
Quản lý nguy cơQuản lý nguy cơ

 Giới thiệu lý do cần phải có quản lý Giới thiệu lý do cần phải có quản lý 
nguy cơnguy cơ

 Các bước thực hiệnCác bước thực hiện

 Một số gợi ýMột số gợi ý



Một số câu hỏiMột số câu hỏi

 VìVì saosao phảiphải thựcthực hiệnhiện việcviệc đánhđánh giágiá
nguynguy cơcơ

 KhiKhi nàonào thựcthực hiệnhiện đánhđánh giágiá nguynguy cơcơ

 NgườiNgười nàonào thựcthực hiệnhiện phânphân tíchtích, , đánhđánh
giágiá nguynguy cơcơgiágiá nguynguy cơcơ

 NhữngNhững ngườingười nàonào trongtrong tổtổ chứcchức thiếtthiết
lậplập phânphân tíchtích vàvà đánhđánh giágiá nguynguy cơcơ
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Một số câu hỏiMột số câu hỏi

 ThờiThời giangian baobao lâulâu chocho việcviệc phânphân tíchtích
vàvà đánhđánh giágiá nguynguy cơcơ

 NhữngNhững vấnvấn đềđề phânphân tíchtích, , đánhđánh giágiá
nguynguy cơcơ thựcthực hiệnhiện

 NhữngNhững kếtkết quảquả củacủa quảnquản lýlý nguynguy cơcơ NhữngNhững kếtkết quảquả củacủa quảnquản lýlý nguynguy cơcơ
đưađưa lạilại chocho tổtổ chứcchức

 NgườiNgười nàonào chịuchịu tráchtrách nhiệmnhiệm xemxem xétxét
lạilại kếtkết quảquả củacủa phânphân tíchtích nguynguy cơcơ

 ĐánhĐánh giágiá độđộ thànhthành côngcông củacủa quáquá
trìnhtrình phânphân tíchtích nguynguy cơcơ
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Một số câu hỏiMột số câu hỏi

 WHYWHY

 NgườiNgười quảnquản lýlý thểthể hiệnhiện sửsử cẩncẩn trọngtrọng
trongtrong tiếntiến trìnhtrình đưađưa rara quyếtquyết địnhđịnh..

 ĐầuĐầu rara củacủa tiếntiến trìnhtrình phânphân tíchtích vàvà
quảnquản lýlý nguynguy cơcơquảnquản lýlý nguynguy cơcơ

•• NgayNgay tạitại thờithời điểmđiểm đầuđầu tiêntiên khikhi quyếtquyết
địnhđịnh đượcđược đưađưa rara

•• ĐượcĐược sửsử dụngdụng khikhi xảyxảy rara vấnvấn đềđề
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Một số câu hỏiMột số câu hỏi

 WHENWHEN

 KhiKhi màmà tàitài nguyênnguyên vàvà tiềntiền bạcbạc đượcđược
sửsử dụngdụng

 TrướcTrước khikhi bắtbắt đầuđầu mộtmột côngcông việcviệc, , dựdự
ánán, , hoặchoặc quáquá trìnhtrình phátphát triểntriểnánán, , hoặchoặc quáquá trìnhtrình phátphát triểntriển
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Một số câu hỏiMột số câu hỏi

 WHOWHO

 NgườiNgười phátphát triểntriển, , thựcthực hiệnhiện, , ứngứng
dụngdụng hệhệ thốngthống, …, …

 NhữngNhững ngườingười cócó kiếnkiến thứcthức sâusâu sắcsắc vềvề
hoạthoạt độngđộng củacủa tiếntiến trìnhtrình hệhệ thốngthống..hoạthoạt độngđộng củacủa tiếntiến trìnhtrình hệhệ thốngthống..

 WHO WITHINWHO WITHIN

 VănVăn phòngphòng quảnquản lýlý dựdự ánán

66



Một số câu hỏiMột số câu hỏi

 HOW LONGHOW LONG

 PhảiPhải đượcđược kếtkết thứcthức tínhtính bằngbằng ngàyngày

 KếtKết thúcthúc càngcàng sớmsớm càngcàng tốttốt, , đảmđảm
bảmbảm sựsự ítít hưởnghưởng làlà tốitối thiểuthiểu

WHAT WHAT CANCAN WHAT WHAT CANCAN

 NhữngNhững tiếntiến trìnhtrình đượcđược sửsử dụngdụng đểđể
xemxem xétxét cáccác côngcông việcviệc,, dựdự ánán,, ýý
tưởngtưởng,, ……

77



Một số câu hỏiMột số câu hỏi

 WHAT CAN THE RESULTSWHAT CAN THE RESULTS

 NhữngNhững đeđe dọadọa,, thứthứ tựtự ưuưu tiêntiên củacủa cáccác
nguynguy cơcơ

 WHO WHO SHOULD REVIEWSHOULD REVIEW

NgườiNgười tàitài trợtrợ chocho quáquá trìnhtrình NgườiNgười tàitài trợtrợ chocho quáquá trìnhtrình

 HOW IS THE SUCCESSHOW IS THE SUCCESS

 CahcsCahcs hữuhữu hìnhhình đểđể đánhđánh giágiá sựsự thànhthành
côngcông làlà đạtđạt đượcđược thấpthấp nhấtnhất cáccác chichi
phíphí..

88



OverviewOverview

•• CácCác thànhthành phầnphần củacủa phânphân tíchtích

•• PhânPhân tíchtích địnhđịnh lượnglượng vàvà địnhđịnh tínhtính

•• GiớiGiới thiệuthiệu mộtmột nềnnền tảngtảng đểđể phânphân
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•• GiớiGiới thiệuthiệu mộtmột nềnnền tảngtảng đểđể phânphân
tíchtích nguynguy cơcơ



What is Risk?What is Risk?

•• The probability that a particular The probability that a particular 
threat will exploit a particular threat will exploit a particular 
vulnerabilityvulnerability
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–– Not a certainty. Not a certainty. 

–– Risk impact Risk impact –– loss associated with loss associated with 
exploitexploit

•• Need to systematically understand Need to systematically understand 
risks to a system and decide how to risks to a system and decide how to 
control them.control them.



What is Risk Analysis?What is Risk Analysis?

•• QuáQuá trìnhtrình xácxác địnhđịnh, , đánhđánh giágiá, , giảmgiảm
nguynguy cơcơ đếnđến mứcmức chấpchấp nhậnnhận đượcđược
•• XácXác địnhđịnh vàvà tiếntiến hànhhành xửxử lýlý cáccác đeđe dọadọa vàvà

cáccác điểmđiểm yếuyếu
•• ĐánhĐánh giágiá mứcmức độđộ giảmgiảm thiểuthiểu cáccác nguynguy cơcơ

•• QuyQuy tắctắc phânphân tíchtích vớivới 3 3 phầnphần::
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•• QuyQuy tắctắc phânphân tíchtích vớivới 3 3 phầnphần::
•• ĐánhĐánh giágiá nguynguy cơcơ: : xácxác địnhđịnh nguynguy cơcơ làlà cáicái

gìgì, , nhưnhư thếthế nàonào
•• QuảnQuản lýlý nguynguy cơcơ: : lượnglượng giágiá sựsự thaythay thếthế chocho

việcviệc dịchdịch chuyểnchuyển nguynguy cơcơ

•• TruyềnTruyền thôngthông vềvề nguynguy cơcơ: : tìnhtình diễndiễn nhữngnhững
vấnvấn đềđề theotheo cáchcách cócó thểthể hiểuhiểu đượcđược đốiđối vớivới
ngườingười đưađưa rara quyếtquyết địnhđịnh hoặchoặc ((vàvà) ) mọimọi
ngườingười



Risk Management CycleRisk Management Cycle
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From GAO/AIMD-99-139



Risk Management & System Risk Management & System 
development life cycle phasesdevelopment life cycle phases
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Basic Risk Analysis StructureBasic Risk Analysis Structure
•• ĐánhĐánh giágiá

•• GiáGiá trìnhtrình củacủa việcviệc tínhtính vàvà toántoán vàvà tàitài sảnsản
thôngthông tintin

•• NhữngNhững điểmđiểm yếuyếu trêntrên hệhệ thốngthống

•• NhữngNhững đeđe dạodạo từtừ bênbên trongtrong vàvà bênbên ngoàingoài

•• ThứThứ tựtự cáccác nguynguy cơcơ
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•• ThứThứ tựtự cáccác nguynguy cơcơ

•• KiểmKiểm tratra

•• NhữngNhững biệmbiệm pháppháp an an ninhninh đốiđối phóphó đãđã cócó

•• SựSự hiệuhiệu quảquả củacủa biệnbiện pháppháp đốiđối phóphó

•• Chi Chi phíphí ((thiếtthiết lậplập, , hoạthoạt độngđộng, ..) , ..) củacủa cáccác
biệnbiện pháppháp đốiđối phóphó

•• TriểnTriển khaikhai vàvà kiểmkiểm soátsoát



Who should be Involved?Who should be Involved?

•• ChuyênChuyên giagia vềvề bảobảo mậtmật

•• ChuyênChuyên giagia cáccác lĩnhlĩnh vựcvực trongtrong tổtổ
chứcchức
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chứcchức

•• NgườiNgười cócó kiếnkiến thứcthức thựcthực tếtế côngcông việcviệc

•• NhữngNhững ngườingười quảnquản lýlý cócó tráchtrách
nhiệpnhiệp trongtrong việcviệc thiếtthiết lậplập cáccác điềuđiều
khiểnkhiển



Identify AssetsIdentify Assets

•• TàiTài sảnsản –– làlà nhữngnhững thứthứ cócó giágiá trịtrị vớivới
tổtổ chứcchức
•• TàiTài sảnsản vậtvật lýlý
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•• NhàNhà cửacửa, , máymáy tínhtính, , hệhệ thốngthống mạngmạng, ..., ...

•• TàiTài sảnsản logiclogic
•• TàiTài sảnsản sởsở hữuhữu trítrí tuệtuệ, , danhdanh tiếngtiếng, ..., ...



Example Critical AssetsExample Critical Assets

•• Con Con ngườingười vàvà cáccác kỹkỹ năngnăng

•• NhữngNhững tâmtâm huyếthuyết vớivới tổtổ chứcchức

•• PhầnPhần cứngcứng / / phầnphần mềmmềm
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•• PhầnPhần cứngcứng / / phầnphần mềmmềm

•• DữDữ liệuliệu

•• TàiTài liệuliệu

•• NhữngNhững tàitài nguyênnguyên đượcđược cungcung cấpcấp

•• NhàNhà máymáy vậtvật lýlý

•• TiềnTiền



VulnerabilitiesVulnerabilities

•• NhữngNhững khuyếtkhuyết tậttật, , điểmđiểm yếuyếu củacủa
hệhệ thốngthống màmà cócó thểthể bịbị khaikhai thácthác đểđể
xâmxâm hạihại tínhtính toàntoàn vẹnvẹn củacủa hệhệ
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xâmxâm hạihại tínhtính toàntoàn vẹnvẹn củacủa hệhệ
thốngthống



Example VulnerabilitiesExample Vulnerabilities
 ••PhysicalPhysical
 ••V01 Susceptible to V01 Susceptible to 

unauthorized building unauthorized building 
accessaccess

 ••V02 Computer Room V02 Computer Room 
susceptible to susceptible to 
unauthorizedunauthorized

 accessaccess
 ••V03 Media Library V03 Media Library 

susceptible to susceptible to 
unauthorizedunauthorized

•V47 Inadequate/no 
emergency action plan

•(and 7 more)

•Personnel

•V56 Inadequate 
personnel screening

•V57 Personnel not 
adequately trained in job

•...

Communications

•V87 Inadequate 
communications system

•V88 Lack of encryption

•V89 Potential for disruptions

•...

•Hardware

•V92 Lack of hardware 

Slide #Slide #1919

unauthorizedunauthorized
 accessaccess
 ••V04 Inadequate V04 Inadequate 

visitor control visitor control 
proceduresprocedures

 ••(and 36 more)(and 36 more)
 ••AdministrativeAdministrative
 ••V41 Lack of V41 Lack of 

management support management support 
for securityfor security

 ••V42 No separation of V42 No separation of 
duties policyduties policy

 ••V43 Inadequate/no V43 Inadequate/no 
computer security computer security 
plan policyplan policy

•...

•Software

•V62 Inadequate/missing 
audit trail capability

•V63 Audit trail log not 
reviewed weekly

•V64 Inadequate control 
over application/program

changes

•V92 Lack of hardware 
inventory

•V93 Inadequate monitoring 
of maintenance

personnel

•V94 No preventive 
maintenance program

•…

•V100 Susceptible to 
electronic emanations



ThreatsThreats

•• NhữngNhững hoànhoàn cảnhcảnh trạngtrạng tháithái màmà
tiềmtiềm tàngtàng việcviệc tạotạo rara sựsự mấtmất mátmát
vàvà nguynguy hạihại

TấnTấn côngcông vòavòa cáccác dịchdịch vụvụ cơcơ bảnbản
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•• TấnTấn côngcông vòavòa cáccác dịchdịch vụvụ cơcơ bảnbản
•• TínhTính mậtmật, , toàntoàn vẹnvẹn, , khảkhả dụngdụng

•• ĐeĐe dọadọa tạotạo nênnên điểmđiểm yếuyếu

–– NgẫuNgẫu nhiênnhiên

–– CóCó chủchủ đíchđích



Example Threat ListExample Threat List
••T01 Access (Unauthorized T01 Access (Unauthorized 

to System to System -- logical)logical)
••T02 Access (Unauthorized T02 Access (Unauthorized 

to Area to Area -- physical)physical)
••T03 Airborne Particles T03 Airborne Particles 

(Dust)(Dust)
••T04 Air Conditioning FailureT04 Air Conditioning Failure
••T05 Application Program T05 Application Program 

ChangeChange
(Unauthorized)(Unauthorized)
••T06 Bomb ThreatT06 Bomb Threat
••T07 Chemical SpillT07 Chemical Spill

••T17 Errors (All Types)T17 Errors (All Types)
••T18 ElectroT18 Electro--Magnetic Magnetic 

InterferenceInterference
••T19 Emanations T19 Emanations 

DetectionDetection
••T20 Explosion (Internal)T20 Explosion (Internal)
••T21 Fire, CatastrophicT21 Fire, Catastrophic
••T22 Fire, MajorT22 Fire, Major
••T23 Fire, MinorT23 Fire, Minor
••T24 Floods/Water T24 Floods/Water 

DamageDamage
••T25 T25 

Fraud/EmbezzlementFraud/Embezzlement

•T35 Operating System 
Penetration/Alteration

•T36 Operator Error

•T37 Power Fluctuation 
(Brown/Transients)

•T38 Power Loss

•T39 Programming 
Error/Bug

•T40 Sabotage

•T41 Static Electricity

•T42 Storms 
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••T07 Chemical SpillT07 Chemical Spill
••T08 Civil DisturbanceT08 Civil Disturbance
••T09 Communications T09 Communications 

FailureFailure
••T10 Data Alteration (Error)T10 Data Alteration (Error)
••T11 Data Alteration T11 Data Alteration 

(Deliberate)(Deliberate)
••T12 Data Destruction T12 Data Destruction 

(Error)(Error)
••T13 Data Destruction T13 Data Destruction 

(Deliberate)(Deliberate)
••T14 Data Disclosure T14 Data Disclosure 

(Unauthorized)(Unauthorized)
••T15 Disgruntled EmployeeT15 Disgruntled Employee
••T16 EarthquakesT16 Earthquakes

••T25 T25 
Fraud/EmbezzlementFraud/Embezzlement

••T26 Hardware T26 Hardware 
Failure/MalfunctionFailure/Malfunction

••T27 HurricanesT27 Hurricanes
••T28 Injury/Illness T28 Injury/Illness 

(Personal)(Personal)
••T29 Lightning StormT29 Lightning Storm
••T30 Liquid Leaking (Any)T30 Liquid Leaking (Any)
••T31 Loss of T31 Loss of 

Data/SoftwareData/Software
••T32 Marking of T32 Marking of 

Data/Media Data/Media 
ImproperlyImproperly

••T33 Misuse of T33 Misuse of 
Computer/ResourceComputer/Resource

••T34 Nuclear MishapT34 Nuclear Mishap

•T42 Storms 
(Snow/Ice/Wind)

•T43 System Software 
Alteration

•T44 Terrorist Actions

•T45 Theft 
(Data/Hardware/Software)

•T46 Tornado

•T47 Tsunami (Pacific area 
only)

•T48 Vandalism

•T49 Virus/Worm 
(Computer)

•T50 Volcanic Eruption



Characterize ThreatCharacterize Threat--SourcesSources
Threat source Method Opportunity Motive

Cacker Standard
scripts, new 
tools

Network access Challenge, ego, 
rebellion

Khủng bố Access to Network, Ideological 
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Khủng bố Access to 
talented 
crackers

Network, 
infiltration

Ideological 
destruction,
fund raising

Nội bộ Knowledge Complete access Ego, revenge, 
money



Dealing with RiskDealing with Risk
•• LoạiLoại bỏbỏ nguynguy cơcơ
•• ThựcThực hiệnhiện cáccác giảigiải pháppháp hoặchoặc thaythay đổiđổi

cáccác thiếtthiết kếkế

•• ChuyểnChuyển đổiđổi nguynguy cơcơ
ThayThay đổiđổi thiếtthiết kếkế, , thiếtthiết lậplập điềuđiều khiểnkhiển
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•• ThayThay đổiđổi thiếtthiết kếkế, , thiếtthiết lậplập điềuđiều khiểnkhiển
đểđể chuyểnchuyển sang sang dạngdạng nguynguy cơcơ kháckhác

•• MuaMua bảobảo hiểmhiểm

•• ChấpChấp nhậnnhận nguynguy cơcơ
•• CơCơ chếchế phátphát hiệnhiện vàvà hồihồi phụcphục

•• KếKế hoạchhoạch chocho trươngtrương hợphợp xảyxảy rara



ControlsControls

•• CơCơ chếchế, , cáccác thaothao táctác chocho việcviệc giảmgiảm
cáccác điểmđiểm yếuyếu
•• NgănNgăn chặnchặn

PhátPhát hiệnhiện
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•• PhátPhát hiệnhiện

•• KhôiKhôi phụcphục

•• XácXác địnhđịnh đượcđược chi chi phíphí vàvà phampham vivi

•• NhữngNhững điềuđiều khiểnkhiển tuântuân nhữngnhững điểmđiểm
yếuyếu vàvà đeđe dọadọa đãđã đượcđược phânphân tíchtích



Example ControlsExample Controls
 ••C01 Access control devices C01 Access control devices --

physicalphysical
 ••C02 Access control lists C02 Access control lists --

physicalphysical
 ••C03 Access control C03 Access control -- softwaresoftware
 ••C04 Assign ADP security and C04 Assign ADP security and 

assistant in writingassistant in writing
 ••C05 InstallC05 Install--/review audit trails/review audit trails
 ••C06 Conduct risk analysisC06 Conduct risk analysis
 ••C07Develop backup planC07Develop backup plan
 ••C08 Develop emergency action C08 Develop emergency action 

planplan

•C27 Make password changes 
mandatory
•C28 Encrypt password file
•C29 Encrypt data/files
•C30 Hardware/software training for 
personnel
•C31Prohibit outside software on 
system
•...
•C47 Develop software life cycle 
development
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planplan
 ••C09 Develop disaster recovery C09 Develop disaster recovery 

planplan
 ••......
 ••C21 Install walls from true floor C21 Install walls from true floor 

to true ceilingto true ceiling
 ••C22 Develop visitor sipC22 Develop visitor sip--in/escort in/escort 

proceduresprocedures
 ••C23 Investigate backgrounds of C23 Investigate backgrounds of 

new employeesnew employees
 ••C24 Restrict numbers of C24 Restrict numbers of 

privileged usersprivileged users
 ••C25 Develop separation of duties C25 Develop separation of duties 

policypolicy
 ••C26 Require use of unique C26 Require use of unique 

passwords for logonpasswords for logon

development
program
•C48 Conduct hardware/software 
inventory
•C49 Designate critical 
programs/files
•C50 Lock PCs/terminals to desks
•C51 Update communications 
system/hardware
•C52 Monitor maintenance personnel
•C53 Shield equipment from 
electromagnetic
interference/emanations
•C54Identify terminals



Risk/Control Trade OffsRisk/Control Trade Offs

•• TàiTài sảnsản hoànhoàn toàntoàn an an toàntoàn làlà tàitài sảnsản
khôngkhông thểthể sửsử dụngdụng

•• NhữngNhững tàitài sảnsản đượcđược khóakhóa mộtmột cáchcách cẩncẩn mậtmật
làlà an an toàntoàn nhưngnhưng khôngkhông cócó hiệuhiệu quảquả sửsử
dụngdụng

•• CóCó tươngtương tranhtranh giữagiữa an an toàntoàn vàvà tínhtính khảkhả
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•• CóCó tươngtương tranhtranh giữagiữa an an toàntoàn vàvà tínhtính khảkhả
dụngdụng

•• KhôngKhông nênnên phíphí côngcông sứcsức vớivới nhữngnhững tàitài
sảnsản khôngkhông giágiá trịtrị

–– KhôngKhông bảobảo vệvệ sọtsọt rácrác

•• CácCác điềuđiều khiểnkhiển chỉchỉ làlà đủđủ tốttốt chứchứ khôngkhông
tuyệttuyệt đốiđối

–– ĐảmĐảm bảobảo nónó đủđủ chốngchống lạilại kẻkẻ đốiđối địchđịch



Types of Risk AnalysisTypes of Risk Analysis
•• Quantitative Quantitative –– địnhđịnh lượnglượng

–– GánGán cáccác giágiá trịtrị sốsố thựcthực chocho chi chi phíphí vàvà sựsự bảobảo vệvệ vàvà sựsự
pháphá hủyhủy

–– SửSử dụngdụng xácxác địnhđịnh sựsự mấtmất mátmát hànghàng nămnăm -- Annual Annual 
loss exposure (ALE)loss exposure (ALE)

–– XácXác suấtsuất củacủa vấnvấn đềđề xuấtxuất hiệnghiệng
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–– XácXác suấtsuất củacủa vấnvấn đềđề xuấtxuất hiệnghiệng

–– CóCó thểthể khôngkhông tin tin cậycậy, , chínhchính xácxác

•• Qualitative Qualitative –– ĐịnhĐịnh tínhtính
–– PhánPhán đoánđoán nhữngnhững nguynguy cơcơ liênliên quanquan đếnđến tổtổ chứcchức

thôngthông qua qua cáccác đeđe dọadọa

–– DựaDựa trêntrên phánphán đoánđoán, , trựctrực giácgiác, , kinhkinh nghiệmnghiệm

–– SắpSắp xếpxếp sựsự nghiêmnghiêm trọngtrọng củacủa cáccác đeđe dọadọa trêntrên sựsự
nhạynhạy cảmcảm củacủa tàitài sảnsản

–– ChủChủ quanquan, , thiếuthiếu cáccác con con sốsố đểđể đánhđánh giágiá đượcđược lợilợi íchích
khikhi đầuđầu tưtư



Quantitative Analysis OutlineQuantitative Analysis Outline
1.1. XácXác địnhđịnh tàitài sảnsản cócó giágiá trịtrị

2.2. XácXác địnhđịnh cáccác điểmđiểm yếuyếu vàvà sựsự ảnhảnh
hưởnghưởng

3.3. ƯƯớcớc tínhtính khảkhả năngnăng xảyxảy rara
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3.3. ƯƯớcớc tínhtính khảkhả năngnăng xảyxảy rara

4.4. Compute Compute Annual Loss Exposure Annual Loss Exposure 
(ALE)(ALE)

5.5. ĐiềuĐiều tratra khảkhả năngnăng thựcthực hiệnhiện điềuđiều
khiểnkhiển vàvà chi chi phíphí

6.6. TiếtTiết kiệmkiệm đượcđược khikhi thựcthực hiệnhiện điềuđiều
khiểnkhiển



QuantitativeQuantitative

•• Risk exposure = RiskRisk exposure = Risk--impact x impact x 
RiskRisk--ProbabilityProbability

–– Loss of car: riskLoss of car: risk--impact is cost to impact is cost to 
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–– Loss of car: riskLoss of car: risk--impact is cost to impact is cost to 
replace car, e.g. $10,000replace car, e.g. $10,000

–– Probability of car loss: 0.10 Probability of car loss: 0.10 

–– Risk exposure or expected loss = Risk exposure or expected loss = 
10,000 x 0.10 = 1,00010,000 x 0.10 = 1,000

•• General measured per yearGeneral measured per year

–– Annual Loss Exposure (ALE)Annual Loss Exposure (ALE)



QuantitativeQuantitative

•• ChíChí phíphí, , lợilợi íchích củacủa điềuđiều khiểnkhiển

•• CôngCông thứcthức đánhđánh giágiá hiệuhiệu quảquả củacủa
điềuđiều khiểnkhiển
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–– ((risk exp. before control) ((risk exp. before control) –– (risk exp. (risk exp. 
after))/after))/
(cost of control)(cost of control)

•• VíVí dụdụ: : cócó sựsự tươngtương tranhtranh giữagiữa bảobảo
hiểmhiểm vàvà cáccác khoảnkhoản khấukhấu trừtrừ



Qualitative Risk AnalysisQualitative Risk Analysis

•• ThườngThường đượcđược sửsử dụngdụng trongtrong bảobảo mậtmật
thôngthông tintin
•• KhóKhó đểđể đểđể lượnglượng giágiá vàvà xácxác suấtsuất

•• ThứThứ tựtự tươngtương đốiđối sẽsẽ tiếntiến hànhhành nhanhnhanh hơnhơn vàvà
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•• ThứThứ tựtự tươngtương đốiđối sẽsẽ tiếntiến hànhhành nhanhnhanh hơnhơn vàvà
quanquan trọngtrọng hơnhơn

•• NhiềuNhiều tiếptiếp cậncận chocho QRAQRA

•• CùngCùng cáccác bướcbước cơcơ bảnbản vớivới phânphân tíchtích
lượnglượng giágiá
–– XácXác địnhđịnh tàitài sảnsản, , đeđe dọadọa, , điểmđiểm yếuyếu, , điềuđiều

khiểnkhiển

–– SẽSẽ lượnglượng giágiá sựsự quanquan trọngtrọng mộtmột cáchcách kháckhác
biệtbiệt



Example 10 Step QRAExample 10 Step QRA

•• Step 1: Identify ScopeStep 1: Identify Scope
–– Bound the problemBound the problem

•• Step 2: Assemble teamStep 2: Assemble team
–– Include subject matter experts, Include subject matter experts, 

Slide #Slide #3232

–– Include subject matter experts, Include subject matter experts, 
management in charge of management in charge of 
implementing, usersimplementing, users

•• Step 3: Identify ThreatsStep 3: Identify Threats
–– Pick from lists of known threatsPick from lists of known threats

–– Brainstorm new threatsBrainstorm new threats

–– Mixing threats and vulnerabilities Mixing threats and vulnerabilities 
here...here...



Step 4: Threat prioritizationStep 4: Threat prioritization

•• Prioritize threats for each assetPrioritize threats for each asset

–– Likelihood of occurrenceLikelihood of occurrence

•• Define a fixed threat ratingDefine a fixed threat rating
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•• Define a fixed threat ratingDefine a fixed threat rating

–– E.g., Low(1) … High(5)E.g., Low(1) … High(5)

•• Associate a rating with each threatAssociate a rating with each threat

•• Approximation to the risk Approximation to the risk 
probability in quantitative probability in quantitative 
approachapproach



Step 5: Loss ImpactStep 5: Loss Impact

•• With each threat determine loss With each threat determine loss 
impactimpact

•• Define a fixed rankingDefine a fixed ranking
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•• Define a fixed rankingDefine a fixed ranking

–– E.g., Low(1) … High(5)E.g., Low(1) … High(5)

•• Used to prioritize damage to asset Used to prioritize damage to asset 
from threatfrom threat



Step 6: Total impactStep 6: Total impact

•• Sum of threat priority and impact Sum of threat priority and impact 
prioritypriority

Risk 
Factor

Impact 
Priority

Threat 
Priority

Threat
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532Theft

752 Water

853Fire

FactorPriorityPriority



Step 7: Identify Step 7: Identify 
Controls/SafeguardsControls/Safeguards

•• Potentially come into the analysis Potentially come into the analysis 
with an initial set of possible with an initial set of possible 
controlscontrols
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controlscontrols

•• Associate controls with each threatAssociate controls with each threat

•• Starting with high priority risksStarting with high priority risks

–– Do costDo cost--benefits and coverage benefits and coverage 
analysis (Step 8)analysis (Step 8)
•• Maybe iterate back to Step 6Maybe iterate back to Step 6

–– Rank controls (Step 9)Rank controls (Step 9)



Safeguard EvaluationSafeguard Evaluation

••

Threat Possible Safeguard

Fire 8 Fire supression system $15,000.00
Tornado 8 Business Continuity Plan $75,000.00

Risk 
Factor

Safeguard 
cost
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Tornado 8 Business Continuity Plan $75,000.00

7 Business Continuity Plan $75,000.00
Theft 5

Water 
Damage



Step 10: Communicate ResultsStep 10: Communicate Results

•• Most risk analysis projects result in Most risk analysis projects result in 
a written reporta written report

–– Generally not readGenerally not read
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–– Generally not readGenerally not read

–– Make a good executive summaryMake a good executive summary

–– Beneficial to track decisions.Beneficial to track decisions.

•• Real communication done in Real communication done in 
meetings an presentationsmeetings an presentations



Key PointsKey Points

•• Key Elements of Risk AnalysisKey Elements of Risk Analysis
–– Assets, Threats, Vulnerabilities, and Assets, Threats, Vulnerabilities, and 

ControlsControls

Quantitative vs qualitativeQuantitative vs qualitative
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•• Quantitative vs qualitativeQuantitative vs qualitative

•• Not a scientific processNot a scientific process
–– Companies will develop their own Companies will develop their own 

procedureprocedure

–– Still a good framework for better Still a good framework for better 
understanding of system security  understanding of system security  


