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Convenții de notare
Acest ghid utilizează următoarele formatări de text și indicatoare:

Indicatoare

Semnificație
Indică o notă. Atrage atenția asupra
unor informații importante.
Indică o avertizare. Indică informații
esențiale pentru a nu dăuna funcționării
sistemului sau aplicației.
Indică
o
interzicere.
Indică
informații de importanță majoră menite să
atragă atenția asupra unor acțiuni ce
trebuie evitate pentru a nu produce daune
majore.
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1 Descriere generală
Modulul MATRISK ANALIZĂ EXTINSĂ RISCURI facilitează analiza detaliată a vulnerabilităților
obiectivelor, prin evaluarea eficienței mijloacelor de control al riscurilor implementate în
obiectiv, precum și a nivelului amenințărilor la adresa securității fizice a obiectivelor.
Modulul MATRISK ANALIZĂ EXTINSĂ RISCURI este destinat utilizării împreună cu
aplicația MATRISK versiunea v4.1
Modulul MATRISK ANALIZĂ EXTINSĂ RISCURI poate fi achiziționat fie împreună cu
pachetul MATRISK, fie de către clienții care dețin deja o licență MATRISK validă.

Cunatificarea riscurilor în aplicația MATRISK se face pe baza
a doi indicatori : Plauzibilitate si Consecinte (Impact)

R = f (P,I)
Plauzibilitatea este determinată pe baza indicatorilor
Frecvență și Vulnerabilitate.

P = f (F,V)

În versiunea standard a aplicației MATRISK, indicatorul
Vulnerabilitate este introdus prin selecția unei valori, de la
”Nesemnificativ” până la ”Critic”. Modulul MATRISK
ANALIZĂ EXTINSĂ RISCURI permite determinarea unui nivel
al indicatorului Vulnerabilitate
analizând eficența
mijloacelor de control al riscurilor vs. nivelul amenințărilor
la care este expus obiectivul respectiv:

Ecuaţia de calcul este următoarea:

V = A *(1- E)
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unde:
A : Nivelul amenintarii
E : Eficienta mijloacelor de control al riscurilor
Această ecuaţie include măsura eficenţei sistemului de protecţie: dacă valoarea eficienței
este maximă (1 - atacul sigur va fi întrerupt în timp util) vulnerabilitatea este nulă, iar
dacă valoarea este 0 vulnerabilitatea va fi determinată strict de nivelul amenințării. Dacă
analiza este făcută în ipoteza cea mai nefavorabilă A = 1, adică atacul va fi efectuat de
cel mai bine pregatit adversar, vulnerabilitatea va fi determinată exclusiv de eficienţa
mijloacelor de control al riscurilor implementate. Invers, dacă A = 0 (atacul nu va avea loc
sau va fi efectuat de cel mai slab atacator) atunci vulnerabilitatea este nulă, iar presiunea
asupra eficienţei sistemului este, la rândul său, nulă.
Calculul indicatorilor se face folosind chestionare de evaluare a nivelului astfel:




Analiza amenințărilor:
o Se folosește un set de 5 chestionare editabile: 1. Motivația / Intenția, 2.
Capabilitatea, 3. Atractivitatea, 4. Utilitatea pentru agresor (numerar,
practica), 5. Vizibilitatea
o Editarea chestionarelor poate fi făcută:
 la nivel global (aplicație), obținându-se setul implicit care se va deriva
pentru fiecare analiză
 la nivelul analizei, oferind posibilitatea particularizării chestionarelor
per obiectiv / grupuri & categorii de obiective
o Se pot edita:
 denumirea chestionarului,
 descrierea chestionarului,
 variantele de răspuns.
o Nu se poate :
 șterge complet un chestionar,
 adăuga chestionar suplimentar,
 schimba numărul de variante de răspuns.
o Nivelul amenințării se calculează în cadrul unei analize, pentru fiecare
Categorie de amenințare / Sursă de amenințare considerată relevantă pentru
analiza respectivă.
o Rezultatul aplicării chestionarelor : fiecare Categorie de amenințare / Sursă
de amenințare considerată relevantă pentru analiza respectivă, va fi
caracterizată de un nivel al amenințării (nivelul se va calcula ca media
aritmetică a răspunsurilor la chestionare)
Analiza eficienței mijloacelor de control:
o Se folosește un set de 4 chestionare editabile: 1. Descurajare, 2. Detecție,
3. Intârziere, 4. Răspuns
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o

o

o

o
o

o

o

Editare chestionare:
 la nivel global => setul implicit care se va deriva pentru fiecare analiză
 la nivelul analizei
Se pot edita:
 denumirea chestionarului
 descrierea chestionarului
 variantele de răspuns
Nu se poate :
 șterge complet un chestionar
 adăuga chestionar suplimentar
 schimba numărul de variante de răspuns
Analiza se face per Mijloace de control, respectiv Zone / Active ; posibilități
de selecție multiplă pentru eficientizarea analizei
Pentru anumite categorii (Efracție, Supraveghere video, Control acces, Pază,
Transport valori) sunt stabilite reguli astfel încât dacă au fost marcate ca
indisponibile în fereastra descriere obiectiv, eficiența să fie automat blocată
pe 1 (nu există / eficiența neglijabilă)
Se afisează, de asemenea, ferestra de descriere a măsurilor de securitate (din
descriere obiectiv), fereastră care poate fi actualizată; modificările se vor
reflecta in descriere obiectiv.
Rezultatul aplicării chestionarelor: Fiecare Zonă / Activ va avea asociat un
nivel al eficienței mijloacelor de control al riscurilor - min 1, max 5 (nivelul se
va calcula ca media aritmetică a răspunsurilor la chestionare); valoarea 0
semnifică – “nu se aplică”, iar chestionarul respectiv este exclus din calculul
eficienței.
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2 Utilizarea Modulului MATRISK ANALIZĂ EXTINSĂ RISCURI
2.1 Instalarea / dezinstalarea modulului
Modulul MATRISK ANALIZĂ EXTINSĂ RISCURI este instalat automat de kit-ul de instalare al
pachetului MATRISK compatibil cu acest modul. Activarea Modulului MATRISK ANALIZĂ
EXTINSĂ RISCURI se face prin introducerea numărului de licență primit la achiziționarea
pachetului MATRISK și validarea unui certificat de licență generat special pentru acest
modul.
Pentru informații referitoare la instalarea / dezinstalarea MATRISK vă rugăm să consultați
instrucțiunile din pachetul MATRISK precum și manualul de utilizare al aplicației.
După instalarea si licențierea corespunzătoare a unui pachet MATRISK compatibil,
disponibilitatea acestui modul în cadrul aplicației este semnalizată corespunzător în fereastra
Info.
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Figura 1 Afișare disponibilitate modul ANALIZĂ EXTINSĂ RISCURI
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3 Analiza eficientă a mijloacelor de control
Modulul “Analiza eficientă a mijloacelor de control “ este folosit pentru a efectua o analiză
a eficienței mijloacelor de control ale riscurilor.
Pentru a accesa submodulul de analiză a eficienței mijloacelor de control, vă rugăm să
mergeți în fereastra Active & mijloace pe zone și apăsați butonul analiză eficiență.
Analiza poate fi facută per zonă, sau la nivel de active, ca în imagine:
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Figura 2 Analiza eficienței mijloacelor de control

Rezultatele analizei eficienței, cu acest modul, se vor reflecta în cuantificarea nivelului de
risc, prin asocierea automată a nivelului de vulnerabilitate (vezi cap 5 Identificarea și
cuantificarea riscurilor).
Efectuarea unei analize
Se va selecta lucrul pe active sau pe zone, optând corespunzător pentru una din cele două,
precum și categoria de mijloace de control, iar prin click dreapta pe o selecție si accesare
„asociere raspuns” se vor deschide patru chestionare de evaluare, care pot fi particularizate
atât la nivelul setărilor generale, cât și la nivelul unei analize. În imaginea de mai jos, este
detaliată semnificația fiecărei categorii prezente în modulul de analiză:
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Figura 3 Analiza eficienței mijloacelor de control- efectuarea unei analize

1. zone/ active : aceasta opțiune permite efectuarea unei analize „per zone” sau „la
nivel de active”;
2. categorii mijloace de control existente: mijloacele de control sunt cele
gestionate prin modulul „mijloace de control “
3. descriere măsuri de securitate: oferă acces la descrierea măsurilor de securitate
așa cum au fost introduse la descrierea obiectivului;
permite editarea
informațiilor, modificarea acestora reflectându-se în descrierea obiectivului;
4. caracteristici măsuri de securitate: sunt prezentate caracteristicile obiectivului,
așa cum au fost introduse în modulul “descrierea obiectivului” ;
5. în această secțiune sunt asociate nivelurile curente de eficiență și se pot face
asocieri noi între zone și categoria mijloacelor de control.
Dacă niciuna din variantele de răspuns din chestionar nu se aplică pentru analiză, atunci se
alege opțiunea “ criteriul nu se aplică”.
Aplicația calculează nivelul eficienței ținând cont de răspunsurile pentru care s-a selectat
altceva decât „Nu se aplică”. Rezultatul va avea valoarea medie a răspunsurilor diferite de
“nu se aplică” si va genera unul din nivelurile: neglijabilă, minimă, medie, ridicată sau
maximă.
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Figura 4 Niveluri de eficiență

Rezultatul răspunsurilor chestionarelor se reflectă în celulele selectate, cu codul de culoare
aferent nivelului (exemplu în imaginea de mai jos)
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Figura 5 Analiza eficienței mijloacelor de control

În situația în care, în descrierea obiectivului, o categorie de mijloace de control este
inexistentă (exemplu: nu există pază), iar utilizatorul selectează această categorie pentru
efectuarea analizei, aplicația va afișa mesaj de avertizare, conform imaginii de mai jos:
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Figura 6 Analiza eficienței mijloacelor de control

În cazul in care se dorește modificarea răspunsurilor:



pentru cele cu o singură valoare- se face dublu click pe celula selectată, ceea ce
conduce la deschiderea ferestrei cu chestionare
pentru cele cu mai multe valori-vor fi selectate și se face click dreapta selectându-se
opțiunea asociere răspunsuri; în situația în care, printre celulele selectate, sunt unele
care au deja un nivel al eficienței mijloacelor de control stabilit, va fi afisat următorul
mesaj de atenționare

Figura 7 Analiza eficienței mijloacelor de control- mesaj de atenționare

Asocierile existente pot fi șterse cu click dreapta pe celulele selectate, prin apăsarea
butonului Ștergere.
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Figura 8 Analiza eficienței mijloacelor de control- ștergere asocieri

4

Analiza amenințărilor

Modulul “Analiza amenințărilor“ permite asocierea categoriilor de potențiali agresori cu
activele și zonele, precum și definirea scenariilor de amenințare și a riscurilor asociate.
Pentru a accesa submodulul de Analiză amenințări, vă rugăm să mergeți în fereastra
Amenințări și apăsați butonul Analiză amenințări.
Analiza poate fi facută per zonă, sau la nivel de active, cu asocierea categoriilor și surselor de
amenințare, ca în imagine:

Figura 9 Analiza amenințărilor
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Efectuarea unei analize
Se va selecta lucrul pe active sau pe zone, optând corespunzător pentru una din cele două,
precum și categoria și sursa de amenințare, iar prin click dreapta pe o selecție si accesare
„asociere raspuns” se vor deschide patru chestionare de evaluare, care pot fi particularizate.
Dacă niciuna din variantele de răspuns din chestionar nu se aplică pentru analiză, atunci se
alege opțiunea “ criteriul nu se aplică”.
Aplicația calculează nivelul eficienței ținând cont de răspunsurile pentru care s-a selectat
altceva decât „Nu se aplică”. Rezultatul va avea valoarea medie a răspunsurilor diferite de
“nu se aplică” si va genera unul din nivelurile: neglijabilă, minimă, medie, ridicată sau
maximă.
Rezultatul răspunsurilor chestionarelor se reflectă în celulele selectate, cu codul de culoare
aferent nivelului.
În cazul in care se dorește modificarea răspunsurilor:



pentru cele cu o singură valoare- se face dublu click pe celula selectată , ce conduce
la deschiderea ferestrei cu chestionare
pentru cele cu mai multe valori-vor fi selectate și se face click dreapta selectându-se
opțiunea asociere răspunsuri; în situația în care, printre celulele selectate, sunt
unele care au deja un nivel al amenințărilor stabilit, va fi afișat următorul mesaj de
atenționare

Figura 10 Mesaj de atenționare

Asocierile existente pot fi șterse cu click dreapta pe celulele selectate, prin apăsarea
butonului Ștergere.
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Figura 11 Analiza amenințărilor- Ștergere asocieri

5

Identificarea și cuantificarea riscurilor
Începand cu versiunea 4, aplicația permite adăugarea de scenarii și salvarea acestora,
fără a asocia un risc, fiind posibilă revenirea și adăugarea ulterioară de riscuri. În
acest fel, cei doi pasi ( definirea scenariilor de amenințare și respectiv, identificarea
riscurilor induse de fiecare scenariu, vor putea fi tratați independent, facilitându-se
astfel o analiză mai eficentă a amenințărilor.

Pentru a efectua identificarea și cuantificarea riscurilor, vă rugăm să mergeți în fereastra
Amenințări, fereastră ce permite asocierea categoriilor de potențiali agresori cu activele și
zonele, precum și definirea scenariilor de amenințare și a riscurilor asociate.
Adăugare scenariu
Pentru crearea unui scenariu se va selecta, trasând prin click, secțiunea de asocieri activecategorii de amenințări dorită sau prin Ctrl și click pentru căsuțele care nu sunt apropiate.
Secțiunea selectată va avea un fundal bleu, iar pentru crearea scenariului repectiv se va da
click dreapta pe repectiva secțiune și va apărea butonul Adăugare scenariu.
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Figura 12 Selectare scenariu zone, active, active nezonat

După ce se va selecta secțiunea scenariului ( vezi paragraful anterior), se va da click pe
butonul Adăugare scenariu și va apărea următoarea casetă pentru definirea riscurilor:
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Figura 13 Adăugare scenariu

Denumirea scenariului se va crea automat, însă aceasta este editabilă.
Adăugare risc
Pentru definirea unui risc se va selecta, trasând prin click sau prin Ctrl și click pentru
căsuțele care nu sunt apropiate, fie categoria de amenințări (ex. furt, vandalizare etc.), fie
sursa de amenințare (ex. hoț interior, hoț exterior, hoți mărunți, vandal etc.). Secțiunea
selectată va avea un fundal bleu, iar pentru definirea riscului respectiv se va da click dreapta
pe respectiva secțiune și va apărea butonul Adaugă risc.

Figura 14 Validare adăugare risc

Denumirea riscului va apărea automat însă aceasta poate fi modificată. Pentru adăugarea
riscului se va da click pe butonul Adaugă risc.
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După adăugarea riscului, va apărea o nouă fereastră, ce va prezenta detaliat nivelul de risc
curent asociat, funcție de indicii stabiliți la adăugarea scenariului.

Figura 15 Adăugare scenariu de risc

Această fereastră este editabilă; se pot edita: denumirea riscului, descrierea riscului și cauza.
În diagrama din partea dreapă a ferestrei, sun afișate componentele riscului și valorile
curente ale acestora.
Elementele referitoare la eficiența măsurilor, nivelul amenințărilor, frecvența, sunt
ajustabile prin dublu-click pe fiecare, în conformitate cu particularitățile scenariului
actualizat.
În secțiunea Detalii risc sunt afișate zonele/activele care sunt în componența riscului,
precum și categoriile/sursele de amenințare care sunt luate în considerare.
La definirea unui risc nou:


nivelul vulnerabilității este calculat pe baza rezultatelor analizei eficienței mijloacelor
de control și al nivelului de amenințare pentru zonele/activele, respectiv
categoriile/sursele de amenințare care concură la apariția riscului respectiv. În cadrul
acestei ferestre, este posibil să se ajusteze suplimentar acești indicatori, pentru a
reflecta cât mai real scenariul analizat sau pentru situația în care utilizatorul nu a
efectuat analiza eficienței și/sau analiza nivelului amenințărilor.
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nivelul indicatorului frecvență este cel calculat pe baza răspunsurilor stabilite la
chestionarul frecvență din Analiza amenințărilor. În cadrul acestei ferestre, este
posibil să se ajusteze suplimentar acești indicatori, pentru a reflecta cât mai real
scenariul analizat sau pentru situația în care utilizatorul nu a efectuat analiza
frecvenței.
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Figura 16 Adaugare scenariu de risc- chestionare

Nivelul riscului stabilit în această etapă va fi reflectat și în fereastra Analiză riscuri; mai
mult, acest nivel poate fi în continuare actualizat din fereastra Analiză riscuri (după modul
de lucru valabil până la versiunea 4)

Dacă se dorește resetarea modificărilor făcute în analiza riscurilor și revenirea la
valorile implicite (bazate pe analiza eficienței mijloacelor de control a riscurilor, respectiv
nivelul amenințărilor), se va apăsa butonul Inițializare.
După adăugarea scenariului cu riscurile asociate, acesta va apărea în lista cu scenarii din
partea dreaptă a ferestrei Amenințări.
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Figura 17 Lista scenarii

Pentru salvarea scenariului și a riscurilor se va da click pe butonul Salvare.

Figura 18 Scenarii de amenințare
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Pot fi adăugate oricâte scenarii sunt necesare, indiferent dacă au mai fost create
scenarii care cuprind aceeași asociere active/ zonă- categorie de amenințări. Dacă
se dorește crearea unui scenariu care să cuprindă aceleași informații ca unul deja
existent, iar diferența să fie doar denumirea (de ex. pentru scenariile de atac care
diferă noaptea față de zi), se poate utiliza funcția de copiere-lipire scenariu
prezentată mai jos.
Scenariile care au asociate cel puțin un risc au asociată o bulină verde; dacă există
scenarii care nu au asociat niciun risc ( fie au fost șterse activele/ zonele asociate,
fie au fost șterse riscurile din fereastra Registrul de riscuri), acestea vor fi
evidențiate cu semnul exclamării.
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Suport tehnic
Dacă în urma parcurgerii specificaţiilor şi sugestiilor cuprinse în cadrul acestui ghid nu
reuşiţi să rezolvaţi problema apărută în utilizarea aplicației MATRISK, aveţi la dispoziţie
următoarele variante:



Telefon suport tehnic: +40 21.252.76.65



E-mail: matrisk@onestsolutions.ro
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