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Intelligence Grid – nová
bezpečnostná architektúra 
na ochranu verejnosti 

Vstúpili sme do novej éry v doméne bezpečnosti občanov. Aby bolo možné vyrovnať sa s novými,
globálnymi hrozbami, narastá dôležitosť správnych informácií v správnom čase. Koncept Intelligence
Grid je odpoveďou na túto náročnú požiadavku. Je založený na architektúre orientovanej na služby
(SOA) a umožňuje hladkú interoperabilitu viacerých bezpečnostných systémov, aktívnu a výkonnú
spoluprácu medzi rôznymi orgánmi štátnej správy ako aj medzi rôznymi vládami, a to pri dodržaní
ochrany osobných údajov a ďalších legislatívnych požiadaviek. 

Roman Vranský
roman.vransky@capgemini.com

NOVÉ ČASY, NOVÉ HROZBY
Od pádu Berlínskeho múra sa typy hrozieb 

z pohľadu občanov zásadne zmenili. Veľké, ľahko
uchopiteľné hrozby – ako napr. tanky na hrani -
ciach štátu alebo nukleárne ataky – sa vytratili.
Terorizmus je dnes primárnou hrozbou. Tento
typ nepriateľa nepozná hranice, operuje v malých
nezávislých skupinkách, permanentne mení svoje
štruktúry a niekedy je podporovaný aj časťou
našich spoluobčanov (ktorým sa zdajú sympa -
tické jeho ciele alebo hodnoty). Teroristi majú
svoje vlastné priority, nenávidených ľudí alebo
krajiny.... ale faktom je, že v podstate nikto sa už
dnes nemôže cítiť úplne bezpečne. Teroristi
nepotrebujú najnovšie technológie alebo ťažké
zbrane, ale môžu veľmi úspešne používať moder -
né komunikačné nástroje (mobilné zariadenia,

Internet, kryptovanie, hacking) na plánovanie
svojich aktivít.

Samozrejme, sú tu aj ďalšie hrozby: nezákonné
obchodovanie s drogami, pranie špinavých peňa -
zí, ilegálna imigrácia, občianske nepokoje… Väč -
šina z týchto hrozieb je stará a dobre známa, ale
dopady globalizácie, nových ideológií a rastúce
použitie nových technológii na kriminálne účely
im dávajú nový rozmer. 

Zodpovedné vlády musia pri ochrane svojich
občanov zohľadniť aj tieto nové hrozby. Bude to
však vyžadovať dizajn, nasadenie a prevádzku no -
vej bezpečnostnej architektúry na ochranu verej -
nosti – tzv. Intelligence Grid. Táto architektúra
predstavuje implementáciu výkonného grid kon-
ceptu v doméne bezpečnosti. Grid je typ distri -
buovaného systému, ktorý umožňuje dynamické

zdieľanie, výber a agregáciu geograficky rozptý -
lených „autonómnych“ zdrojov dát v závislosti od
ich dostupnosti, výkonu, nákladov a požiadaviek
používateľov na kvalitu služieb. 

ROVNOVÁHA MEDZI BEZPEČNOSŤOU,
OCHRANOU A SLOBODOU

Treba poznamenať, že zmysluplná bezpečnost-
ná architektúra sa dnes nemôže spoliehať len na
tradičné nástroje ochrany občanov. Tie sa sú -
streďujú na jasne identifikované tradičné, externé
hrozby prichádzajúce najmä spoza hraníc. Nové
hrozby sa oveľa ťažšie odhaľujú, nemajú jasné
hranice alebo frontovú líniu, ktorú treba chrániť 
a niekedy nemajú ani zrejmý cieľ. Preto keď uva -
žujeme o ideálnom modeli bezpečnostnej archi -
tektúry, musíme tiež uvažovať o politickej objed-
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návke. Tú už v značnej miere formuluje Európska
ústava, článok 3: „Únia má poskytovať svojim
občanom slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť“.
Preto je hlavným cieľom demokratických vlád
vytvorenie prostredia, v ktorom sú sloboda a bez -
pečnosť. Nájdenie rovnováhy medzi slobodou 
a bezpečnosťou je však problém – zvýšená bez -
pečnosť v živote občanov nemôže ísť na úkor ich
slobody. Z tohto dôvodu musí byť dizajn bez peč -
nostnej architektúry ako celku, ako aj jeho indivi -
duálne aspekty plne transparentné, legálne a v sú -
lade s existujúcimi pravidlami na ochranu súkromia. 

BEZPEČNOSŤ ZALOŽENÁ NA SPOLUPRÁCI
Dnes už je viac ako o jasné, že chýbajúcim spo-

jivkom pre efektívne adresovanie nových bez -
pečnostných hrozieb sú informácie – v správnom
čase, na správnom mieste – je to niečo, čo voláme
„inteligencia“. Aby sme toto spojivko vytvorili,

musíme radikálne zmeniť prístup: od riešení
založených na masívnom hardvéri (ako sú radary,
satelity, ...) smerom k inteligentnejším, na infor-
mácie bohatých riešeniach 

Problémom je, že potrebné informácie sú často
geograficky veľmi rozptýlené – sú v rôznych kra-
jinách, vytvorili ich rôzni ľudia, pracujúci v rôz -

nych orgánoch štátnej správy. Sú uložené v rôz -
nych, navzájom nekompatibilných informačných
systémoch a často sú „stratené“ v obrovských
databázach. Takže, z globálneho, kolektívneho
pohľadu máme veľa potrebných informácii, ale 
čo nám chýba, je spomínaná inteligencia. Len 
lepšia spolupráca medzi existujúcimi orgánmi
štátnej správy a lepšie cezhraničné procesy 
môžu pomôcť transformovať tieto informácie 
na inteligenciu. V tomto smere niet inej alternatí vy.

Vlády sú často v pokušení odpovedať na nové
bezpečnostné hrozby organizačnými zmenami 
– vytváraním nových úradov, zlučovaním existu-
júcich, najímaním bezpečnostných expertov, čo
je však často primálo. Zmena organizačných
štruktúr by nemala byť jedinou odpoveďou na
nové výzvy v oblasti bezpečnosti. Na to, aby sme
umožnili transformáciu informácii na inteligen-
ciu, nepotrebujeme reinžiniering každého úradu

alebo každého procesu. To, čo predovšetkým po -
trebujeme, je lepšia spolupráca medzi existujúci-
mi štátnymi úradmi.

Dobrá správa je, že z pohľadu bezpečnosti ob -
čanov, spolupráca úradov a interoperabilita sú
témy, ktoré sú pozitívne prijímané na politickej
úrovni. Dokonca existuje príslušný legislatívny

rámec – na národných aj medzinárodných úrovniach
– Schengenská dohoda, Európsky Vízový Infor mač ný
Systém, zdieľanie dát o pasažieroch alebo rozhod -
nu tie ICAO o zavedení biometrie v pasoch a vízach. 

Vo väčšom rozsahu je spolupráca medzi vlád-
nymi orgánmi efektívna iba vtedy, keď funguje
interoperabilita medzi príslušnými informačnými
systémami. Tzv. Intelligence Grid poskytuje pri -
rodzený rámec na zabezpečenie interoperability 
v celom rámci bezpečnostného ekosystému, a to
prostredníctvom rozsiahleho použitia konceptu SOA. 

SOA ZABEZPEČÍ NIELEN INTEROPERABILITU
Architektúra orientovaná na služby (Service

Orien ted Architecture alebo SOA) umožňuje rôz -
nym organizáciám, ktoré sa angažujú v riešení
bezpečnosti občanov, vzájomnú výmenu dát a to
veľmi flexibilným a štandardizovaným spôsobom
– prostredníctvom štandardizovaných rozhraní
(XML, webové služby…). 

Výhody skutočnej implementácie SOA sú roz -
siahle. SOA nielen že poskytuje infraštruktúru,
ktorá je kritická pre zabezpečenie interoperabi -
lity, ale tiež vybavila koncept Intelligence Grid
nasledujúcimi vlastnosťami:
�Multikanálová podpora, umožňujúca pou ži tie

najvhodnejšieho rozhrania (web, PC, PDA, mobil-
né telefóny, terminály, veľké obrazovky…) pre
najrôznejšie typy používateľov (telefonisti, po li -
cajti na uliciach, požiarnici, spravodajskí analy -
tici, záchra ná ri…).

�Dynamická orchestrácia biznis procesov na prieč
viacerými organizáciami, ktorá je kľú čom k otvo-
reniu efektívnej cezhraničnej resp. medzivládnej
spolupráce.

�Rámec na podporu širokej škály senzo rov, kto -
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government agencies (Intelligence Service, 
Foreign affairs...) or with other countries

Utility Service
(Infrastructure, Scanners, Security, PKI, Smartcards, RFID, Management)

Obr. 1: Úloha SOA pri budovaní bezpečnostnej infraštruktúry
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ré sa používajú v doméne bezpečnosti ob čanov.
� Škálovateľnosť: Bezpečnostné systémy na och ra-

nu verejnosti musia byť veľmi škálovateľné, aby
boli schopné spracovať obrov ské (rastúce) množ-
stvá dát, ktoré zbierajú senzory. SOA umožňuje
takmer lineárnu škálovateľnosť tým, že potláča
závislosti me dzi systémami. 

�Agilita, umožňujúca rýchlu integráciu viace rých
biznis aplikácii a dát. To je kľúčový faktor bez -
pečnostných systémov na ochranu verejnosti,
pretože len veľmi adaptabilná architektúra je
schopná vysporiadať sa so stále sa meniacimi
hrozbami. 

� Podpora pre vysoko bezpečnú IT infraštruk-
túru (PKI…).

VYSPELÉ TECHNOLÓGIE 
POMÁHAJÚ PRI 
TRANSFORMÁCII DÁT

Dáta treba pozbierať, zmeniť ich na informácie
a následne ich transformovať do inteligentnej for -
my. Je to veľmi paradoxné, ale vo všeobecnosti
možno konštatovať, že dáta možno nájsť relatívne
ľahko. V našom modernom svete totiž každá ľud-
ská aktivita zanecháva za sebou stopu. Každý te -
lefonát, interakcia s bankou, každá cesta do prav -
ným prostriedkom, prechod hranicami, požiadav -
ka na víza, každé použitie webu, každý e-mail
znamená elektronickú stopu. 

Jedna z najväčších výziev pri spracovaní dát
súvisí s ich obrovským množstvom. Priveľa dát
totiž „zabíja“ možnosť ich zmeny na informácie.
Napríklad jednoduchá digitálna kamera monito -
rujúca nejaký priestor generuje v priemere viac
ako 10 gigabajtov dát za deň. Pre veľkomesto to
predstavuje niečo okolo 1 petabajtov informácii
denne, ktoré treba niekam uložiť, analyzovať, atď. 
Je to možné iba na prvej úrovni filtrovania, zlučo-
vania a agregácie, a to čo najbližšie k zdroju infor-
mácií. To je dôvod, prečo v Intelligence Grid exis-
tujú tzv. inteligentné senzory, ktoré dokážu pra-
covať s vyššou úrovňou sémantiky. Napríklad: nie
je potrebné skladovať výstup z digitálnej kamery
z priestoru, kde sa nič významné neudialo.
Môžeme požadovať od systému, aby ukladal len
tie videosekvencie, kde sa vyskytujú ľudia alebo
neočakávané objekty. Je dokonca možné špeci-
fikovať len niektoré videosekvencie, napr. kde sa
vyskytujú ľudia s hnedým kabátom alebo ľudia 
s plecniakom na chrbte. 

Aby bolo možné zmeniť informáciu na inteli -
genciu, je nevyhnutná korelácia viacerých infor-
mácií, ktorá umožní nájsť neobvyklé väzby medzi
faktami, ľuďmi, objektmi. Inými slovami, ide o hľa-
danie ihly v kope sena. Intelligence Grid prepája,
v rámci SOA, rôzne moduly a nástroje na extrak-
ciu vyššej sémantickej hodnoty z množiny základ-
ných, zjavne nesúvisiacich informácií. Cieľom je
poskytnúť dobré vstupy na podporu rozhodova-
cieho procesu a na prípadné následné kroky,
ktoré musia byť urobené na základe dohodnutých
pravidiel. 

KOMPONENTY INTELLIGENCE GRID
1. Identifikačný manažment: Identifikácia je jed -
nou z kľúčových vlastností mnohých bez pečnost -

ných aplikácii používaných pri ochrane verejnos-
ti. Intelligence Grid poskytuje sadu sofistikova -
ných nástrojov potrebných na efektívne riadenie
identít:
�Nástroje na rozpoznávanie identít, ktoré po má -

hajú objasňovať a agregovať identity.
�Nástroje na analýzu vzťahov, ktoré hľadajú sú -

vislosti medzi identitami, odhaľujú zre teľ né aj
nenápadné vzťahy a generujú výstražné upo-
zornenia v reálnom čase.

�Nástroje na anonymné hľadanie, ktoré dokážu
„anonymizovať” všetky identity tak, aby za bez -
pečili ochranu súkromia a súlad s legisla tív ny mi
a etickými pravidlami. 

2. Biometria: Biometria je jednou z najsilnejších
dostupných technológií zabezpečujúcich bez peč -
nú identifikáciu ľudí. Intelligence Grid v sebe
zahŕňa tie najvyspelejšie a najrozsiahlejšie bio-
metrické nástroje ako sú napr. AFIS (Automated
Fingerprint Identification Systems), vhodný pre
tie najväčšie systémy (občianske preukazy, víza,
pasy…), multimodálna biometrická podpora (od -
tlačky prstov, tváre, rohovky…), nástroje na riade-
nie kvality dát, zariadenia na získavanie a verifi -
káciu biometrických dát, RFID čipy… Biometrické
nástroje, ktoré sú použité v Intelligence Grid
umožňujú identifikáciu hľadanej osoby z desiatok
miliónov záznamov. 

3. Video monitoring: Pri rozsiahlych monito -
rovacích systémoch sa nepoužívajú tradičné po -
stupy. Je totiž známe, že veľké množstvo „živých“
obrazoviek nemožno dlhodobo efektívne sledovať
pomocou ľudí. Zabudovaná inteligencia využíva
súbor senzorov (hluk, dym, alarmy…) a systémov
na analýzu obrazu (opustená batožina, masové
pohyby, neočakávané správanie…) aby upozorni-
la operátorov, ktorí takto nemusia stále sledovať
obrazovky. SOA podporuje obrovské množstvo
digitálnych ale aj analógových kamier a sieťové 
a záznamové kapacity požadované na spracova -
nie videosekvencií. 

4. Dátová sémantika: Intelligence Grid pracuje na
základe znalosti malých faktov na rôzne témy 
z množstva rôznych oblastí a dokáže z nich vy tvá -
rať rôzne kombinácie. Tieto kombinácie sa použi-
jú vtedy, keď je vznikne otázka na ľubovoľný zo
sledovaných aspektov. V odbornej terminológii je
táto technika známa ako „orientovaný graf”, v ko -
merčnej terminológii ide o rozšírenie business
intelligence nástrojov o nové technológie dátovej
sémantiky. Tie sú nevyhnutné na to, aby bolo
možné realizovať komplexné dotazy nad komplex -
nými dátami s ad-hoc štruktúrami.

ZÁVER
Koncept tzv. Intelligence Grid integruje v rámci

svojej architektúry orientovanej na služby také
technológie, ako sú identity manažment, bio -
metria, video monitoring, dátová sémantika, IT bez-
pečnosť, mobilita…, ktoré možno použiť na riade-
nie štátnych hraníc, bezpečnostnú identifikáciu
ľudí, skúmanie podozrivých prípadov ako aj na
prevenciu alebo riadenie krízových situácií.


