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rozhovory, reportáže

Další věcí je, že například v oblasti auto-
mobilového průmyslu je v České republice 
mnoho malých dodavatelů, kteří jsou propo-
jeni se svými zákazníky, tedy automobilka-
mi. Jestliže tedy dokážete proniknout do sítě 
malého dodavatele, dokážete se dostat i k ně-
kterým datům automobilky. A to už vůbec ne-
mluvím o servisních firmách: přes nedosta-
tečně zabezpečenou síť servisní firmy může 
být snadné dostat se k citlivým datům jejich 
zákazníků.

Opět musím zdůraznit, že kybernetickou 
bezpečnost nezajistí jen software, ale také 
školení zaměstnanců, vytvoření bezpečnost-
ních pravidel a kontrola jejich dodržování.

Uváděl jste, že Kaspersky je na jednom 
z předních míst na světě, co se týče detek-
ce nových hrozeb. Jakým způsobem hroz-
by „odchytáváte“?

Využíváme k tomu vlastní Kaspersky 
Security Network. V současnosti máme asi 
425 milionů uživatelů a nějakých 82 milionů 
z nich využívá tuto síť. Na základě chování 
připojených stanic zkoumáme aktuální data, 
vytváříme pravidla a získáváme znalosti, jak 
hrozbám čelit. Každý den je vytvořeno 380 ti-
síc nových virů, nelze tedy vytvořit antivir 
tak, že byste se snažili zabránit aktivitě kaž-
dého jednotlivého viru. Snažíme se naše ře-
šení stavět tak, aby se sama učila. Například 
máme řešení Kaspersky Embedded Systems 
Security vhodné pro bankomaty a podobná 
zařízení, která zůstávají dlouhodobě bez ja-
kýchkoliv aktualizací. Když zařízení napří-

klad po pěti letech připojíte do internetu, náš 
systém ho zabudovanou metodikou ochrání, 
přestože viry už jsou pochopitelně zcela jiné 
než před pěti lety.

Do Kaspersky Security Network musí vaši 
klienti dodávat data. Někdy i citlivá. Jak 
jsou chráněni, aby se jejich data nedosta-
la do nepovolaných rukou?

První věcí je, že vše je anonymizované, to 
znamená, že ani my nevíme, co, od koho a jak 
přišlo. Data zpracováváme ve Švýcarsku, kde 
máme od roku 2018 své datové centrum. Veš-
kerá data Kaspersky Security Network zpra-
cováváme právě jenom ve Švýcarsku. Nedáv-
no jsme také prošli bezpečnostním auditem, 
který řešil bezpečnostní standardy při vývoji, 
aktualizacích a vydávání nových verzí.

Přestože jste ruská firma, datové centrum 
je ve Švýcarsku?

Kaspersky je mezinárodní firma. Sídlo je 
v Moskvě, ale evropská centrála je v Londýně 
a data se zpracovávají ve Švýcarsku.

Proč právě ve Švýcarsku?
Švýcarsko je pověstné svojí neutralitou 

a má vyspělou legislativu v oblasti ochra-
ny dat.

Abychom však rozšířili svoji přístup-
nost pro zákazníky, otevřeli jsme loni Cen-
trum transparentnosti v Madridu a teď v srp-
nu v Kuala Lumpur v Malajsii. V Curychu, 
v Madridu i v Kuala Lumpur se mohou zá-
kazníci nebo vládní agentury seznámit se 

zdrojovými kódy produktů a aktualizací 
a s pravidly pro detekci hrozeb.

Obor kybernetické bezpečnosti bude asi 
pro mnohé lidi lákavý. Jak se vám daří zís-
kávat nové vývojáře a techniky?

Moje zkušenosti jsou z oblasti marketin-
gu a technické podpory, kde jsme obsazova-
li několik pozic v České republice, v Řecku 
a v Rumunsku a všude byl obrovský zájem. 
Pokud jde o vývojáře, hlavní vývojové stře-
disko je v Rusku, já tedy nejsem s vývojem 
nijak přímo spojen. Ovšem vím, že společ-
nost Kaspersky je v Rusku velký pojem a pro 
lidi je ctí pracovat pro naši firmu. Pracují pro 
nás velmi chytří a schopní lidé, zapálení pro 
věc a to se odráží na kvalitě našich řešení.

Na druhou stranu, kyberbezpečnost průmy-
slové infrastruktury je náročný obor. Pro mla-
dé vývojáře je snazší vymyslet pěknou mobilní 
aplikaci a založit si start-up, který prorazí do 
světa, než řešit zabezpečení řídicích systémů 
průmyslových zařízení. To je běh na dlouhou 
trať a týmová práce. Kromě znalostí to vyža-
duje hodně času i peněz – tedy nic, co by se 
dalo dělat v maličkém start-upu.

Naproti tomu jsou organizace, jako je tře-
ba CIIRC na ČVUT, které se snaží řešit otáz-
ky průmyslu 4.0 včetně kybernetické bezpeč-
nosti firem a tak k tématu přitáhnout studenty.

Děkuji Vám za rozhovor.

(Rozhovor vedl Petr Bartošík.)

Schopnost strojů a zařízení komuniko-
vat navzájem je základním předpokladem 
pro uskutečnění jakéhokoliv konceptu chyt-
ré výroby, průmyslového internetu věcí nebo 
průmyslu 4.0. Týká se to i zařízení a systémů 
strojového vidění. Divize strojového vidění 
německého sdružení výrobců strojů a zařízení 
VDMA zřídila pracovní skupinu VDMA OPC 
Machine Vision, která vytvořila a 28. srpna 
zveřejnila první část Sdružené specifikace 
OPC pro strojové vidění – Companion Speci-
fication OPC Machine Vision. Specifikace vy-
užívá jako základ pro interoperabilitu různých 
systémů strojového vidění standard OPC UA.

Sdružená specifikace OPC Machine Vi-
sion vytváří informační model pro systémy 
strojového vidění: chytré kamery, snímače 

Iniciativa VDMA OPC Machine Vision 
vytvořila standardizované informační rozhraní 
pro strojové vidění

obrazu nebo jiné komponenty, které doká-
žou extrahovat informace z digitálních ob-
razů či videosekvencí. Je určena pro využití 
těchto systémů v průmyslu. Digitální obra-
zy nebo videa představují obecně prostoro-
vá data: jednorozměrná data z řádkových 
skenerů, dvourozměrná z obrazů poříze-
ných klasickou kamerou, třírozměrné mra-
ky bodů z 3D skenerů nebo data s časovými 
údaji v případě videosekvencí. Data mohou 
pocházet ze senzorů snímajících ve viditel-
ném světle, infračerveném nebo ultrafialo-
vém spektru, ze senzorů rentgenového zá-
ření, radarů, ultrazvukových senzorů, ale i 
z virtuálních senzorů.

Cílem specifikace je umožnit integraci 
systémů strojového vidění do systémů říze-

ní výroby a informačních systémů podniku. 
Doplňuje nebo nahrazuje dosavadní rozhraní 
a přidává schopnosti vertikální i horizontální 
integrace. Umožňuje přenášet relevantní data 
dalším oprávněným uživatelům, ať je to jiný 
systém strojového vidění, řídicí systém (PLC, 
IPC) stroje, linky nebo celého závodu, systém 
SCADA, nebo jiný softwarový systém využí-
vající informace strojového vidění. 

Zveřejněná část 1 se věnuje řízení, správě 
konfigurace, receptur a výsledků a je dostup-
ná na https://opcfoundation.org/developer-
-tools/specifications-opc-ua-information-mo-
dels/opc-unified-architecture-for-machine-
-vision/.

(Bk)


