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Abstrakt 

Hadáček L., Využití fuzzy logiky pro studii bezpečnostních hrozeb a 

rizik fyzické ochrany, Disertační práce, Ostrava: VŠB-Technická 

univerzita, 2015, 95 s. 

 

V disertační práci se zabývám odhadem bezpečnostního rizika 

s využitím pravidel fuzzy logiky. Teorie fuzzy logiky nabízí možnost 

matematicky modelovat význam podmíněných vágních výroků.  

Pravidla typu IF-THEN jsou svojí strukturou blízká vyjadřování 

člověka. Hodnoty rizika zjištěná přibližnou logickou dedukcí umožní 

optimalizovat opatření fyzické ochrany objektu.  

Stanovení bezpečnostního rizika je provedeno na třech vzájemně 

provázaných úrovních. V nejnižší úrovni vstupují do logické struktury 

rizikový profil, zranitelnost a hodnota aktiva. Na střední úrovni je 

odhadnuta pravděpodobnost ztráty a velikost následku. Výsledné 

bezpečnostní riziko je odhadnuto ze vztahu mezi pravděpodobností ztráty 

a následkem na nejvyšší úrovni. 

Navržená logická struktura není uzavřena. Ke stanovení vstupních 

hodnot je možné využít další kvantitativní nebo kvalitativní analytické 

metody, jejichž výsledky je možné ohodnotit jazykovými výrazy přibližné 

logické dedukce. 

Klíčová slova: fuzzy logika; IF-THEN pravidla; jazyková proměnná; 

security rizika; zranitelnost; 
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Abstract 

Hadáček L., The use of fuzzy logic for the security threats and 

physical protection risks study, Dissertation work, Ostrava: VŠB-

Technical University of Ostrava, 2015, 95 p. 

 

The dissertation deals with the estimation of the security risk by the 

means of fuzzy logic rules. The theory of fuzzy logic offers the 

opportunity to mathematically model the importance of contingent vague 

statements.  

Structures of IF-THEN rules are close to the expression of people. 

Risks values identified by a logical deduction allow to optimize measures 

of an object physical protection. 

Security risk estimation is carried out on three interrelated levels. At 

the lowest level, enter the logical structure an attractivity, vulnerability 

and asset value. At secondary level, the probability of loss and the size 

effect is estimated. The resulting security risk is estimated from the 

relationship between the probability of a loss and an impact at the highest 

level. 

The proposed logical structure is not closed. The input values is 

possible to determine by mean any other quantitative or qualitative 

analytical methods which results shall be evaluated by lingustics 

expressions. 

Key words: fuzzy logic; IF-THEN rules; linguistic variable; security 

risks; vulnerability; 
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Předmluva 

Motivací pro zpracování disertační práce bylo vytvořit specifický 

postup umožňující posoudit rizika fyzické ochrany v neúplně 

definovaném prostředí, jejichž zdrojem je člověk a získat nové znalosti 

z posouzení rizik. 

Kvalita a rozsah opatření, která mají být použita k vytvoření systému 

fyzické ochrany, závisí na výsledku bezpečnostního posouzení objektu. 

Každý člověk popisuje události kolem sebe jazykovými výrazy. Žádná ze 

současně používaných metod neumožňuje pracovat s jazykovým popisem 

vstupních údajů jako takovým. Předmětem disertační práce je zkoumání 

možností využitelnosti pravidel fuzzy přibližné logické dedukce v oblasti 

ochrany majetku. 
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Úvod 

Systém fyzické ochrany integruje personál, procedury a zařízení 

k ochraně aktiv a zařízení před krádežemi, sabotážemi a jinými 

úmyslnými útoky [5]. Vlastností systému fyzické ochrany je odrazení, 

zpoždění, detekce a přerušení postupu neoprávněné osoby k chráněnému 

zájmu umístěnému v bezpečnostní zóně uvnitř objektu.  

Zákony i technické normy označují stejné procesy nebo vstupní 

proměnné různými pojmy. Bezpečnostní rizika jsou součástí všech rizik 

organizace. Bezpečnostní posouzení je zpravidla založeno na technických 

analýzách. Použití konkrétní analytické metody závisí na účelu analýzy. 

Velmi obtížné je zpracovat posouzení při neúplnosti vstupních údajů. 

Chybí specifický analytický postup bezpečnostního posouzení, kterým by 

bylo možné určit hodnotu rizika z nepřesně zadaných vstupních hodnot. 

Z uvedených nedostatků vyplynul hlavní cíl disertační práce a pracovní 

hypotézy. 

Cílem disertační práce je navrhnout vztah mezi vstupními 

proměnnými pro stanovení hodnoty rizika ve fyzické ochraně 

prostřednictvím IF-THEN pravidel fuzzy logické dedukce. Navržená 

pravidla aplikovat v procesech posouzení bezpečnostních rizik fyzické 

ochrany. 

Cílem práce není vytvářet návrhy způsobů ošetření rizik. 

Jako pracovní hypotézy jsem si stanovil: 

A) Ke stanovení hodnoty rizika působení negativní události na 

aktivum, v kontextu fyzické ochrany, jsou vstupními proměnnými 

pravděpodobnost a následek. 

B) Pro stanovení hodnoty rizika není možné použít 

vztah ZNPR  , kde R je riziko, P je pravděpodobnost, N je 

následek a Z je zranitelnost [48]. 
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1 Metody zpracování disertační práce 

Disertační práci jsem zpracoval s využitím obecně teoretických 

metod řešení vědeckých prací: 

a) Analýza 

b) Syntéza 

c) Komparace  

d) Indukce  

e) Dedukce  

f) Analogie  

Vědeckou metodu analýzy jsem využil při vyhodnocení právních 

předpisů, technických norem, vědeckých publikací a zkušeností odborné 

veřejnosti ve vztahu k posouzení rizik fyzické ochrany. 

Metodu syntézy jsem v práci aplikoval ve spojování výsledků 

jednotlivých úkolů do výsledného řešení a metodiky. K vyvození 

příslušných závěrů jsem využil tabulkový zápis dílčích výsledků.  

Při návrhu IF-THEN pravidel jsem použil metody indukce 

a dedukce. Metodu indukce jsem použil při aplikaci výsledků analýz. 

Dedukci jsem využil při usuzování od obecných poznatků o riziku 

k jednotlivým a konkrétním pravidlům. 

Nezbytným krokem pro zpracování disertační práce byla komparace 

výsledků případové studie s výsledky dosaženými konvenční metodou 

analýzy. Porovnáním dosažených výsledků jsem zhodnotil vlastnosti nově 

navržené metody.  

Mezi výše zmiňovanými specifickými vědeckými metodami mají 

zvláštní postavení metody a pravidla fuzzy logiky. Metody a pravidla 

umožňují popis vztahů mezi proměnnými s využitím vágních výrazů 

běžného jazyka.  

Při zpracování práce jsem využil zkušenosti a znalostí z oblasti 

fyzické ochrany objektů před úmyslným útokem osob.  
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2 Rešerše právních a technických norem vztahujících se 

k fyzické ochraně 

Security rizika tvoří samostatnou třídu rizik. Na rozdíl od safety 

rizik se vyznačují tím, že nejde o náhodné události. Vždy se jedná 

o úmyslný promyšlený čin jednotlivce nebo skupiny osob, které 

k uskutečnění scénáře útoku mohou využít zranitelnosti aktiva. 

Zranitelnost aktiva představuje vlastnost opatření správně působit proti 

postupu útočníka.  

Události v minulých obdobích a reakce na ně vytváří zkušenostní 

bázi. Zkušenostní báze nevypovídá o riziku hodnoceného aktiva v daném 

místě a čase. 

Pracovní hypotéza A) je pravdivá. Z rešerše informačních zdrojů 

práce vyplývá, že konečná hodnota rizika je stanovena z hodnot 

pravděpodobnosti a následku. To platí za předpokladu, že hodnoty 

vstupních proměnných jsou stanoveny z dalších charakteristik. 

Pravděpodobnost ztráty aktiva je funkcí jeho zranitelnosti a rizikového 

profilu. Hodnota aktiva vyjadřuje jeho cenu nebo význam. 

Pracovní hypotéza B) je pravdivá. Pro stanovení hodnoty rizika 

není možné použít vztah ZNPR  . Fyzická ochrana působí 

preventivně k ochraně hodnot. Opatření snižují zranitelnost aktiv a tím 

ovlivňují pravděpodobnost jejich možné ztráty, ale nesnižuje jejich 

hodnotu. Pravděpodobnost je faktorem ovlivňujícím velikost rizika při 

dané hodnotě aktiva.  

Z výsledku odpovědí na pracovní hypotézy vyplývá i cíl disertační 

práce, kterým je navrhnout vztah mezi vstupními proměnnými pro 

stanovení hodnoty rizika ve fyzické ochraně prostřednictvím IF-THEN 

pravidel fuzzy logické dedukce. 
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3 Fuzzy přibližná logická dedukce 

Vztah mezi vstupními proměnnými security rizika jsem vyjádřil 

vytvořením pravidel s využitím fuzzy přibližné logické dedukce (PbLD). 

Přibližná logická dedukce umožňuje odvodit závěr z jazykového popisu. 

Vstupní proměnné jsou řazeny horizontálně i vertikálně a vytváří tak 

hierarchickou strukturu.  

Výhodou použití fuzzy přibližné logické dedukce je zachytit znalosti 

expertů a vztahy mezi různými vstupními proměnnými. Použití expertně 

odhadnutých evaluačních jazykových výrazů umožňuje pracovat 

s různým rozsahem vstupních hodnot při zachování stejného významu 

jazykových popisů vstupních hodnot. 

K tvorbě pravidel jsem použil základní vztah mezi nezávislými 

vstupními proměnnými a závislou výstupní proměnnou  

iinnin BYTHENAjeXANDANDAXIFR  je       ...   je  11  

kde 

nR je pravidlo a n je číslo pravidla 

1X  je hodnocený objekt, 

iA , iB  je vlastnost hodnoceného objektu 

1Y  je výstupní proměnná 

V tabulce 3.1 je uveden přehled vybraných jazykových výrazů 

a jejich charakteristických hodnot použitých pro tvorbu modelu posouzení 

rizik fyzické ochrany.  
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Tabulka 3.1 Přehled jazykových výrazů použitých v pravidlech PbLD 

Pro kontext 100,40,0  byly explicitně vypočteny extenze použitých 

jazykových výrazů podle [19]. Uvedeny jsou na obrázku 3.1. 

Objektivizují hodnocení vstupních proměnných použitých pro stanovení 

hodnoty rizika.  

Obrázek 3.1 Průběh evaluačních jazykových výrazů 

Z teoretických výsledků jsem navrhl vstupní proměnné, 

charakterizující posuzované aktivum a uspořádal jsem je do vzájemných 

vazeb. Vazby vstupních proměnných a k nim přiřazená pravidla jsou 

znázorněna na obrázku 3.2. 

Vazby vstupních proměnných, které tvoří tři úrovně, jsem vyjádřil 

pravidly fuzzy přibližné logické dedukce. Na nejnižší úrovni pravidla 

popisují vstupní proměnné. Na střední úrovni jsou hodnoceny průběhy 

Jazykový výraz Zkratka Hodnota Označení 

Malý Sm 10  

Zhruba malý Ro Sm 20  

Velmi zhruba malý VR Sm 30  

Střední Me 40  

Velmi zhruba velký VR Bi 50  

Dosti zhruba velký QR Bi 60  

Zhruba velký Ro Bi 70  

Velký Bi 80  

Velmi velký Ve Bi 90  

Výrazně velký Ex Bi 100  

 



- 12 - 

 

pravděpodobnosti ztráty a následku. Velikost následku je rovna hodnotě 

posuzovaného aktiva. Na nejvyšší úrovni je analyzováno riziko. 

Obrázek 3.2 Vazby pravidel pro hodnocení rizika 

Báze pravidel svojí strukturou umožňuje popsat očekávaný výsledný 

stav s ohledem na hodnoty vstupních proměnných, který vychází 

z expertní znalosti řízeného procesu. Jednotlivá pravidla jsou tvořena 

vágními výroky, které charakterizují vlastnosti vstupních proměnných 

vzhledem ke kontextu. Příklad pravidel je uveden v tabulce 3.2. 

Tabulka 3.2 Pravidla pro analýzu rizikového profilu aktiva 

P.č. X331 is Ai & X332 is Bi => Y31 is Ci 

410 sm   ze  |  ze 

411 sm   sm  |  sm 

412 sm   ro sm  |  ro sm 

Na obrázku 3.3 je uveden příklad výpočtu. Riziko je dáno pravidlem 

č. 9, když pravděpodobnost ztráty X1 je střední me a hodnota aktiva X2 je 

velká bi potom riziko je střední me. Přiřazením charakteristických hodnot 

vstupním proměnným je po hladké defuzzifikaci získána ostrá hodnota 

rizika R=41,01. Obdobným postupem jsem zjistil hodnoty rizika metodou 

přibližné logické dedukce dvou vstupních proměnných. Nevýhodou 

použití fuzzy přibližné logické dedukce ve spojení s hladkou 

defuzzifikační metodou je potřeba odpovídajícího softwarového 

vybavení. 

 

Analýza rizika

Pravděpodobnost ztráty Hodnota aktiv

Zranitelnost

Scénář útoku Cena

III. úroveň

II. úroveň

I. úroveň

Opatření

Rizikový profil

X335

&

X333 X334

Aktivum

Þ  Y32X333 is A’i X334 is B’i is C’i

& Þ  RZ21 is C’’i Z22is D’’i is Ei

& Þ  Z21Y31 is Ci Y32 is C’i is C’’i

Þ  Y31 is Ci

Význam

X336

Viditelnost Tržní hodnota

X331 is Ai

X331 X332

& X332 is Bi

X335 is Di & X336 is D’i Þ  Z22 is D’’i
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Obrázek 3.3 Výpočet rizika v prostředí LFLC 

Navržený expertní systém jsem verifikoval vyžitím transponované 

McKinseyho matice, známé jako GE matice používané v ekonomii, ve 

které jsem aplikoval pravidla pro stanovení velikosti rizika. Vstupními 

hodnotami byly charakteristické hodnoty uvedené v tabulce 3.1. Vstupní 

hodnoty jsem vložil společně s vytvořenými pravidly pro posouzení rizika 

do programu LFLC
1
. Porovnáním příslušnosti jednotlivých výsledků do 

skupin nízkého, středního a vysokého rizika je možné říci, že výsledky 

rizik přibližné dedukce se kryjí s výsledky McKinseyho matice z 58%. 

Výsledky získané tradičním výpočtem rizika se s McKinseyho maticí 

kryjí z 23%. 

Hodnoty rizik hodnocených PbLD a hodnot rizika, zjištěných 

běžným způsobem jsem porovnal v grafu 3.1. Riziko zjištěné PbLD 

zvětšuje plochu středních rizik na úkor plochy nízkých rizik. Odlišnosti 

hodnot rizik, zjištěných PbLD od hodnot běžných způsobů určení rizika, 

jsou v grafu vyznačeny šrafovaně. V ostatních částech grafu patří 

výsledné hodnoty z obou metod do stejných skupin rizika. 

                                                           

1
 LFLC – Language Fuzzy Logic Controler vytvořený v Ústavu pro výzkum 

a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity, http://irafm.osu.cz/en/c100_software/ 
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Graf 3.1 Průběh funkcí rizika dvou lineárních funkcí hodnocených PbLD 

Uvedené zjištění má praktický význam pro posuzovatele rizik. Při 

běžném způsobu posouzení rizik by mohlo dojít k přehlédnutí rizik, 

jejichž hodnota spadá do šrafované oblasti mezi nízká a střední rizika.  

Charakteristické hodnoty a teoreticky vypočtené hodnoty rizika 

PbLD jsou využitelné ke stanovení rizika novým způsobem, bez detailní 

znalosti fuzzy přibližné dedukce a vlastnictví vhodného softwarového 

nástroje,  
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4 Postup hodnocení rizik fyzické ochrany 

Postup hodnocení bezpečnostních rizik fyzické ochrany byl 

zpracován v procesním modelu. V procesech 4, 5, 6, 7, 8, 9 jsem využil 

pravidla fuzzy přibližné logické dedukce.  

Obrázek 4.1 Procesy posouzení security rizik 

Jednotlivé procesy byly rozpracovány v diagramu SIPOC. Zkratka je 

používána v procesním řízení, kde S-dodavatel (suppliers), I-vstupy 

(inputs), P-procesy (process), O-výstupy (outputs), C-uživatelé 

(customers). Příklad diagramu SIPOC je uveden na obrázku 4.2, kde 

„Tým posouzení rizik“ je dodavatelem procesu; „Hodnota aktiva“ 

a „Pravděpodobnost ztráty“ jsou vstupy; „Analýza rizik“ je procesem 

realizovaným podle pravidel fuzzy přibližné dedukce; „Mapa rizik“ je 

výstupem a „Bezpečnostní management“ je uživatelem. 

K posouzení rizik nebyla pravidla fuzzy přibližné dedukce doposud 

použita. Navržený postup je procesně orientovaný a dodržuje obecně 

platné zásady řízení rizik uváděné v technických normách [58][59]. 

U hlavních aktiv byl hodnocen jejich rizikový profil, zranitelnost 

a hodnota na základě viditelnosti, tržní hodnotě, scénáři útoku, 

opatřeních, ceně a významu. 

 

01 Příprava 

posouzení rizik

02 Charakteristika

posuzované

organizace

03 Identifikace

hlavních aktiv

06 Identifikace

scénářů

07 Analýza 

zranitelnosti aktiva

04 Rizikový profil

hlavních aktiv

08 Pravděpodobnost

ztráty

05 Analýza

hodnoty aktiv

09 Analýza 

rizik

10 Hodnocení

rizik

11 Ošetření

rizik

Kontext Posouzení rizik Ošetření rizik
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Obrázek 4.2 SIPOC procesu 09 Analýza rizik 

Z hodnot rizikového profilu aktiv a zranitelnosti bezpečnostních zón 

je usuzováno o pravděpodobnosti ztráty v procesu 8. Výsledná hodnota 

rizika byla stanovena z hodnot pravděpodobnosti ztráty a hodnoty aktiva 

v procesu 9.  

Podle hodnot vstupních proměnných, navržených vazeb a pravidel je 

možné odhadnout hodnotu rizika fyzické ochrany. Postup je využitelný 

i pro jiné typy rizik při zohlednění expertních znalostí souvisejících 

s posuzovanými riziky. 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní 

management 

organizace

Tým posouzení 

rizik FO

09 Analýza rizik

Hodnota aktiva

MS Office

Pravděpodobnost 

ztráty

Mapa rizik
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5 Případová studie 

Nový způsobu stanovení rizika jsem ověřil případovou studií. 

Prvním cílem případové studie bylo ověření použitelnosti navržených 

pravidel v procesech posouzení bezpečnostních rizik. Procesní přístup 

zpřehlednil práci a vymezil jednotlivé kroky. Výsledky jednoho procesu 

byly použity v dalších procesech zpracování posouzení. Proces 1 nebyl 

pro případovou studii významný, protože uvádí úkoly spojené s přípravou 

projektu. V procesech 2 až 4 byly systematicky zpracovány údaje o 

posuzovaném objektu a aktivech. Tyto procesy nevyžadovaly použití 

pravidel přibližné logické dedukce. Při zpracování procesů 5 až 7 jsem 

charakteristickým hodnotám přiřazoval odpovídající evaluační jazykové 

výrazy podle navržených pravidel. Složitější na pozornost bylo 

zpracování procesů 8 a 9. V obou procesech bylo vyhodnoceno celkem 

228 odpovědí. Kvalitativní analýza s využitím pravidel logické 

dedukce je proveditelná bez softwarové podpory. 

Druhým cílem případové studie bylo porovnání výsledků rizik PbLD 

s tradičním způsobem výpočtu rizika R=PN. Při porovnání výsledků 

jsem zjišťoval, zda hodnoty rizik patří do stejné skupiny rizik. Ze 114 

odpovědí se jich 66 shodovalo. Odlišných 48 odpovědí představovalo 

změnu z nízkých rizik do středních rizik u konkrétních aktiv a scénářů. 

Ke změně mezi skupinami středních a vysokých rizik nedošlo. Výsledky 

analýzy ověřily teoretický předpoklad, že část rizik ze skupiny 

nízkých rizik mají být zařazena do skupiny středních rizik a tím 

určena k následnému ošetření.  

Případová studie potvrdila využitelnost přibližné logické dedukce k 

posouzení security rizik, jejichž vstupní údaje jsou vágně zadány. 
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Závěr 

Předložená disertační práce se zabývá problematikou posouzení 

security rizika s využitím přibližné logické dedukce. Pravidla fuzzy 

přibližné dedukce nebyla dosud použita pro posouzení rizik 

v bezpečnostní praxi.  

Při zpracování práce jsem vycházel z rešerše právních a technických 

norem a metod analýzy rizika. Následně jsem vytvořil vazby mezi 

vstupními proměnnými a s využitím pravidel přibližné logické dedukce 

jsem popsal vazby mezi nimi. Pravidla fuzzy přibližné dedukce jsem 

implementoval do procesů posouzení rizik fyzické ochrany. Navržený 

postup a pravidla fuzzy přibližné dedukce jsem ověřil případovou studií. 

Hlavní cíl disertační práce jsem naplnil vytvořením návrhu vztahu 

mezi vstupními proměnnými rizika a vytvořením IF-THEN pravidel, 

které vedou ke stanovení hodnoty rizika fyzické ochrany v neúplně 

definovaném prostředí. Pro návrh analytického postupu posouzení rizik 

fyzické ochrany byly identifikovány vstupní proměnné a vytvořeny 

logické vazby mezi nimi. Návrh byl vytvořen na vlastnostech fuzzy 

přibližné logické dedukce s využití principu běžně používaného způsobu 

posouzení rizika. Zvolený postup dává bezpečnostním analytikům 

možnost pracovat se slovními výrazy na logické úrovni při řešení 

bezpečnostní analýzy.  

Výhodou použití fuzzy jazykových proměnných je možnost 

provádět analýzy i při omezené znalosti vstupních hodnot. Postup je 

otevřený. Umožňuje provádět dílčí analýzy vstupních proměnných 

vhodnějšími typy analýz, jejichž výsledky je možné následně ohodnotit 

vhodným slovním výrazem přibližné logické dedukce. 

Navržený postup dává předpoklady pro rychlé vyhodnocení 

bezpečnostních rizik při změně bezpečnostní situace vzhledem 

k implementovaným bezpečnostním opatřením a hodnotě aktiva. 

Zpracováním navrženého postupu do účelové softwarové podoby umožní 
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vlastníku objektu modelovat různé bezpečnostní situace a v předstihu 

naplánovat odpovídající bezpečnostní opatření.  

Domnívám se, že přínos práce pro vědní obor „bezpečnost 

průmyslu“, by mohl být ve vytvoření nového způsobu posouzení rizik 

fyzické ochrany. Struktura pravidel bere v úvahu postoj k aktivu jak 

vlastníka aktiva, tak i potenciálního útočníka. Navržená pravidla 

podporují hodnocení security rizika při neurčitých vstupních údajích 

a byla integrována do postupu řízení rizik. Aplikace pravidel fuzzy 

přibližné dedukce umožňuje vytvářet vazby mezi vstupními a výstupními 

proměnnými složitých systémů na logické úrovni bez znalosti 

matematického popisu funkcí.  

Přínos práce pro praxi by mohl být ve vytvoření postupu pro 

určení security rizika v nepřesně definovaném prostředí. Nový postup by 

mohl snížit možnost opomenutí některých rizik, kterým by jinak nebyla 

věnována náležitá pozornost. Použité vstupní proměnné by v navržené 

struktuře měly usnadnit posouzení security rizik. Je-li hodnota security 

rizika určena obdobným způsobem jako jiná rizika organizace, tak by 

mělo být možné porovnávat rizika navzájem. To by mělo podporovat 

rozhodovací proces managementu organizace o prioritách ošetření všech 

posuzovaných rizik organizace. 

Na výsledky práce je možné navázat doporučeními způsobů zajištění 

ochrany, která by odpovídala jednotlivým úrovním rizika v kontextu 

chráněného objektu. Další možností je zpracování specifických pravidle 

„šitých na míru“ organizacím pracujícím ve stejném sektoru. To by 

umožnilo sektorové porovnání řízení rizik. 

Pro zpracování složitějších úloh je vhodné využít softwarové 

vybavení, umožňující zpracovat pravidla fuzzy přibližné logické dedukce. 
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Conclusion 

This dissertation deals with the analysis of the security risks by 

means of fuzzy approximate logical deduction. The rules of fuzzy 

approximate deduction has not been used for a security risk assessment in 

a security practice. 

I got from the research of legal and technical standards and methods 

of risk analysis. Then I created linkages among the input variables which 

I described by rules of approximate logical deduction. In the next step I 

implemented the fuzzy approximate logical deduction rules into physical 

protection risk assessment procedure. I have verified the proposed 

methodology and fuzzy approximate deduction rules by a case study. 

I fulfilled the main aim of the work by creating outlines of the 

relationship among the input risks variables and by creating of IF-THEN 

rules, which lead to the determination of the physical protection risk of 

incompletely defined environment. The proposed analytical risk assessing 

procedures of the physical protection was created onto the characteristics 

of fuzzy logic deduction, using the commonly used process principle for 

risk assessing. It gives the opportunity to security analytics work with 

verbal expressions on the logical level when they do a security analysis.  

The advantage of using fuzzy linguistic variables is the ability to 

perform analysis with a limited knowledge of the input values. The 

procedure is open. It allows to ones perform a partial analysis of the input 

variables by appropriate type of analysis. 

The proposed procedure provides conditions for the rapid evaluation 

of security risks when a security situation is changing in view of the 

implemented security measures and asset value. The proposed procedure, 

implemented in a utility software form, allows processing various security 

situation models to an object owner and plan appropriate security 

measures in advance. 
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I think that the benefits of the work for a science branch "security 

industry" is creating a new way of assessing the risk of physical 

protection taking into account the position of a potential attacker and 

owner of the assets. The proposed rules support the assessment of security 

risks in uncertain input data and it was integrated into the risk 

management process. Application of the rules of fuzzy approximate 

reasoning allows ones to create links between input and output variables 

of complex systems at a logical level without knowing the mathematical 

description of functions. 

Contribution of the work for work experience could be in a 

procedure for determining the security risks in imprecisely defined 

enviroment. The new procedure could reduce the possibility of omission 

of some risks which would otherwise not be given due attention. Used 

input variables in the proposed structure should make an assessment of 

security risks easier. If the value of security risks is determined in a 

similar manner as other organization risks so it should be possible to 

compare risks each other. It should support the decision-making process 

of the organization's management priorities treatment of all assessed the 

risks of the organization. 

The results of the work can be linked to the recommendations of 

ways to ensure protection, which would correspond to the different levels 

of risk in the context of the protected object. Another option is to develop 

specific rule "tailor-made" organizations operating in the same sector. 

This would enable the sector risk management comparision. 

For the processing of complex tasks is useful software is equipped to 

handle an approximate fuzzy rules of logical deduction 
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