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MARTIN RYCHLÍK

PRAHA Na poËátku to vypadalo
jako prost˝ úkol. P¯ipravit soft-
ware pro návrh tvaru klíË˘, které
by dokázaly otevírat p¯esnÏ defi-
nované podmnoûiny zámk˘, jeû
se ale mohou pro kaûdého uûivate-
le liöit. V roce 2012 proto Ëeská
poboËka p¯edního svÏtového v˝-
robce zámk˘ Assa Abloy (d¯ívÏj-
öí FAB) oslovila vÏdce – kyberne-
tiky Ji¯ího Matase a Filipa éelez-
ného – z Fakulty elektrotechnické
»VUT.

„Kdyû jsme jeli do Rychnova,
do firmy, mÏli jsme pocit, ûe ¯eöe-
ní máme skoro v kapse. Podepsali
jsme smlouvu. Ale ukázalo se, ûe
pro bÏûné kombinatorické postu-
py je problém p¯íliö tÏûk˝,“ vzpo-
míná profesor éelezn˝, jenû
s mladöími kolegy Radomírem
»ernochem, Ond¯ejem Kuûelkou
a Ji¯ím VyskoËilem p¯em˝öleli,
jak úlohu vy¯eöit.

Cena od firmy Siemens
S vyuûitím poznatk˘ umÏlé inteli-
gence se jim to nakonec poda¯ilo
– loni za své pr˘kopnické ¯eöení
dostali cenu Siemens za nejlepöí
v˝sledek inovace. „VÏ¯te nebo
ne, ale uspokojiv˝ software pro pl-
nou automatizaci návrhu klíË˘ ne-
existoval,“ ¯ekl LN éelezn˝.

Jakkoli to pro pár desítek klíË˘,
které se dÏlí na generální (otev¯e
vöe), hlavní (otev¯e více r˘zn˝ch
zámk˘) a vlastní (otev¯e pouze je-
din˝ zámek), vypadá zpoËátku
snadno, problémy rostou ve chví-
li, kdy si nÏkdo objedná ¯ádovÏ ti-
síce zámk˘.

KromÏ toho, ûe navrûené délky
zub˘ musejí zaruËit, aby kaûd˝
klíË otev¯el jen svou podmnoûinu
zámk˘, úloha se dále komplikuje
v˝robními omezeními – t¯eba aby
se v˝öka sousedních zoubk˘ neli-
öila p¯íliö. Dle éelezného nejsou
v˝jimkou ani vÏtöí zakázky, nap¯í-
klad finská filiálka nedávno ¯eöila
objednávku vyûadující asi 1,5 mi-
lionu klíË˘!

CyberCalc i do Belgie
Navrhují-li zámkové systémy
zkuöení technici, pouûívají intuici
a také osvÏdËená schémata
z p¯edchozích zakázek. To je
ovöem zdlouhav˝ proces. V˝ho-
da poËítaËového ¯eöení spoËívá
v tom, ûe m˘ûe najít mnoho, ale
t¯eba i vöechna moûná ¯eöení,
mezi nimiû m˘ûe uûivatel vybí-
rat, zejména podle v˝robní nároË-
nosti.

Hrubou poËítaËovou silou,
tedy vyzkouöením vöech moû-
n˝ch konfigurací, by to neölo a ne-
pomohlo by ani zapojení superpo-
ËítaË˘. „V informatice je t¯ída pro-
blém˘, v nichû jen malé, lineární
zvÏtöení zadání zp˘sobí exponen-

ciální nár˘st sloûitosti,“ ¯íká ée-
lezn˝. To by byl i p¯ípad zkouöe-
ní vöech moûn˝ch variant klíË˘;
s kaûd˝m p¯idan˝m zámkem se
¯eöení násobnÏ zpomalí. Tedy
chcete-li vy¯eöit o deset klíË˘
více, musíte si po¯ídit desetkrát
rychlejöí poËítaË i za stonásobnou
cenu.

Proto museli vÏdci p¯ijít
s nÏËím jin˝m. Vyvinuli aplikaci
CyberCalc, která je zaloûena na
postupech znám˝ch z umÏlé inte-
ligence. Umí rozeznat, kdy a jaká
prohledávací úloha je nejv˝hod-
nÏjöí, rozdÏlí si sektory prohledá-
vání a umí p¯edvídat, ve kter˝ch
segmentech jsou ¯eöení pravdÏpo-
dobná. „V CyberCalcu jsme vyla-
dili heuristiky, coû jsou jakési ná-

povÏdy, které cesty má program
prozkoumat první, neboù je tam
nejpravdÏpodobnÏjöí ¯eöení,“ ¯íká
éelezn˝. Místo nÏkolikadenních
lidsk˝ch propoËt˘ umí Cyber-
Calc spoËítat matici za pár minut.
„PÏknÏ to ukazuje, ûe hranice
mezi základním v˝zkumem
a jeho aplikací, vyuûitím v praxi,
m˘ûe b˝t dosti nez¯etelná,“ ¯ekl
LN Pavel Ripka, dÏkan elektro-
technické fakulty.

V RychnovÏ uû tohoto postupu
pár mÏsíc˘ vyuûívají, a jak vÏdci
prozradili, nedávno doölo
i k prodeji dalöí licence belgické
poboËce Assa Abloy. Tam uû
chtÏjí, aby byl provoz zcela auto-
matizován, v duchu tzv. Pr˘mys-
lu 4.0, takûe od zákazníkovy ob-
jednávky se mají v celém v˝rob-
ním ¯etÏzci klíË˘ dotknout lidé aû
na konci: aû jim vypadnou hoto-
vé. V jednání je téû objednávka li-
cence pro dalöí filiálky koncernu,
kter˝ pat¯í v oboru k nejvÏtöím na
svÏtÏ.

A navíc bioinformatika
„O klíËích jsem se toho dost do-
zvÏdÏl,“ smÏje se éelezn˝. I jeho
p¯ekvapilo, ûe ani v 21. století ne-
jsou kovové klíËe na ústupu, ûe je
nevym˝tily Ëipy, vstupní karty
anebo modernÏjöí metody. Paten-
tovat CyberCalc ale neplánuje, ne-
boù patentovat software je
v EvropÏ zatím nemoûné.

Principy jsou obchodním tajem-
stvím a »VUT prodává na soft-
ware licence.

„Rádi bychom, aby se systém
ze star˝ch zakázek i uËil,“ tÏöí se
informatik na vÏdecky asi nejzají-
mavÏjöí úkol. ZmínÏné heuristiky
by si program mohl sám zlepöo-
vat na základÏ nabit˝ch zkuöenos-
tí. Zde se mohou uplatnit metody
strojového uËení, jeû v poslední
dobÏ nab˝vají na popularitÏ.

Metoda takzvaného hlubokého
uËení byla vyuûita také t˝mem v˝-
vojá¯˘ Googlu k vytvo¯ení progra-
mu AlphaGo, umÏlé inteligence,
která letos poprvé v dÏjinách po-
razila ËlovÏka v asijské h¯e Go –
ta nabízí astronomick˝ poËet
tah˘.

éelezn˝ se samoz¯ejmÏ nevÏ-
nuje jen „poËítání“ klíË˘. Se
sv˝m t˝mem pracuje i na anal˝-
zách dat pro biomedicínsk˝ v˝-
zkum, jichû jsou nep¯ehledná
kvanta. VÏnuje se tedy bioinfor-
matice, p¯edevöím v oblasti mole-
kulární genetiky, a s vÏdci
z Institutu klinické a experimen-
tální medicíny (IKEM) publiko-
val i dvÏ studie v medicínském
Ëasopise Transplantation.

Spolupracuje také s Jakubem
Tolarem, jenû ¯ídí Institut kmeno-
v˝ch bunÏk na Minnesotské uni-
verzitÏ ve Spojen˝ch státech
americk˝ch, kde se zab˝vají ge-
novou terapií a opravami DNA –

pomocí postup˘ zahrnujících i re-
voluËní editaËní metody
CRISPR-Cas9.

„Pomáháme jim poËítat hypoté-
zy, predikovat, které zásahy bu-
dou fungovat,“ ¯íká Filip éelez-
n˝, jenû získal profesuru uû ve
sv˝ch jedenaËty¯iceti letech.
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Filip éelezn˝ (42)
n P˘sobí na FakultÏ
elektrotechnické »VUT v Praze,

loni tam získal profesuru.

n Jako postdoc byl v letech
2003/04 na University of

Wisconsin-Madison ve Spojen˝ch

státech.

n JeötÏ jako student získal cenu
EMCSR, udÏlovanou Rakouskou

spoleËností pro kybernetická

studia. Za inovativní aplikaci

CyberCalc získal letos se sv˝m

t˝mem prestiûní Cenu Wernera

von Siemense.

n Zab˝vá se umÏlou inteligencí,

strojov˝m uËením

a bioinformatikou.

Publikoval desítky studií

v Ëasopisech Machine Learning

nebo BMC Bioinformatics. Je

Ëlenem redakËní rady Ëasopisu

Journal of Data Semantics.

CENZURA?

Facebook zablokoval
KonviËkovy stránky
PRAHA SpoleËnost Facebook
v nedÏli zablokovala stránky Ini-
ciativy Martina KonviËky, která
je nástupcem Bloku proti islá-
mu. „Jedná se o dalöí ukázku ne-
svobody a cenzury, která panuje
na Facebooku. To utahování
öroub˘ zaËíná b˝t nesnesitelné,
naöe stránka ûádná pravidla ne-
poruöila a nebyl nám ani sdÏlen
ûádn˝ d˘vod tohoto kroku,“ uve-
dl lídr uskupení Martin KonviË-
ka. S potíûemi se na Facebooku
uû pot˝kaly jiné projekty, do kte-
r˝ch byl KonviËka zapojen.
Loni v Ëervnu a letos v lednu
spoleËnost zablokovala stránky
iniciativy Islám v »R nechce-
me. Facebook podle odborníka
na sociální sítÏ z Ami Digital
Vladana Crhy stránky uûivatel˘
v zásadÏ blokuje, kdyû zjistí, ûe
uûivatel poruöuje interní pravi-
dla, a kdyû vÏtöí poËet uûivatel˘
závadné stránky nahlásí. Uûiva-
tel se po zablokování m˘ûe obrá-
tit na podporu sluûby a domlu-
vit se na nápravÏ. Ëtk

ARMÁDA

Druh˝muû NATO
Pavel zkritizoval
v˝daje na obranu
PRAHA O v˝dajích na obranu
nebo blíûícím se summitu
NATO ve VaröavÏ vËera v Pra-
ze bÏhem své první oficiální ná-
vötÏvy »eska jednal p¯edseda
Vojenského v˝boru NATO Petr
Pavel. Druh˝ nejv˝öe postaven˝
p¯edstavitel Aliance poukázal
na nízké obranné v˝daje zemí
NATO, »esko je podle nÏj v po-
slední ËtvrtinÏ Ëlensk˝ch zemí.
Oficiální návötÏvu Pavel zahájil
na generálním ötábu, kde ho p¯i-
vítal jeho nástupce v pozici ná-
Ëelníka Josef BeËvá¯. Mluvili
také o nabídce zemí visegrádské
Ëty¯ky na spoleËné cviËení v Po-
baltí nebo o misích a cviËeních
Ëeské armády. Jedním z témat
byla i zmínÏná otázka financová-
ní NATO. Pavel ¯ekl, ûe i kdyû
se situace za poslední necel˝
rok v otázce v˝daj˘ na obranu
v Alianci zlepöila, tempo p¯ílivu
penÏz stále neodpovídá bezpeË-
nostní situaci. Na KarlovÏ uni-
verzitÏ poté hovo¯il o nebezpe-
Ëí, které pro Alianci znamená
Rusko i extremismus, teroris-
mus, migrace a zhroucené státy
na jih od hranic NATO. Pavel
¯ekl, ûe rozsáhlá ruská agrese
není na po¯adu dne, nelze ale vy-
louËit to, ûe Rusko pouûije v Po-
baltí podobn˝ scéná¯ jako na
Krymu nebo na v˝chodÏ Ukraji-
ny. Aliance podle Pavla neuva-
ûuje o tom, ûe by do Pobaltí
nebo obecnÏ na svou v˝chodní
hranici p¯esunula nÏjaké v˝-
znamné vojenské síly. Ëtk
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ZPRÁVY DNE

KlíËníci s umÏlou inteligencí
T˝m z »VUT vymyslel zp˘sob, jak navrhovat „multizámkové“ klíËe. Inovace se uû vyuûívá ve svÏtÏ


