dat daarbij een mededeling
51.  WBO FFO BVEJUPS OPPE[B
kelijk is? Zijn er afwegingen
gemaakt om bepaalde services
mogelijk in het geheel niet uit te
besteden?
6. Beveiliging
 *TFSCJKIFUPOUXFSQFOIFUPOEFS
IPVEWBOEF40"WPMEPFOEFBBO
dacht voor de beveiliging, door
FYQMJDJFU CFWFJMJHJOHTTUBOEBBSEFO
te hanteren?
*TIFUBOUXPPSEPQÏÏOWBOEFCPWFO
TUBBOEF WSBHFO A/&&  EBO [BM EF
auditor heel zorgvuldig na moeten
HBBO PG IJK[JK OPH UPU FFO EFVHEF
lijke grondslag voor een positieve
mededeling kan komen.
*OEJFO BMMF WSBHFO NFUA+" LVOOFO
worden beantwoord, dan betekent
dit nog niet automatisch dat ‘het wel
goed zit’. De auditor zal zich ook in
dit geval een beeld moeten vormen
van de afdoende werking van de
HFUSPGGFO NBBUSFHFMFO )FU UPFQBT
sen van een standaard alleen is nog
HFFO HBSBOUJF WPPS FFO KVJTUF XFS
LJOH )JFS QBTU EF BVEJUPS [PBMT
HFCSVJLFMJKL  FFO LSJUJTDIF HSPOE
houding. ■
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