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Proces uzyskiwania przez ludność świata dostępu  
do Internetu wyraźnie wyhamowuje 

KOMUNIKAT 

23 października 2018. Brytyjski dziennik „The Guardian” 18 
października br. opublikował1 wnioski z raportu Web Foundation2 
poświęconego dostępowi ludności świata do Internetu. Kluczowe są 
dwa wnioski: 

1. Połowa ludzkości wciąż nie ma dostępu do sieci Internet. 

2. Proces uzyskiwania dostępu do sieci wyraźnie wyhamowuje. 

Autorzy z Web Foundation przeanalizowali najnowsze dane ONZ na 
temat wykluczenia cyfrowego. Wynika z nich, że połowa ludzkości 
znajduje się poza bezpośrednim zasięgiem rewolucji cyfrowej. 

W największym stopniu dostępu do sieci pozbawieni są:  

- mieszkańcy najuboższych regionów,  

- mieszkańcy obszarów najbardziej oddalonych od dużych 
centrów miejskich i głównych kanałów infrastruktury 
przesyłowej,  

- najsłabiej wykształceni, 

- kobiety.  

Autorzy przytaczają w tym kontekście prognozę ONZ z 2014 roku, 
która przewidywała, że w 2017 roku dostęp do sieci uzyska 50% 
ludności globu. Tymczasem, według najnowszych prognoz, próg ten 
zostanie osiągnięty dopiero w połowie 2019 roku. Kluczowe 
znaczenie ma fakt dużego spadku wzrostu dynamiki dostępu do sieci 
– od średnio 11% rocznego przyrostu w latach 2006-2017 do 6%  
w 2017.  

Punktem odniesienia do interpretacji danych Web Foundation jest 
teza o nierównościach rozwojowych związanych z brakiem dostępu 

                                                      
1 I. Sample, Exclusive: dramatic slowdown in global growth of internet access, 

„The Guardian”, 18.10.2018, 
https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/18/exclusive-dramatic-
slowdown-in-global-growth-of-the-internet [odczyt: 22.10.2018]. Pełny raport 
ma ukazać się w listopadzie 2018. Wnioski z niego płynące są na tyle ważne,  
że warto je przytoczyć już teraz za omówieniem „The Guardian”. 

2 Fundacja założona przez wynalazcę usługi WWW Tima Bernersa-Lee, zob. 
https://webfoundation.org/ [odczyt: 23.10.2018]. 

https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/18/exclusive-dramatic-slowdown-in-global-growth-of-the-internet
https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/18/exclusive-dramatic-slowdown-in-global-growth-of-the-internet
https://webfoundation.org/
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do nowoczesnych technologii cyfrowych. Wskazano przy tym na 
obserwowalne korelacje między dostępem do sieci a wzrostem PKB. 

Przyczyn wykluczenia autorzy raportu upatrują głównie we wciąż 
zbyt wysokim koszcie dostępu do sieci. Chodzi tu nie tylko o samo 
ubóstwo mieszkańców niektórych rejonów świata. Również 
dostawcy nie są zainteresowani ponoszeniem kosztów inwestycji 
związanych z doprowadzeniem i utrzymaniem infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

Autorzy raportu wskazują także na kulturowe przyczyny braku 
dostępu do sieci. Wśród nich wymieniają brak wyłonienia się takiej 
potrzeby wśród mieszkańców niektórych krajów rozwijających się. 
Problemem jest także analfabetyzm i brak podstawowych 
kompetencji niezbędnych do obsługi i praktycznego wykorzystywania 
urządzeń elektronicznych.  

Bariery kulturowe mają także poważne znaczenie w przypadku 
cyfrowego wykluczenia kobiet. Przytoczono w tym kontekście 
wypowiedź Nanjiry Sambuli z Web Foundation, która stwierdziła,  
że w „niektórych zbiorowościach sam pomysł, że kobieta może 
posiadać cokolwiek na własność, w tym także smartfon, jest źle 
widziany”3.   

Komentarz. Jak wskazują komentujący raport Web Foundation 
autorzy z branżowego czasopisma „Wired”4 w rzeczywistości 
odsetek ludności świata mający dostęp do Internetu jest jeszcze 
mniejszy. W omawianym raporcie przyjęto bowiem, że dostęp do 
Internetu ma ten, kto może skorzystać z niego przynajmniej raz na 
trzy miesiące. Taką częstotliwość dostępu trudno uznać za istotnie 
przekładającą się na szanse życiowe i styl funkcjonowania 
konkretnych osób czy zbiorowości.  

Autorzy z „Wired” zwracają także uwagę, że sama częstotliwość 
dostępu do sieci nie mówi nam wiele, jeśli nie uwzględnimy także 
czasu dostępu i prędkości oraz jakości przesyłu danych. Inaczej na 
życie ludzi wpływa fakt, gdy za pomocą sieci mogą przesyłać głównie 
sam tekst i inny wpływ ma możliwość nielimitowanego przesyłu 
multimediów w czasie zbliżonym do rzeczywistego.  

                                                      
3 Tamże. 
4  E. Dreyfuss, Global Internet Access is even worse than dire reports suggest, 

„Wired”, 23.10.2018, https://www.wired.com/story/global-internet-access-
dire-reports/ [odczyt: 25.10.2018].  

https://www.wired.com/story/global-internet-access-dire-reports/
https://www.wired.com/story/global-internet-access-dire-reports/
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Przywykło się powszechnie przyjmować, że światowa rewolucja 
cyfrowa jest procesem uniwersalnym kulturowo, zaś brak dostępu do 
sieci staje się zjawiskiem marginalnym, pomijalnym w analizach, gdyż 
dotyczy coraz mniejszego odsetka ludności świata. Zgodnie  
z przytoczonymi powyżej informacjami obraz ten należy skorygować. 
Postępująca rewolucja cyfrowa napotyka barierę, którą – jak się 
wydaje – wyznacza prosta racjonalność ekonomiczna. Tam, gdzie nie 
ma szansy na odpowiedniej wielkości zysk, choćby pośredni  
i długofalowy, tam nie wchodzi się z nowoczesną technologią. Warto 
także dodać, że zapewnienie dostępu do sieci przez Facebook czy 
Google może się wiązać z ryzykiem monopolizacji treści dostępnych 
w takiej „bezpłatnej” sieci5. Użytkownicy owszem, będą mieli 
nieodpłatny dostęp do Internetu, ale tylko lub głównie do treści 
dostępnych za pośrednictwem jego dostawcy, czyli w praktyce np. 
tylko do Facebooka.  

Kolejny ważny fakt wiąże się z barierami kulturowymi dostępu do 
sieci. Rzuca to nowe światło na perspektywy sukcesu takich 
inicjatyw, jako opisywany w naszym Biuletynie projekt Facebooka pt. 
„Free Basics”6, mający zapewnić bezpłatny dostęp do Internetu w dla 
60 najbiedniejszych krajów świata. Samo fizyczne dostarczenie 
infrastruktury dostępowej nie rozwiązuje problemu braku 
kompetencji kulturowych ludności do korzystania z Internetu.   

Wbrew intencjom twórców omawianego raportu warto także 
zwrócić uwagę, że na wykluczenie cyfrowe można spojrzeć nie jako 
na problem, ale jako na pewien zasób7. Osoby wolne od dostępu do 
sieci są mniej podatne na bezpośrednie skutki zagrożeń 
generowanych przez taki dostęp, np. na kampanie dezinformacyjne 
rozprzestrzeniane za pomocą portali społecznościowych. [MG/JW] 

  

                                                      
5 Zob. komunikat Decyzja Federalnej Komisji Handlu USA może drastycznie 

zmienić sposób funkcjonowania Internetu, „Biuletyn OSnWC” nr 10, grudzień 
2017.  

6 Zob. komunikat pt. Darmowy Internet od Facebooka dla krajów rozwijających 
się: potencjał cyfrowego kolonializmu, „Biuletyn OSnWC” nr 8, październik 
2017.  

7 Zob. analizę Izolacja cyfrowa jako zasób strategiczny państwa w kontekście 
zagrożeń związanych ze zniszczeniem infrastruktury elektronicznej, „Biuletyn 
OSnWC” nr 1, luty 2017.  
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Microsoft zapowiada „koniec epoki” haseł 
uwierzytelniających  
KOMUNIKAT 

27 października 2018. We wrześniu br. wiceszef Microsoftu ds. 
bezpieczeństwa poinformował na oficjalnym blogu firmy8,  
że zamierza ona odejść od uwierzytelniania za pomocą tradycyjnych 
haseł na rzecz tzw. autoryzacji wielostopniowej (wieloczynnikowej), 
w tym przy wykorzystaniu technologii biometrycznych9. Wiceszef 
Microsoftu pisze wręcz o nadchodzącym „Końcu epoki haseł”  
(„The end of the password era”), ponieważ w praktyce słabo się one 
sprawdzają jako technologia zabezpieczeń. Opiera się na niej  
w zasadzie większość współczesnych systemów bezpieczeństwa 
danych, od zabezpieczenia skrzynki mailowej po internetowe 
przelewy bankowe. Bezpieczne korzystanie z tradycyjnych haseł  
(np. stosowanie odpowiednio długich fraz i regularne ich zmienianie) 
jest dla przeciętnego użytkownika bardzo uciążliwe. Opracowaną 
przez giganta z Redmont alternatywą ma być aplikacja Microsoft 
Authenticator10. Służy ona do identyfikacji tożsamości użytkownika 
za pomocą kilku łatwiejszych niż zapamiętanie długiego 
specyficznego hasła kroków: np. podania krótkiego kodu pin, 
zeskanowania twarzy lub odcisku palca, identyfikacji głosu. Twórcy 
reklamują aplikację jako system bezpieczniejszy i wygodniejszy dla 
użytkownika.  

Komentarz. Zapowiedzi wiceszefa Microsoftu o nadejściu nowej ery 
zabezpieczeń należy przyjmować z rezerwą. Wykorzystujące 
autoryzację wieloczynnikową, w tym także biometrię, systemy 
uwierzytelniania działają od lat i nie wypierają one tradycyjnych 

                                                      
8 R. Lefferts, Delivering security innovation that puts Microsoft’s experience to 

work for you, 24.09.2018, 
https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2018/09/24/delivering-
security-innovation-that-puts-microsofts-experience-to-work-for-you/ [odczyt: 
27.10.2018].  

9 Deklaracja ta została także przedstawiona na dorocznej konferencji branżowej 
Microsoft Ignite 2018, która odbyła się w dn. 23-28 września br. W krótkiej 
notce z tego wydarzenia brytyjskie pismo branżowe „Register” pisze, że 
Microsoft zamierza „uśmiercić hasła”, zob. S. Nichols, Microsoft 'kills' 
passwords, throws up threat manager, APIs Graph Security, „Register”, 
24.09.2018, 
https://www.theregister.co.uk/2018/09/24/microsoft_kills_passwords/ 
[odczyt: 30.10.2018].   

10 https://www.microsoft.com/pl-pl/account/authenticator [odczyt: 27.10.2018]. 

https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2018/09/24/delivering-security-innovation-that-puts-microsofts-experience-to-work-for-you/
https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2018/09/24/delivering-security-innovation-that-puts-microsofts-experience-to-work-for-you/
https://www.theregister.co.uk/2018/09/24/microsoft_kills_passwords/
https://www.microsoft.com/pl-pl/account/authenticator
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haseł. Podejmowane są także mniej lub bardziej udane próby 
obchodzenia zabezpieczeń biometrycznych11, np. poprzez 
okazywanie fałszywego odcisku palca12. Istotny może natomiast być 
fakt, że Microsoft wciąż cieszy się pozycją globalnego lidera dostawcy 
systemów operacyjnych. Wielokrotnie już korzystając z tej pozycji, 
Microsoft skutecznie wyznaczał nowe standardy, czego przykładem 
może być powszechność stosowania na świecie formatów pakietu 
MS Office w biznesie i administracji. Również obecnie 
prawdopodobne jest, że gigant z Redmont w pewnym momencie 
podejmie decyzję, że dalsze korzystanie np. z aktualizacji do 
Windows będzie uwarunkowane zgodą na uwierzytelnianie za 
pomocą autoryzacji wieloczynnikowej, w tym także  
z wykorzystaniem biometrii. Ma to szczególnie istotne znaczenie  
z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, ponieważ większość 
komputerów, których używa administracja państwowa  
i samorządowa, korzysta z systemów Windows. Przestawienie się na 
nowy system identyfikacji będzie wymagało poważnej zmiany 
dotychczasowych procedur bezpieczeństwa i związanych z nimi 
przyzwyczajeń. Ponadto dane zebrane na potrzeby weryfikacji 
wieloczynnikowej mogą zostać przez korporację Microsoft 
wykorzystywane w celu uzyskiwania nienależnych korzyści13. 

Rekomendacja. Warto rozważyć zlecenie np. Ministerstwu Cyfryzacji 
wyprzedzające rozwój wypadków opracowanie strategii lub 
scenariusza wdrożenia procedur przygotowania kadr administracji 
państwowej na obowiązkowe przejście w systemach operacyjnych 
Windows na weryfikację wieloczynnikową, także w wariancie  
z wykorzystaniem elementów biometrii. [MG/JW] 
                                                      
11 P. Konieczny, Touch ID: czytnik linii papilarnych w najnowszym iPhone 5S  

– analiza bezpieczeństwa, „Niebezpiecznik”, 12.09.2013, 
https://niebezpiecznik.pl/post/czytnik-linii-papilarnych-w-najnowszym-iphone-
5s-analiza-bezpieczenstwa/ [odczyt: 30.10.2018]; M. Maj, Smartfon LG: sposób 
na obejście czytnika linii papilarnych, „Niebezpiecznik”, 21.02.2016, 
https://niebezpiecznik.pl/post/smartfon-lg-sposob-na-obejscie-czytnika-linii-
papilarnych/ [odczyt: 30.10.2018].   

12 Zob. I. Goicoechea-Telleria i in., Vulnerabilities of biometric systems integrated 
in mobile devices: An evaluation, Security Technology (ICCST), 16.01.2017, 2016 
IEEE International Carnahan Conference on. IEEE 2016; por. A. Buriro i in., 
Mobile biometrics: Towards a comprehensive evaluation methodology, Security 
Technology (ICCST), 7.12.2017, International Carnahan Conference on. IEEE 
2017. 

13 Por. sygnał: Facebook wykorzystuje do profilowania reklam dane 
użytkowników, które zostały podane wyłącznie na potrzeby zabezpieczeń, 
„Biuletyn OSnWC” nr 18, wrzesień 2018. 

https://niebezpiecznik.pl/post/czytnik-linii-papilarnych-w-najnowszym-iphone-5s-analiza-bezpieczenstwa/
https://niebezpiecznik.pl/post/czytnik-linii-papilarnych-w-najnowszym-iphone-5s-analiza-bezpieczenstwa/
https://niebezpiecznik.pl/post/smartfon-lg-sposob-na-obejscie-czytnika-linii-papilarnych/
https://niebezpiecznik.pl/post/smartfon-lg-sposob-na-obejscie-czytnika-linii-papilarnych/
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Ujawnienie raportu Google dotyczącego 
cenzurowania treści w Internecie 

KOMUNIKAT 

19 października 2018. Kojarzony z prawicą amerykański portal 
internetowy Breitbart ujawnił raport badawczy „Dobry cenzor” 
przygotowany dla Google’a w marcu br.14  

Dokument wskazuje, że giganci cyfrowi (Google, Facebook, YouTube  
i Twitter) toczą obecnie wewnętrzne dyskusje, czy i w jakim zakresie 
powinni cenzurować i moderować treści w Internecie. Autorzy 
„Dobrego cenzora” podkreślają, że niemożliwe stało się utrzymanie 
amerykańskiego ideału wolności słowa, bo okazał się on  
w kontekście Internetu zbyt utopijny. Na spółki internetowe 
wywierana jest presja państw i innych podmiotów, żeby zapewniły 
swoim użytkownikom bezpieczne i pozbawione agresji korzystanie  
z sieci. 

Google poinformowało, że „Dobry cenzor” to dokument 
wewnętrzny, który nie jest opisem polityki spółki15. 

Zgodnie z interpretacjami amerykańskich prawicowych mediów (ton 
dyskusji nadał tu Breitbart), „Dobry cenzor” pokazuje sposób 
myślenia i plany Google16. Spółka ma mieć odchylenie ideologiczne, 
które sprawia, że jest wroga ideałom konserwatywnym i zwalcza je 
oraz dąży do odebrania użytkownikom Internetu wolności słowa. 

Inni komentatorzy podkreślają, że raport pokazuje wewnętrzną 
dyskusję, która trwa w Google17. Ma ona dotyczyć przejścia od 

                                                      
14 A. Bokhari, ‘The Good Censor: Leaked Google Briefing Admits Abandonment of 

Free Speech for ‘Safety And Civility’, 9.10.2018, 
https://www.breitbart.com/tech/2018/10/09/the-good-censor-leaked-google-
briefing-admits-abandonment-of-free-speech-for-safety-and-civility/ [odczyt: 
19.10.2018]. 

15 Tamże. 
16 Por. R. C. Kirkwood, Facebook Knocks Out 800; Google To Be a ‘Good Censor’, 

15.10.2018, https://www.thenewamerican.com/tech/computers/item/30333-
facebook-knocks-out-800-google-to-be-a-good-censor [odczyt: 19.10.2018],  
R. Dreher, Google, The ‘Good Censor’, 10.10.2018, 
https://www.theamericanconservative.com/dreher/google-the-good-censor 
[odczyt: 19.10.2018].  

17 K. Leetaru, No Google Isn't Trying To Censor The Web, 10.10.2018, 
https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2018/10/10/no-google-isnt-trying-
to-censor-the-web/#75379cf1182b [odczyt: 19.10.2018], N. Staat, Leaked 
Google research shows company grappling with censorship and free speech, 

https://www.breitbart.com/tech/2018/10/09/the-good-censor-leaked-google-briefing-admits-abandonment-of-free-speech-for-safety-and-civility/
https://www.breitbart.com/tech/2018/10/09/the-good-censor-leaked-google-briefing-admits-abandonment-of-free-speech-for-safety-and-civility/
https://www.thenewamerican.com/tech/computers/item/30333-facebook-knocks-out-800-google-to-be-a-good-censor
https://www.thenewamerican.com/tech/computers/item/30333-facebook-knocks-out-800-google-to-be-a-good-censor
https://www.theamericanconservative.com/dreher/google-the-good-censor
https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2018/10/10/no-google-isnt-trying-to-censor-the-web/#75379cf1182b
https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2018/10/10/no-google-isnt-trying-to-censor-the-web/#75379cf1182b
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naiwnych, utopijnych ideałów twórców Internetu i założycieli 
gigantów internetowych o niczym nieskrępowanej wolności słowa do 
zrozumienia realiów politycznych i kulturowych. W efekcie tej zmiany 
w sposobie myślenia spółki takie jak Google, Facebook, YouTube  
i Twitter próbują znaleźć złoty środek pomiędzy wolnością słowa  
a cenzurą. „Dobry cenzor” opisuje wyzwania i problemy, które media 
internetowe mają z regulowaniem rozpowszechnianych za ich 
pomocą treści18. 

Komentarz. Za pomocą wymienionych wyżej mediów znaczna część 
Polaków pozyskuje rozmaite informacje. Zgodnie z badaniami  
z września 2018 roku spośród 27,4 miliona polskich internautów  
z produktów Google korzysta ponad 94%, z Facebooka ponad 77%, 
natomiast z YouTube ponad 70%19. Opisana w „Dobrym cenzorze” 
dyskusja już obecnie wpływa na to, jak działają w naszym kraju 
zautomatyzowane narzędzia cenzurujące treści i moderujące 
dyskusje. Jednocześnie pamiętać należy, że istnieją i wciąż są 
dopracowywane wytyczne dla ekspertów-ludzi, którzy „ręcznie” 
cenzurują treści lub tworzą zautomatyzowane systemy cenzorskie.  

Rekomendacje. Istotne wydaje się stworzenie (lub rozbudowanie) 
kanałów komunikacji z kluczowymi z polskiej perspektywy 
amerykańskimi firmami internetowymi, żeby możliwe było 
wprowadzanie zgodnych z interesem Rzeczypospolitej zmian  
w narzędziach zautomatyzowanej cenzury treści oraz w wytycznych 
dla moderatorów-ludzi.  

Kanały te powinny dotyczyć nie tylko instytucji zajmujących się 
bezpieczeństwem takich jak policja, prokuratura i tajne służby  
(w kontekście przestępczości i terroryzmu), ale ogólnie: wszelkich 
instytucji państwa polskiego. 

                                                                                                                            
10.10.2018, https://www.theverge.com/2018/10/10/17961806/google-leaked-
research-good-censor-censorship-freedom-of-speech-research-china [odczyt: 
19.10.2018]. 

18 M. Masnick, The Good Censor Document Shows Google Struggling With The 
Challenges Of Content Moderation, 17.10.2018, 
https://www.techdirt.com/articles/20181014/00295940834/good-censor-
document-shows-google-struggling-with-challenges-content-moderation.shtml 
[odczyt: 19.10.2018]. 

19 Kw, Badanie Gemius/PBI za wrzesień 2018 r.: 27,4 mln internautów. Silna 
Grupa Google, świetny wynik grupy OLX, 11.10.2018, 
http://www.portalmedialny.pl/art/65938/badanie-gemiuspbi-za-wrzesien-
2018-r-274-mln-internautow-silna-grupa-google-swietny-wynik-grupy-olx.html 
[odczyt: 19.10.2018]. 

https://www.theverge.com/2018/10/10/17961806/google-leaked-research-good-censor-censorship-freedom-of-speech-research-china
https://www.theverge.com/2018/10/10/17961806/google-leaked-research-good-censor-censorship-freedom-of-speech-research-china
https://www.techdirt.com/articles/20181014/00295940834/good-censor-document-shows-google-struggling-with-challenges-content-moderation.shtml
https://www.techdirt.com/articles/20181014/00295940834/good-censor-document-shows-google-struggling-with-challenges-content-moderation.shtml
http://www.portalmedialny.pl/art/65938/badanie-gemiuspbi-za-wrzesien-2018-r-274-mln-internautow-silna-grupa-google-swietny-wynik-grupy-olx.html
http://www.portalmedialny.pl/art/65938/badanie-gemiuspbi-za-wrzesien-2018-r-274-mln-internautow-silna-grupa-google-swietny-wynik-grupy-olx.html
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Szczególnie ważne jest obserwowanie przez Państwową Komisję 
Wyborczą wprowadzanych przez gigantów internetowych rozwiązań 
cenzorskich. Wprowadzane zmiany mogą bowiem znacząco wpłynąć 
na kształt kampanii wyborczych. [JW/KP] 
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Raport organizacji kontrolnej amerykańskiego 
Kongresu wskazał poważne luki w 
cyberbezpieczeństwie systemów uzbrojenia sił 
zbrojnych USA 

KOMUNIKAT 

22 października 2018. Na zlecenie amerykańskiej Senackiej Komisji 
ds. Sił Zbrojnych agencja kontrolna Kongresu (Government 
Accountability Office, GAO)20 przygotowała jawny raport o stanie 
cyberbezpieczeństwa systemów uzbrojenia amerykańskich sił 
zbrojnych21. Dokument ukazał się w październiku br.  

Raport GAO wskazuje przede wszystkim, że Departament Obrony 
USA nie ma całościowej, nowoczesnej polityki ochrony uzbrojenia 
przed cyberatakami i de facto dopiero zaczyna wcielać w życie 
procedury sprawiające, że cyberbezpieczeństwo stanie się 
fundamentalną kwestią w procesie zamawiania, projektowania, 
produkcji i wdrażania nowych systemów uzbrojenia. 

Raport GAO powstał na podstawie przeglądu wcześniejszych, 
podobnych dokumentów z ostatnich 30 lat. Przeanalizowane zostały 
również wyniki i założenia testów badających cyberbezpieczeństwo 
systemów uzbrojenia przeprowadzonych w latach 2012–2017. 

Ze względu na konieczność ochrony informacji niejawnych nie 
podano, które systemy uzbrojenia były analizowane oraz jakie 
dokładnie wykryto w nich podatności na ataki. Raport GAO jest pod 
tym względem bardzo ogólny – wskazuje jednak na poważne 
problemy systemowe: 

1. Ma miejsce nasycenie systemów uzbrojenia 
oprogramowaniem oraz ich usieciowienie w stopniu znacznie 
wyprzedzającym namysł nad konsekwencjami takiego 
kierunku rozwoju sił zbrojnych. Wiele systemów uzbrojenia 
powstawało w czasach, gdy kwestia ich cyberbezpieczeństwa 
w ogóle nie istniała. Dopiero od niedawna jest to 

                                                      
20 Jest to niezależna i pozapartyjna agencja amerykańskiego rządu, która pracuje 

na rzecz Kongresu USA. 
21 Weapon Systems Cybersecurity. DOD Just Beginning to Grapple with Scale of 

Vulnerabilities, październik 2018, https://www.gao.gov/assets/700/694913.pdf 
[odczyt: 22.10.2018]. 

https://www.gao.gov/assets/700/694913.pdf
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uwzględniane na etapie tworzenia samych założeń danego 
systemu uzbrojenia. 

2. Raport GAO podkreśla, że większy nacisk kładziony był 
dotychczas na zabezpieczenie przed cyberatakami „sieci  
i tradycyjnych systemów IT, takich jak systemy księgowe” niż 
na zabezpieczenie systemów uzbrojenia22. 

3. Opisane w raporcie podatności na cyberataki były odkrywane 
w trakcie organizowanych przez siły zbrojne testów 
uzbrojenia – prowadzonych często za pomocą „relatywnie 
prostych narzędzi i technik”23. Testerzy wykazywali 
przykładowo, że skuteczny atak umożliwiają słabe procedury 
tworzenia haseł (w tym pozostawienie haseł fabrycznych) 
oraz korzystanie z niezaszyfrowanych kanałów komunikacji. 
Możliwości wykorzystania wykrytych podatności były jednak 
często uznawane przez koordynatorów projektów  
i użytkowników systemów bezpieczeństwa za mało 
realistyczne i ignorowano je. 

4. Zdaniem GAO, Departament Obrony USA próbuje obecnie 
lepiej zrozumieć i przeciwdziałać cyberatakom na systemy 
uzbrojenia. Nowe podejście utrudniają jednak niedobory 
kadrowe oraz kłopoty z dzieleniem się informacjami  
o odkrytych podatnościach ze względu na ich rutynowe 
utajnianie24. Zagrożenia próbują neutralizować samodzielnie 
głównie te podmioty, które je odkryły. 

5. Dodatkowe, poważne zagrożenie wiąże się także z łataniem 
błędów oprogramowania. W wypadku systemów uzbrojenia 
konsekwencje wszelkich zmian w software należy precyzyjnie 
przeanalizować, żeby nie doprowadzić do powstania 
dodatkowych, nieprzewidzianych zagrożeń25. W efekcie 
usuwanie nawet poważnych podatności jest długotrwałe  
i sprzeczne ze stosowaną zazwyczaj zasadą korzystania  
z oprogramowania uaktualnionego do jego najnowszej wersji. 
Problemem jest często również to, że zmiany można często 
wprowadzić dopiero po powrocie z misji (np. długotrwałego 
rejsu). 

                                                      
22 Tamże: 17. 
23 Tamże: 21.  
24 Tamże: 35-36. Często informacjom o podatnościach nadawane są klauzule 

wyższego poziomu niż tajne – Top Secret, a nawet Top Secret/Sensitive 
Compartmented. 

25 Tamże: 20. 
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Komentarz. Eksperci komentujący raport GAO wskazywali, że spór  
o to, jaki scenariusz ataku można uznać za realistyczny, jest stałym 
problemem w przygotowywaniu i przeprowadzaniu testów z zakresu 
cyberbezpieczeństwa – nie tylko systemów uzbrojenia26. Jedną  
z podstawowych technik negowania wyników symulowanych ataków 
jest sugerowanie, że były one oparte na niewłaściwych założeniach. 

Zaskakuje podkreślany przez GAO długotrwały opór amerykańskich 
sił zbrojnych i ich cywilnego kierownictwa przed zaakceptowaniem, 
że współczesne systemy uzbrojenia są dodatkowo zagrożone właśnie 
ze względu na wykorzystywanie w nich nowych technologii. 

Co więcej, w USA nie poradzono sobie z problemem, który wynika  
z kultury organizacyjnej niekoniecznie specyficznej tylko dla 
amerykańskich sił zbrojnych. Utajnienie odkrytego zagrożenia 
uznawane jest często za równoznaczne z usunięciem tego 
zagrożenia27. [JW/TJ] 

  

                                                      
26 Na rozmowy z ekspertami powołała się: E. Dreyfuss, US Weapons Systems Are 

Easy Cyberattack Targets, New Report Finds, 10.10.2018, 
https://www.wired.com/story/us-weapons-systems-easy-cyberattack-targets/ 
[odczyt: 22.10.2018].  

27 Por. S. Biddle, Government Report: ‘An Entire Generation’ of American 
Weapons is Wide Open to Hackers, 9.10.2018, 
https://theintercept.com/2018/10/09/government-report-an-entire-
generation-of-american-weapons-is-wide-open-to-hackers/ [odczyt: 
22.10.2018]. 

https://www.wired.com/story/us-weapons-systems-easy-cyberattack-targets/
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Cyfryzacja procesu wyborczego nadal daleka  
od doskonałości – doświadczenia amerykańskie  

SYGNAŁ 

27 października 2018. Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w firmie 
Symantec i były pracownik National Security Agency, Brian Varner 
opisał w czasopiśmie „Wired” swoje doświadczenia z zakupem 
urządzeń do rejestracji głosów w amerykańskich wyborach. 
Varnerowi udało się zakupić na portalu aukcyjnym eBay kilka maszyn 
do głosowania, które były użyte w wyborach prezydenckich 2012  
w USA. Urządzenia kosztowały po ok. 100 dol., a Varnerowi udało się 
w krótkim czasie uzyskać dostęp do nadal obecnych na dyskach 
maszyn informacji o oddanych głosach. Jak się okazało, maszyny 
zostały wystawione na eBayu z dyskami pełnymi danych z wyborów 
w 2012 r.28  

Varner z jednej strony wskazuje na niepokojący fakt dostępności 
takich maszyn na wolnym rynku, a z drugiej opisuje, że jego zespół 
bez większych problemów potrafił w krótkim czasie zmanipulować 
wydruki generowane przez maszyny (tzn. raporty o oddanych 
głosach), wprowadzając inne nazwiska kandydatów oraz zmieniając 
oddane głosy. Aby tego dokonać potrzebna była odpowiednio 
zaprogramowana smart-karta warta 15 dolarów. Dzięki niej te same 
osoby mogły na urządzeniach oddawać głos wielokrotnie29. 
Specjalista Symantec wskazuje, że urządzenia, które użyte były  
w wyborach 2016 roku, posiadały jeszcze gorsze zabezpieczenia  
i dawały łatwy dostęp m.in. przez porty USB. W swoim artykule 
podkreśla, że w biznesie tak źle zabezpieczone urządzenia nie 
miałyby racji bytu i nie byłyby dopuszczone do użytkowania30.   

Komentarz. W ostatnich latach kwestia cyfryzacji procesu 
wyborczego jest także dyskutowana w Polsce. Bywa ona 
przedstawiana jako konieczność usprawniająca liczenie głosów  
i obsługę głosujących. O cyfryzacji mówiono zarówno w kontekście 

                                                      
28 B. Varner, I Bought Used Voting Machines on eBay for $100 Apiece. What  

I Found Was Alarming, „Wired”, 25.10.2018. https://www.wired.com/story/i-
bought-used-voting-machines-on-ebay/ [odczyt: 27.10.2018]. 

29 B. Varner, „Hack the Vote": How a $15 device can impact the U.S. presidential 
election, 17.10.2016, https://www.symantec.com/connect/blogs/hack-the-
vote-how-15-dollar-device-can-impact-us-presidential-election [odczyt: 
27.10.2018]. 

30 B. Varner, I Bought Used Voting Machines…, dzieł. cyt.  

https://www.wired.com/story/i-bought-used-voting-machines-on-ebay/
https://www.wired.com/story/i-bought-used-voting-machines-on-ebay/
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przeszłych niedociągnięć organizacyjnych Państwowej Komisji 
Wyborczej (wolne zliczanie głosów), jak i problemu wynikłego  
w trakcie ostatnich wyborów samorządowych (nie dopisywanie 
części osób zarejestrowanych Profilem Zaufanym do list 
wyborczych). Doświadczenia opisane przez Briana Varnera pokazują, 
z jak poważną ostrożnością należy podchodzić do wprowadzania 
maszyn głosujących, usług on-line i innych tego rodzaju rozwiązań. 
Możliwości przechwycenia części procesu wyborczego lub 
zachwiania zaufania do wyników np. przez zewnętrzne podmioty 
wydają się wówczas dużo łatwiejsze. Dodatkowo eksperyment 
Varnera uświadamia szczególną ostrożność, z jaką powinny być 
stosowane wszelkie urządzenia cyfrowe używane przez organy 
przeprowadzające wybory. [TJ/KP] 
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Nowozelandzkie media wskazują na wykorzystywanie 
w ich kraju sprzętu firmy Hikvision podejrzewanej  
o współpracę z chińskimi służbami specjalnymi 

KOMUNIKAT 

24 października 2018. Nowozelandzkie media poinformowały 12 
października br. o odkrytych w urzędach państwowych i innych 
instytucjach publicznych31 zaprojektowanych i wyprodukowanych  
w Chinach systemach nadzoru wizyjnego32. Dostarcza je spółka 
Hikvision33. W maju 2018 roku 42% udziałów w tej spółce należało do 
chińskich przedsiębiorstw państwowych, zaś szef jej działu 
badawczo-rozwojowego kierował jednocześnie laboratorium 
technologicznym chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego34. Firma Hikvision jest znana ze swojego udziału  
w budowie chińskiego systemu masowej inwigilacji35. 

W 2016 roku szeroko nagłośniona była sprawa korzystania z kamer 
Hikvision przez ambasadę USA w Kabulu36. W styczniu 2018 roku 
pojawiły się informacje o demontażu urządzeń tej spółki, które były 
zainstalowane w bazie wojskowej na terenie USA37. Hikvision 
znalazła się w sierpniu br. na liście podmiotów38, których działalność 

                                                      
31 W Ministerstwie Przedsiębiorczości, Innowacji i Pracy oraz miejskich wydziałach 

transportu i lokalnej policji. 
32 F. Hancock, NZ Govt uses Chinese cameras banned in US, 12.10.2018, 

https://www.newsroom.co.nz/2018/10/11/274055/nz-government-using-
cameras-banned-in-us [odczyt: 24.10.2018]. 

33 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company. 
34 S. Leng, China’s Hikvision hits out at US Congress over ‘baseless’ ban on using 

surveillance equipment over national security concerns, 27.05.2018, 
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-
defence/article/2148010/chinas-hikvision-hits-out-us-congress-over-baseless-
ban [odczyt: 24.10.2018]. 

35 J. Honovich, Hikvision CEO Admits Hikvision [is] China State-Owned Company, 
6.10.2016, https://ipvm.com/reports/hik-state [odczyt: 24.10.2016]. 

36 J. Honovich, Hikvision Removed From US Embassy Afghanistan, 22.11.2016, 
https://ipvm.com/reports/hik-removed-embassy [odczyt: 24.10.2016]. 

37 M. Greenwood, US Army base removes Chinese-made surveillance cameras, 
12.10.2018, https://thehill.com/policy/defense/368710-us-army-base-
removes-chinese-made-surveillance-cameras [odczyt: 24.10.2018]. 

38 Oprócz Hikvision były to: Huawei Technologies Company, ZTE Corporation, 
Hytera Communications Corporation i Dahua Technology Company (oraz ich 
spółki zależne i powiązane). 

https://www.newsroom.co.nz/2018/10/11/274055/nz-government-using-cameras-banned-in-us
https://www.newsroom.co.nz/2018/10/11/274055/nz-government-using-cameras-banned-in-us
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2148010/chinas-hikvision-hits-out-us-congress-over-baseless-ban
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2148010/chinas-hikvision-hits-out-us-congress-over-baseless-ban
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2148010/chinas-hikvision-hits-out-us-congress-over-baseless-ban
https://ipvm.com/reports/hik-state
https://ipvm.com/reports/hik-removed-embassy
https://thehill.com/policy/defense/368710-us-army-base-removes-chinese-made-surveillance-cameras
https://thehill.com/policy/defense/368710-us-army-base-removes-chinese-made-surveillance-cameras
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jest w USA blokowana ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa 
narodowego39. 

We wrześniu 2018 roku australijska telewizja publiczna wyemitowała 
reportaż o wykorzystywaniu chińskiego monitoringu przez instytucje 
państwowe Australii – w tym siły zbrojne40. Autorzy reportażu 
zwrócili również uwagę na to, że chińskie kamery mają pozycję 
dominującą w australijskich systemach nadzoru przedsiębiorstw, 
samorządowych oraz prywatnych. 

Doniesienia o znaczącej pozycji rynkowej Hikvision pochodzą również 
z Wielkiej Brytanii, która jest jednym z najpoważniejszych klientów 
zagranicznych tej chińskiej spółki41. Planuje ona obecnie m.in. 
stworzenie w swojej londyńskiej siedzibie regionalnej działu 
odpowiedzialnego za prace badawczo-rozwojowe42. 

Strona internetowa koncernu Hikvision podaje, że w Polsce działa 35 
autoryzowanych przez nią podmiotów gospodarczych, które zajmują 
się dystrybucją produktów tej firmy43. 

Komentarz. Warto podkreślić, że w wypadku systemów nadzoru 
sprzedawanych przez Hikvision nie mamy do czynienia wyłącznie  

                                                      
39 Na podstawie podpisanej 13 sierpnia br. ustawy „John S. McCain National 

Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019” 
(https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text 
[odczyt:24.10.2018]). 

40 D. Welch, K. Taylor, Chinese video surveillance network used by the Australian 
Government, 12.09.2018, https://www.abc.net.au/news/2018-09-12/chinese-
video-surveillance-network-used-by-australian-government/10212600 [odczyt: 
24.10.2018]. 

41 G. Knowles, Inside China's Big Brother HQ: Its cameras monitor millions of 
Britons. Now undercover MoS reporters infiltrate the nerve centre of a CCTV 
giant that spies on its own people to root out dissidents, 1.10.2018, 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3817204/Inside-China-s-Big-Brother-
HQ-cameras-monitor-millions-Britons-undercover-MoS-reporters-infiltrate-
nerve-centre-CCTV-giant-spies-people-root-dissidents.html [odczyt: 
24.10.2018].  

42 A. Bannister, WATCH: Hikvision UK & Ireland on a new R&D facility, AI platform 
HikCentral, facial recognition and more, 19.10.2018, 
https://www.ifsecglobal.com/watch-hikvision-uk-ireland-new-rd-facility-ai-
platform-hikcentral-facial-recognition/ [odczyt: 24.10.2018]. 

43 https://www.hikvision.com/pl/Partners/Distribution-Partners/Europe/Poland 
[odczyt: 24.10.2018]. Drugi największy chiński producent systemów 
monitoringu – Dahua – ma w Polsce 19 autoryzowanych sprzedawców 
(http://pl.dahuasecurity.com/pl/partner_category/polska-dystrybutorzy-
18_1.html [odczyt: 24.10.2018]). 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text
https://www.abc.net.au/news/2018-09-12/chinese-video-surveillance-network-used-by-australian-government/10212600
https://www.abc.net.au/news/2018-09-12/chinese-video-surveillance-network-used-by-australian-government/10212600
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3817204/Inside-China-s-Big-Brother-HQ-cameras-monitor-millions-Britons-undercover-MoS-reporters-infiltrate-nerve-centre-CCTV-giant-spies-people-root-dissidents.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3817204/Inside-China-s-Big-Brother-HQ-cameras-monitor-millions-Britons-undercover-MoS-reporters-infiltrate-nerve-centre-CCTV-giant-spies-people-root-dissidents.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3817204/Inside-China-s-Big-Brother-HQ-cameras-monitor-millions-Britons-undercover-MoS-reporters-infiltrate-nerve-centre-CCTV-giant-spies-people-root-dissidents.html
https://www.ifsecglobal.com/watch-hikvision-uk-ireland-new-rd-facility-ai-platform-hikcentral-facial-recognition/
https://www.ifsecglobal.com/watch-hikvision-uk-ireland-new-rd-facility-ai-platform-hikcentral-facial-recognition/
https://www.hikvision.com/pl/Partners/Distribution-Partners/Europe/Poland
http://pl.dahuasecurity.com/pl/partner_category/polska-dystrybutorzy-18_1.html
http://pl.dahuasecurity.com/pl/partner_category/polska-dystrybutorzy-18_1.html
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z kamerami telewizji przemysłowej. Chińska spółka produkuje 
również sprzężone z nimi złożone systemy analizy danych, które są 
oparte na algorytmach sztucznej inteligencji. Należą do nich 
oprogramowania do rozpoznawania twarzy, tablic rejestracyjnych 
czy identyfikacji osób na podstawie ich sposobu poruszania się. 
Cechą charakterystyczną działania takich systemów jest ich ciągła 
aktualizacja, co pozwala na zamaskowanie pobierania i przesyłania 
dodatkowych danych oraz poleceń. W tym kontekście szczególnie 
istotne są zarzuty wobec Hikvision, że jej kamery posiadają poważne 
luki bezpieczeństwa (być może nawet celowo zaprojektowane 
backdoory), które mogą zostać wykorzystane przez chińskie służby44. 

Dotychczas w „Biuletynach OSnWC” uwagę zwracaliśmy na plany 
innej chińskiej spółki (Huawei) związane z rozwojem sieci 5G  
– również w Polsce – i na łączące się z tym zagrożenia45.  
Jak wskazaliśmy we wcześniejszym opracowaniu: „obserwowane od 
lat konsekwentne i asertywne działania USA, Wielkiej Brytanii  
i Australii w kontekście zagrożeń ze strony chińskich firm 
technologicznych należy postrzegać przez pryzmat faktu, iż państwa 
te wspólnie dysponują największymi zdolnościami w zakresie 
wywiadu technologicznego na świecie i posiadają pogłębione 
rozpoznanie chińskich zdolności w tym zakresie”46. Działania trzech 
wskazanych państw sugerują również, że dostrzegają one zagrożenia 
wynikające z systemowej współpracy pomiędzy chińskimi 
przedsiębiorstwami a chińskimi służbami specjalnymi. [JW/BP] 

 

  

                                                      
44 Zob. np. B. Karas, Hikvision Backdoor Confirmed, 8.05.2017, 

https://ipvm.com/reports/hik-backdoor [odczyt: 24.10.2018]. Wskazany tekst 
powstał na podstawie informacji CERT amerykańskiego Departamentu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 4.05.2017 (https://ics-cert.us-
cert.gov/advisories/ICSA-17-124-01 [odczyt: 24.10.2018]). 

45 Współpracujące z chińskim wywiadem Huawei testuje w Polsce sieć 5G, 
„Biuletyn OSnWC” nr 18 z września 2018 r. 

46 Tamże. 

https://ipvm.com/reports/hik-backdoor
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-124-01
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-124-01
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Walmart patentuje system biometrycznego nadzoru 
klientów 

KOMUNIKAT 

15 października 2018. W dniu 23 sierpnia br. amerykański gigant 
handlu detalicznego Walmart opatentował47 system nadzoru 
biometrycznego klientów sklepu za pomocą sensorów ukrytych  
w wózkach na zakupy. 

Czujniki umieszczone w uchwycie wózka mają zbierać dane na temat 
zmian temperatury ciała klienta, jego pulsu i siły chwytu. Pozostałe 
czujniki wózka monitorują pokonywaną trasę, prędkość  
i przyśpieszenie.  

Czujniki z wózka przesyłają na bieżąco dane do serwera, który je 
analizuje i w razie wykrycia wzorca danych wskazującego na sytuację 
problematyczną serwer powiadamia pracownika sklepu, który może 
podjąć interwencję.   

Według deklaracji zawartych we wniosku patentowym system ma 
pomóc obsłudze sklepowej w szybkim wykrywaniu sytuacji,  
w których klient może potrzebować pomocy. Przykładowo, 
analizowane dane mogą wskazywać, że krążący od dłuższego czasu 
klient nie może znaleźć interesującego go towaru i należy wysłać 
pracownika sklepu, aby pomógł klientowi go znaleźć.    

Zbierane informacje mają pomóc także w udoskonalaniu układu 
sklepu i jego wyposażenia dzięki rozpoznawaniu takich aranżacji 
przestrzeni, którym towarzyszą symptomy pozytywnych  
i negatywnych reakcji emocjonalnych wśród kupujących.  

Autorzy wniosku deklarują, że system nie zbiera informacji 
skorelowanych z danymi osobowymi poszczególnych kupujących.  

Komentarz. Zauważmy, że potencjalnie system jest w stanie 
wykrywać np. sytuacje konfliktowe, gdy w zatłoczonej alejce lub  
w kolejce zacznie u kilku klientów jednocześnie wykrywać wzrost 
parametrów wskazujących na stres.  

Mimo zapewnień, że system bezpośrednio nie zbiera i nie analizuje 
informacji powiązanych z danymi osobowymi, to prawdopodobnie 

                                                      
47 US Patent and Trademark Office, System and method for biometric feedback 

cart handle, 23.08.2018, http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-
Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum
.html&r=1&f=G&l=50&s1=20180240554&OS=&RS= [odczyt: 15.10.2018].  

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=20180240554&OS=&RS
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=20180240554&OS=&RS
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=20180240554&OS=&RS
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można to łatwo zmienić lub dojść do takiej wiedzy pośrednio. 
Przykładowo, gdy osoba, o której wózek zbierał dane, dokonuje 
płatności przy pomocy karty kredytowej, można skojarzyć dane jej 
właściciela z odczytami sensorów z wózka. Daje to możliwość 
zbierania wrażliwych danych o stanach emocjonalnych i kondycji 
psychicznej konkretnych osób. Dane te mogłyby być użyte  
w działalności marketingowej, politycznej (propagandowej) i/lub 
szpiegowskiej.  

Jak wskazuje autorka artykułu z „Business Insider”48, opisywany 
system w dłuższej perspektywie może także posłużyć do śledzenia 
zmian trendów we wzorcach zachowań klientów.    

W tym kontekście, jako możliwe należy uznać zbieranie  
i analizowanie danych na temat całych populacji klientów sieci 
sklepów, które pozwalałyby na szacowanie ogólnych nastrojów 
społecznych. Czy danego dnia, przy okazji jakichś wydarzeń daje się 
zaobserwować korelacje z ogólnym wzrostem podenerwowania 
wśród klientów? W przypadku Polski znaczenie ma fakt, że w naszym 
kraju wielkie sieci sprzedaży detalicznej są w posiadaniu obcego 
kapitału.  

Zbieranie informacji o ekspozycji klientów na dane bodźce  
(np. przechodzenie w pobliżu pewnego typu reklamy, puszczanej 
muzyki, rozpylanego zapachu czy emitowanego promieniowania lub 
generowanego pola magnetycznego) i towarzyszących im reakcji 
psychofizycznych może dostarczać operatorom systemu unikalnego 
rodzaju wiedzy na temat skuteczności testowanych reklam i innych 
przekazów perswazyjnych. 

Należy zakładać, że dzięki zebraniu informacji o przemieszczaniu się 
klientów po sklepie, towarzyszących temu trasom oraz informacji  
z kart o wydanej sumie i o zakupionych towarach Walmart (i inne 
podmioty, które wdrożyły podobny system) zyska unikalne 
możliwości profilowania zwyczajów konsumenckich i towarzyszących 
temu uwarunkowań.  

Współcześnie, wiele firm w celu udoskonalenia sprzedaży korzysta  
z narzędzi, jakie oferuje neuromarketing49. W warunkach 

                                                      
48 K. Taylor, Walmart filed a patent application for a shopping cart that would 

track your stress levels as you're shopping and alert employees if you're 
internally freaking out, „Business Insder”, 27.09.2018, 
https://www.businessinsider.com/walmart-patent-shopping-cart-that-tracks-
stress-levels-2018-9?IR=T [odczyt: 16.10.2018]. 

https://www.businessinsider.com/walmart-patent-shopping-cart-that-tracks-stress-levels-2018-9?IR=T
https://www.businessinsider.com/walmart-patent-shopping-cart-that-tracks-stress-levels-2018-9?IR=T
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laboratoryjnych analizuje się świadome i nieświadome reakcje 
psychofizyczne (np. zmiany tętna, ciśnienia krwi, napięcia 
mięśniowego, tzw. reakcje skórno-galwaniczne) biorących udział  
w badaniu ochotników na różne rodzaje opakowań, sposobów 
ekspozycji towarów itp. Walmart w opisywanym powyżej systemie  
w pewnym sensie przenosi elementy laboratoryjnej aparatury 
pomiarowej wprost do swoich sklepów. Badanie nie będzie jednak 
odbywało się już na próbach ochotników, ale na wszystkich 
korzystających z wózków klientach – do tego w czasie rzeczywistym. 
Może to zapewnić sieci unikalną wiedzę pozwalającą na 
doskonalenie procesu sprzedaży i w konsekwencji zapewnić 
przewagę konkurencyjną. 

System posiada potencjał do wykorzystania jako technologii 
zautomatyzowanego zdalnego nadzoru. Można go 
najprawdopodobniej łatwo przystosować do użycia np.  
w terminalach portów lotniczych na potrzeby wykrywania pasażerów 
podenerwowanych, bliskich zasłabnięcia, pogubionych.   

Prognoza. W szerszej perspektywie opisywany system to kolejny 
przykład ekspansji technologii Internetu Rzeczy z wykorzystaniem 
czujników biometrycznych na potrzeby nadzoru. Można przewidzieć, 
że podobne rozwiązania będą stosowane coraz częściej, w pierwszej 
kolejności przez wielkie podmioty komercyjne. Prawdopodobnie  
w ciągu kilku lat podobne sieci czujników będą równie 
rozpowszechnione na terenach zurbanizowanych jak dziś kamery 
monitoringu przemysłowego.  

Opisywany system rozpowszechni się zapewne także jako 
rozwiązanie obligatoryjne, mające zapewnić bezpieczeństwo, np.  
w trakcie imprez masowych lub uroczystości państwowych. Ich 
uczestnicy mogą być zmuszeni  np. do noszenia specjalnych 
bransolet monitorujących ich stan emocjonalny; w razie wykrycia 
podenerwowania lub zasłabnięcia służby porządkowe mogłyby 
zareagować w czasie zbliżonym do rzeczywistego lub nawet 
przewidywać niektóre, potencjalnie kłopotliwe sytuacje, np. 
powstrzymać eskalację kłótni, zanim przemieni się ona w bójkę. 
Oczywiście może to także tworzyć pole do różnego rodzaju nadużyć. 
[MG/SB] 

                                                                                                                            
49 R. Dooley, How Walmart Uses Behavioral Science with Om Marwah, 

26.10.2018, https://www.rogerdooley.com/om-marwah-walmart [odczyt: 
16.10.2018]. 

https://www.rogerdooley.com/om-marwah-walmart
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Program DARPA edycji genomu upraw przy pomocy 
owadów może łamać Konwencję o Broni Biologicznej 

SYGNAŁ 

9 października 2018. Na łamach prestiżowego czasopisma 
naukowego „Science” ukazał się artykuł50, który krytykuje 
prowadzone przez amerykańską Agencję Zaawansowanych 
Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA) badania nad 
wykorzystaniem do genetycznej modyfikacji upraw wirusów, jakie 
przenoszone są przez owady51. Celem badań jest umożliwienie tzw. 
horyzontalnej edycji genów, tj. takiej, w której zmiany genetyczne 
zachodzą już w danym pokoleniu roślin, a nie – jak dotąd – dopiero 
są przekazywane kolejnym pokoleniom. Do takiej szybszej edycji 
genomu roślin uprawnych badacze DARPA chcą wykorzystać owady 
infekowane genetycznie modyfikowanymi wirusami. Zdaniem 
autorów cytowanego artykułu, badaczy niemieckich i francuskich, 
korzyści dla rolnictwa z ewentualnego sukcesu tej nowej techniki 
będą znikome; korzyści te, ich zdaniem, można by zresztą uzyskać 
przy pomocy oprysków zawierających wirusy, tj. bez udziału 
owadów. Potencjalne ryzyko tej nowatorskiej technologii autorzy 
szacują natomiast jako ogromne52. Artykuł podsumowują 
stwierdzeniem, że program „Insect Allies” może zostać uznany za 

                                                      
50 R. G. Reeves i in., Agricultural research, or a new bioweapon system? Insect-

delivered horizontal genetic alteration is concerning, „Science” 362(6410), 
2018, s. 35-38. 

51 Projekt w nomenklaturze DARPA nosi nazwę „Insect Allies” (tj. „owady-
sojusznicy”) i ma być realizowany w latach 2017-2021; na jego realizację 
przeznaczono ponad 27 mln dolarów, co w kontekście wielu programów tej 
agencji należy uznać za kwotę relatywnie niewielką. Zob. stronę projektu: 
https://www.darpa.mil/program/insect-allies.  

52 Ryzyko to polega przede wszystkim na możliwości wykorzystania infekowanych 
wirusami owadów do niszczenia upraw przeciwnika, co może prowadzić do 
zaburzenia globalnych łańcuchów dostaw żywności. Autorzy artykułu zarzucają 
DARPA, że choć oficjalnie program ma służyć amerykańskiemu rolnictwu  
i zabezpieczać dostawy żywności przed suszą i innymi ryzykami naturalnymi, 
agencja te same cele mogłaby osiągać w sposób znacznie prostszy (przez 
opryski), a jednocześnie taki, którego nie da się wykorzystać jako broni. Inne 
ryzyko wynika z nieprzywidywalności zachowania owadów, co uniemożliwi 
identyfikowanie obszarów dotkniętych modyfikacją. 

https://www.darpa.mil/program/insect-allies
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złamanie Konwencji o Broni Biologicznej z 1972 roku, gdyż prowadzić 
może do powstania nowej klasy broni biologicznej53. [SB/KP] 

  

                                                      
53 Po publikacji artykułu w opiniotwórczej prasie ukazało się wiele krytycznych 

analiz na ten temat, zob. np. M. Reynolds, The US military is hacking insects 
with virus DNA, raising fears of dangerous new bio-weapons, 6.10.2018, 
https://www.wired.co.uk/article/darpa-insect-allies-crop-editing [odczyt: 
09.10.2018]. 

https://www.wired.co.uk/article/darpa-insect-allies-crop-editing
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Chińska firma Tencent testuje, czy systemy 
rozpoznawania twarzy pomogą ograniczyć możliwość 
uzależnienia dzieci od gier 

KOMUNIKAT 

23 października 2018. Tencent, chiński gigant rynku gier na 
smartfony54, ogłosił na początku października br., że prowadzi testy 
nad wykorzystaniem systemów rozpoznawania twarzy do ustalania 
tożsamości osób grających w jego gry55. 

W Chinach trwa zarządzona odgórnie walka z uzależnieniem dzieci 
od gier na smartfony56. W działania te jest zaangażowany prezydent 
Xi Jinping, a bezpośrednią przyczyną ich podjęcia jest m.in. 
przekonanie o wpływie masowego korzystania ze smartfonów na 
epidemię krótkowzroczności. 

Tencent i jego posiadająca na świecie około 200 milionów graczy gra 
„Honour of Kings” stały się dla chińskich władz symbolem zagrożeń 
wywołanych przez uzależnienie od technologii57. W odpowiedzi na 
zarzuty spółka już wcześniej proponowała rozwiązania, które mają 
utrudnić dzieciom długotrwałe granie. Przede wszystkim narzucone 
zostały w regulaminie użytkowników ograniczenia czasowe i dobowe 
dla osób o określonym wieku58. Wprowadzana jest również zasada 
rejestrowania się za pomocą prawdziwych danych osobowych59.  

                                                      
54 Spółka kontroluje połowę chińskiego, największego na świecie rynku. Zob.  

A. Blazyte, Tencent dominates China's mobile gaming market, 25.07.2018, 
https://www.statista.com/chart/14846/tencent-dominates-chinas-mobile-
gaming-market/ [odczyt: 26.10.2018]. 

55 Honour of Kings uses facial recognition to check ages, 1.10.2018, 
https://www.bbc.com/news/technology-45707469 [odczyt: 23.10.2018],  
A. Hassan, A Chinese game will use facial recognition to stop kids from playing 
too long, 2.10.2018, https://qz.com/1410830/tencents-honor-of-kings-is-using-
face-id-to-limit-kids-play-time/ [odczyt: 23.10.2018]. 

56 S. Jiang, Tencent launches new checks to weed out underage gaming amid 
China crackdown, 6.09.2018, https://www.reuters.com/article/us-tencent-
holdings-gaming/chinas-tencent-to-introduce-real-name-registration-for-hit-
game-idUSKCN1LM0KO [odczyt:23.10.2018]. 

57 A. M. Roantree, E. Glenn, Tencent loses $20 billion in value after China attacks 
myopia with gaming curbs, 30.08.2018, https://www.reuters.com/article/us-
china-gaming/tencent-loses-20-billion-in-value-after-china-attacks-myopia-
with-gaming-curbs-idUSKCN1LF25B [odczyt:23.10.2018]. 

58 Godzina dla 12-latków i młodszych, dwie godziny dla osób w wieku 13–18 lat. 
59 W celu ratowania wzroku użytkowników Tencent wprowadził również 

zamazywanie obrazu na ekranie smartfona, jeśli osoba grająca w „Honour of 

https://www.statista.com/chart/14846/tencent-dominates-chinas-mobile-gaming-market/
https://www.statista.com/chart/14846/tencent-dominates-chinas-mobile-gaming-market/
https://www.bbc.com/news/technology-45707469
https://qz.com/1410830/tencents-honor-of-kings-is-using-face-id-to-limit-kids-play-time/
https://qz.com/1410830/tencents-honor-of-kings-is-using-face-id-to-limit-kids-play-time/
https://www.reuters.com/article/us-tencent-holdings-gaming/chinas-tencent-to-introduce-real-name-registration-for-hit-game-idUSKCN1LM0KO
https://www.reuters.com/article/us-tencent-holdings-gaming/chinas-tencent-to-introduce-real-name-registration-for-hit-game-idUSKCN1LM0KO
https://www.reuters.com/article/us-tencent-holdings-gaming/chinas-tencent-to-introduce-real-name-registration-for-hit-game-idUSKCN1LM0KO
https://www.reuters.com/article/us-china-gaming/tencent-loses-20-billion-in-value-after-china-attacks-myopia-with-gaming-curbs-idUSKCN1LF25B
https://www.reuters.com/article/us-china-gaming/tencent-loses-20-billion-in-value-after-china-attacks-myopia-with-gaming-curbs-idUSKCN1LF25B
https://www.reuters.com/article/us-china-gaming/tencent-loses-20-billion-in-value-after-china-attacks-myopia-with-gaming-curbs-idUSKCN1LF25B
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Testowane rozwiązanie wzmacnia powyższe mechanizmy: 
rozpoznawanie twarzy ma umożliwić weryfikowanie, kto rzeczywiście 
gra i blokować możliwości grania po wyczerpaniu limitu czasowego 
lub w nocy. 

Komentarz: Rozpoznawanie twarzy już obecnie jest używane do 
biometrycznego logowania się do komputerów oraz smartfonów.  
W tym sensie pomysł Tencent to tylko oparcie się na stosowanych 
coraz częściej rozwiązaniach. 

Bardziej istotny jest kontekst całej sprawy. Z jednej strony, mamy 
tutaj do czynienia z systemowym działaniem skierowanym przeciwko 
uzależnieniom cyfrowym. I z tej perspektywy może to być 
rozwiązanie pionierskie, narzucające pewien standard. Z drugiej 
strony, mamy do czynienia z działaniem wzmacniającym system 
kontroli społecznej w ogóle. Należy bowiem pamiętać, że w Chinach 
systemy rozpoznawania twarzy są wykorzystywane m.in. do 
tłumienia niepokojów na obszarach zamieszkałych przez wyznających 
Islam Ujgurów60. Rozpoznawanie twarzy wchodzi również w skład 
budowanego w Chinach systemu kredytu społecznego (opartego na 
punktach), który służy do określania, czy dana osoba jest 
wartościowym obywatelem i nagradzania jej za to oraz do karania 
osób o niskiej punktacji61. Rozpoznawanie twarzy jest w Chinach 
używane np. do odkrywania tożsamości osób nieprawidłowo 
przechodzących przez ulicę i następnie wysyłania im sms-ów  
z informacją, że popełniły wykroczenie62. 

                                                                                                                            
Kings” zbliży telefon na odległość mniejszą od 40cm od swojej twarzy (zob.  
I. Deng, Tencent adds eye protection function to videos after Beijing calls for 
action to prevent myopia in children, 27.09.2018, 
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/2165846/tencent-adds-eye-
protection-function-videos-after-beijing-calls-action [odczyt: 23.10.2018]). 

60 Zob. np. A. Bachulska, Pogarszająca się sytuacja praw człowieka w chińskiej 
prowincji iXinjiang – implikacje wewnętrzne i międzynarodowe, „Biuletyn 
Ośrodka Badań Azji” nr 21, wrzesień 2018. 

61 Zob. np. Chiński system zautomatyzowanej oceny obywateli: perspektywa 
cyfrowego totalitaryzmu, „Biuletyn OSnWC” nr 2, marzec 2017; Chiński system 
cyfrowej oceny firm i obywateli wpłynie na warunki 

 działalności polskich przedsiębiorstw w tym kraju, „Biuletyn OSnWC” nr 5, 
czerwiec 2017. 

62 Ch. Baynes, Chinese police to use facial recognition technology to send 
jaywalkers instant fines by text, 29.03.2018, 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-police-facial-
recognition-technology-ai-jaywalkers-fines-text-wechat-weibo-cctv-
a8279531.html [odczyt: 23.10.2018].  

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/2165846/tencent-adds-eye-protection-function-videos-after-beijing-calls-action
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/2165846/tencent-adds-eye-protection-function-videos-after-beijing-calls-action
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-police-facial-recognition-technology-ai-jaywalkers-fines-text-wechat-weibo-cctv-a8279531.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-police-facial-recognition-technology-ai-jaywalkers-fines-text-wechat-weibo-cctv-a8279531.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-police-facial-recognition-technology-ai-jaywalkers-fines-text-wechat-weibo-cctv-a8279531.html
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Systemy rozpoznawania twarzy budzą obawy obrońców praw 
człowieka. Pisaliśmy już w „Biuletynie OSnWC”, że w USA protestują 
oni np. przeciwko współpracy spółki Amazon z amerykańskimi 
lokalnymi organizacjami policyjnymi63. Wątpliwości powstają wokół 
skutków, do których mogą doprowadzić błędy popełniane przez 
systemy rozpoznawania twarzy – szczególnie jeśli będą pracować  
w sposób w pełni zautomatyzowany, bez nadzoru weryfikujących ich 
ustalenia ludzi. Troskę wywołuje m.in. to, jak bardzo systemy tego 
typu utrudniają zachowanie prywatności oraz to, że są coraz częściej 
stosowane nie tylko przez policję i tajne służby, ale również przez 
firmy marketingowe. Kontrowersje budzi także to, kto sprawuje 
kontrolę nad danymi niezbędnymi do stosowania rozpoznawania 
twarzy. Wiąże się to pojawieniem się badań odkrywających na 
podstawie zdjęć informacji, które ludzie mogą chcieć ukryć,  
np. swoją orientację seksualną)64. [JW/KP] 

  

                                                      
63 Zob. Obrońcy praw człowieka w USA zarzucają Amazonowi udział w budowaniu 

państwa policyjnego, „Biuletyn OSnWC” nr 15 z maja 2018.  
64 Y. Wang i M. Kosiński, Deep neural networks are more accurate than humans at 

detecting sexual orientation from facial images, ostatnia aktualizacja tego 
roboczego artykułu pochodzi z 16 października 2017 roku, https://osf.io/zn79k/ 
[odczyt: 23.10.2018]. 

https://osf.io/zn79k/
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Globalna ekspansja chińskiego modelu cyfrowego 
nadzoru 

KOMUNIKAT 

2 listopada 2018. Z corocznego raportu organizacji Fredom House nt. 
wolności słowa w Internecie65, opublikowanego w połowie 
października br. wynika, że Chiny podejmują aktywne zabiegi 
zmierzające do upowszechnienia w innych krajach przyjętego  
u siebie modelu cyfrowego nadzoru nad obywatelami66. Pomiędzy 
czerwcem 2017 a majem 2018 roku Chińczycy przeprowadzili 
spotkania oraz szkolenia i warsztaty na temat zalet chińskiej polityki 
regulacji Internetu dla przedstawicieli 36 z 65 uwzględnionych  
w raporcie krajów (zob. też tabela 1)67. Jednocześnie, chińskie firmy 
dostarczają rozwiązania technologiczne, które umożliwiają 
zainteresowanym podmiotom wdrożenie systemu nadzoru (w tym 
technologie rozpoznawania twarzy, szeroko i represywnie stosowane 
wobec Ujgurów w Chinach).  

Jak wiadomo, w wielu krajach chińskie korporacje prowadzą 
kluczowe inwestycje technologiczne (m.in. w ramach cyfrowego 

                                                      
65 Freedom on the Net 2018: The Rise of Digital Authoritarianism, 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN_2018_Final%20Booklet_11
_1_2018.pdf [odczyt: 3.11.2018] Na 65 krajów uwzględnionych w raporcie 
(zamieszkuje je łącznie 87% wszystkich internautów na świecie), w 26 
odnotowano pogorszenie swobody wypowiedzi w Internecie, zaś w 19 na ogół 
niewielką poprawę. Osobne opracowania poświęcono 65 krajom, nie ma wśród 
nich Polski, choć uwzględniono szereg krajów Zachodu, jak Niemcy, Wielka 
Brytania czy USA. 

66 Zob. wcześniejsze opracowania OSnWC na ten temat: Chiński system 
zautomatyzowanej oceny obywateli: perspektywa cyfrowego totalitaryzmu, 
„Biuletyn OSnWC” nr 2, marzec 2017 oraz Komentarz do analizy: Chiński system 
zautomatyzowanej oceny obywateli: możliwe konsekwencje wdrożenia, 
„Biuletyn OSnWC” nr 4, maj 2017; Chiński system oceny firm i obywateli 
wpłynie na warunki działalności polskich przedsiębiorstw w tym kraju, „Biuletyn 
OSnWC” nr 5, czerwiec 2017. 

67 Tamże, s. 8. Autorzy podkreślają, że wiele z tych spotkań ma miejsce w ramach 
inicjatywy Jednego Pasa i Jednego Szlaku. W tym kontekście, przypominają  
o dwutygodniowych warsztatach pt. „Seminar on Cyberspace Management for 
Officials of Countries along the Belt and Road Initiative”, jakie zorganizowano  
w listopadzie 2017 r.. W maju 2018 roku na dwutygodniowych warsztatach byli 
w Chinach dziennikarze z Filipin; podobne warsztaty zorganizowano dla 
przedstawicieli mediów z Tajlandii; trzy tygodnie trwało seminarium dla 
przedstawicieli z Egiptu, Jordanii, Libanu, Libii, Maroka, Arabii Saudyjskiej oraz 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN_2018_Final%20Booklet_11_1_2018.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/FOTN_2018_Final%20Booklet_11_1_2018.pdf
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Jedwabnego Szlaku Chińczycy kładą światłowody w Myanmarze, 
Kirgistanie i Nepalu; Huawei buduje największą internetową sieć 
publiczną w Meksyku, a także doradza rządowi Kenii w zakresie 
technologii komunikacyjnych). Nowością są jednak projekty,  
w ramach których firmy takie jak Yitu, Hikvision i CloudWalk 
wykorzystują sztuczną inteligencję, by tworzyć systemy nadzoru na 
potrzeby autorytarnych reżimów, takich jak władze Zimbabwe.  
Z raportu Freedom House wynika, że po szkoleniach, władze kilku 
krajów dokonały zmian w prawie, wprowadzając restrykcyjne sankcje 
za różne „przewinienia” w Internecie (np. rozpowszechnianie fake 
newsów czy krytykę władzy).  

Autorzy raportu podkreślają, że promocja chińskiego modelu to nie 
tylko projekt biznesowy (nowe rynki dla chińskich technologii)  
i polityczny (budowa dobrych stosunków poprzez wspieranie 
dyktatur), ale także wywiadowczy. Instalacja systemów nadzoru 
własnej produkcji to dla Chin sposób na zabezpieczenie stałego 
dopływu szerokiego strumienia danych na temat różnych aspektów 
funkcjonowania poszczególnych państw68. Dodatkowo, dopływ 
danych z kolejnych rynków w przyszłości może mieć dla chińskich 
firm kluczowe znaczenie w ekspansji czysto biznesowej. 

Autorzy raportu oferują kilka rekomendacji pod adresem krajów 
demokratycznych. Najważniejsza z nich jest propozycja, aby  
– zachowując standardy praw człowieka – Zachód zaoferował 
alternatywny wobec chińskiego system kontrolowania treści jawnie 
kłamliwych oraz zapobiegania wyciekom danych. 

Tabela 1: Ekspansja cyfrowa Chin w świetle raportu Freedom on 
the Net 2018 

1 – Budowa infrastruktury internetowej i telefonii komórkowej przez 
chińskie firmy. 

2 – Wdrażanie inteligentnych systemów monitoringu  
i rozpoznawania twarzy przez chińskie firmy. 

3 – Szkolenia w Chinach dla elit z branży medialnej na temat 
zarządzania informacją i nowych mediów. 

 Państwo 1 2 3  Państwo 1 2 3 

Angola +   + Malawi +   + 

                                                      
68 Tamże, s. 8. 
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Arabia Saudyjska +   + Malezja   +   

Armenia   +   Maroko +   + 

Australia +     Meksyk +     

Azerbejdżan   +   Myanmar +   + 

Bahrajn +     Niemcy + +   

Bangladesz +   + Nigeria +   + 

Białoruś +   + Pakistan + + + 

Brazylia     + Rosja     + 

Egipt +   + RPA +   + 

Ekwador + +   Rwanda + + + 

Etiopia +   + Singapur   + + 

Filipiny     + Sri Lanka + + + 

Francja +     Sudan +   + 

Gambia     + Syria     + 

Gruzja     + Tajlandia     + 

Indie +   + Tunezja       

Indonezja     + Uganda +     

Iran +   + Ukraina   +   

Japonia +     Uzbekistan   +   

Jordania     + Wenezuela + + + 

Kambodża +   + Węgry +     

Kanada +     Wietnam     + 

Kazachstan   +   Włochy +     

Kenia + + + Zambia + + + 

Kirgistan   +   Zimbabwe + + + 

Kuba +     Zjednoczone Emiraty Arabskie   + + 

Liban +   + Zjednoczone Królestwo +     

Libia +   + Malawi +   + 

Źródło: Freedom on the Net 2018, s. 9. 
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Komentarz. Nie jest jasne, jakie społeczne, polityczne i gospodarcze 
skutki przyniesie planowane oficjalnie na rok 2020 pełne wdrożenie 
systemu cyfrowego nadzoru nad obywatelami w Chinach. Istnieją 
przesłanki, że system ten może przynieść nieoczekiwane 
konsekwencje, w tym takie, które idą wbrew intencjom władz. 
Jeszcze bardziej zaskakujące mogą być konsekwencje wdrożenia 
wypracowanego w Chinach systemu w krajach zupełnie odmiennych 
kulturowo, zwłaszcza takich, które nie podzielają chińskiej tradycji 
szacunku dla władzy.  

Mimo to, opisana w omawianym raporcie ekspansja chińskich 
technologii nadzoru niewątpliwie świadczy o tym, że państwo to  
z coraz większym powodzeniem eksportuje własny system wartości. 
Postrzegana przez władze różnych krajów efektywność chińskich 
rozwiązań technologicznych, ale też społecznych i politycznych,  
w dłuższej perspektywie zapowiada znaczące poszerzenie wpływów 
Chin. [SB/KP] 
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Wielka Brytania uszczelnia system ochrony dzieci  
i młodzieży przed dostępem do pornografii  

KOMUNIKAT 

19 października 2018. 18 października br. brytyjskie Ministerstwo 
Kultury, Mediów i Sportu opublikowało nowe wytyczne do ważnej 
ustawy regulującej różne aspekty funkcjonowania Internetu  
w Wielkiej Brytanii, w tym – wytyczne uszczelniające system 
chroniący nieletnich przed dostępem do pornografii internetowej69. 
Stan prac legislacyjnych nad tą kwestią pokazuje skalę trudności 
technicznych i prawnych, ale jednocześnie – determinację 
brytyjskiego ustawodawcy w rozwiązaniu źródłowego problemu.  

Już w lutym br. desygnowano podmiot, który ma pełnić rolę 
regulatora w kwestii weryfikacji wieku osób korzystających  
z Internetu. Jest nim British Board of Film Classification (BBFC)70, 
ciało, które dotąd odpowiadało za klasyfikację filmów oraz gier 
komputerowych. BBFC zapowiedziało współpracę z dostawcami 
systemów płatności (takimi jak Visa, Mastercard, Paypal i in.) oraz 
pokrewnymi usługami, aby umożliwić tym usługodawcom 
zaprzestanie współpracy ze stronami internetowymi naruszającymi 
prawo. Oprócz tego, ustawa przewiduje dotkliwe sankcje finansowe  
i inne dla łamiących prawo, co w zamierzeniu ma eliminować 
nieprzestrzegające prawa podmioty z brytyjskiego rynku. 

Wspomniana ustawa, tzw. Digital Economy Act 2017, została przyjęta 
w kwietniu roku 201771. Zawiera ona szereg przepisów regulujących 
funkcjonowanie sieci w tym kraju, w tym także – zapisy zmierzające 
do ograniczenia dostępu dzieci i młodzieży do pornografii 
internetowej (pkt. 14-30). Ustawa nakłada m.in. obowiązek na 
dostawców Internetu zapewnienia solidnej (ang. robust) weryfikacji 
wieku użytkowników wszystkich stron i aplikacji zawierających 
materiały pornograficzne oraz zablokowania tego dostępu dla osób 

                                                      
69 Digital Economy Bill, Factsheet – Age Verification for Online Pornography 

(clauses 15-25), 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/535010/6._Age_Verification_Fact_Sheet.pdf [odczyt: 
17.10.2018]. 

70 https://www.bbfc.co.uk/about-bbfc/age-verification [odczyt: 17.10.2018]. 
71 Pełna treść ustawy tutaj: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted [odczyt: 
17.10.2018]. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/535010/6._Age_Verification_Fact_Sheet.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/535010/6._Age_Verification_Fact_Sheet.pdf
https://www.bbfc.co.uk/about-bbfc/age-verification
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted
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poniżej 18 roku życia. Choć pierwotnie przepisy te miały wejść  
w życie w kwietniu 2018 roku, obecnie nie przewiduje się, by stało 
się to wcześniej niż w roku 201972.  

Powodem opóźnień jest konieczność zadbania o prywatność danych 
użytkowników używanych w procesie weryfikacji wieku.  
Nowe wytyczne mają pomóc przełamać impas, gdyż dają 
brytyjskiemu organowi ochrony danych (Information Commissioner's 
Office) prawo ustalenia szczegółowych zasad ochrony danych 
użytkowników wszelkich systemów weryfikacji wieku73. Oddalają 
także zarzuty części krytyków nowych regulacji, dodając istotny 
wyjątek dla stron internetowych, w których treści pornograficzne 
stanowią mniej niż jedną trzecią wszystkich treści. Celem tego zapisu 
jest przede wszystkim zdjęcie odpowiedzialności z mediów 
społecznościowych oraz innych tego typu serwisów, w których treści 
pornograficzne mogą być zamieszczane przez samych 
użytkowników74. Krytycy podnoszą jednak, że takie wyłączenie 
podważa sens regulacji, sprawiając, iż pornografia będzie nadal 
szeroko dostępna na platformach społecznościowych takich jak 
Imgur, Tumblr, Twitter i Reddit75. 

Komentarz: Brytyjski ustawodawca połączył kilka kwestii związanych 
z funkcjonowaniem Internetu w jednej ustawie. Ograniczenie 
dostępu do pornografii, nawet w kontekście dzieci i młodzieży,  

                                                      
72 A. Turek, W brytyjskich kioskach pojawią się przepustki konieczne do oglądania 

pornografii w sieci, 14.05.2018, 
https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/przepustki-do-
ogladania-pornografii-w-wielkiej-brytanii-projekt/8tvbdeg [odczyt: 
17.10.2018]. 

73 J. Vincent, UK porn law’s latest guidelines fail to answer critics, 18.10.2018, 
https://www.theverge.com/2018/10/18/17993594/uk-porn-new-law-age-
verification-bbfc-update-guidelines-privacy [odczyt: 19.10.2018]. 

74 Minister ds. Przemysłów Cyfrowych i Kreatywnych (Ministry for Digital and the 
Creative Industries) poinformowała w dn. 10 października br., że chociaż 
omawiane tu zapisy były szeroko konsultowane, w tym z przedstawicielami 
branży pornograficznej, rząd zarezerwował kwotę 10 mln funtów na 
ewentualne pozwy sądowe przeciwko BBFC, związane z wdrożeniem ustawy; 
zob. British Board of Film Classification: Contingent Liability, 10.10.2018, 
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-10-
10/debates/18101064000015/BritishBoardOfFilmClassificationContingentLiabil
ity?highlight=online%20pornography#contribution-60A3DA26-A397-44C6-
A550-FB57DDAD619C [odczyt: 19.10.2018]. 

75 D. Gayle, Millions of porn videos will not be blocked by UK online age checks, 
19.10.2018, https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/18/millions-
of-porn-videos-will-not-blocked-uk-online-age-checks [odczyt: 19.10.2018]. 

https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/przepustki-do-ogladania-pornografii-w-wielkiej-brytanii-projekt/8tvbdeg
https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/przepustki-do-ogladania-pornografii-w-wielkiej-brytanii-projekt/8tvbdeg
https://www.theverge.com/2018/10/18/17993594/uk-porn-new-law-age-verification-bbfc-update-guidelines-privacy
https://www.theverge.com/2018/10/18/17993594/uk-porn-new-law-age-verification-bbfc-update-guidelines-privacy
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-10-10/debates/18101064000015/BritishBoardOfFilmClassificationContingentLiability?highlight=online%20pornography#contribution-60A3DA26-A397-44C6-A550-FB57DDAD619C
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-10-10/debates/18101064000015/BritishBoardOfFilmClassificationContingentLiability?highlight=online%20pornography#contribution-60A3DA26-A397-44C6-A550-FB57DDAD619C
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-10-10/debates/18101064000015/BritishBoardOfFilmClassificationContingentLiability?highlight=online%20pornography#contribution-60A3DA26-A397-44C6-A550-FB57DDAD619C
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-10-10/debates/18101064000015/BritishBoardOfFilmClassificationContingentLiability?highlight=online%20pornography#contribution-60A3DA26-A397-44C6-A550-FB57DDAD619C
https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/18/millions-of-porn-videos-will-not-blocked-uk-online-age-checks
https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/18/millions-of-porn-videos-will-not-blocked-uk-online-age-checks
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u części osób budzi kontrowersje związane z ewentualnymi 
konsekwencjami takiego kroku dla wolności wypowiedzi  
w Internecie. Inni wskazują na zagrożenia dla prywatności związane  
z niektórymi rozwiązaniami towarzyszącymi weryfikacji wieku  
(np. wykorzystanie danych karty kredytowej i stworzenie 
zaszyfrowanej bazy uprawnionych użytkowników). Choć tego typu 
argumentacja jest często jedynie przykrywką dla biznesowych 
interesów potężnego przemysłu pornograficznego (to firmy z tego 
sektora są dysponentami analizowanych obecnie systemów IT  
w zakresie weryfikacji wieku), brytyjski ustawodawca dodatkowo 
zneutralizował taką krytykę uwzględniając w ustawie kilka rozwiązań 
uznawanych powszechnie za korzystne dla wszystkich. Jednym z nich 
jest nałożenie na dostawców Internetu obowiązku zapewnienia 
powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu  
z prędkością minimum 10 MB/s wszędzie tam, gdzie dostawcy ci 
udostępniają swe usługi. Innym rozwiązaniem uznawanym za 
korzystne są zapisy mające ograniczyć spam.  

Mimo tych trudności widoczna jest determinacja władz brytyjskich  
w ograniczaniu dostępu do pornografii dla dzieci i młodzieży.  

Rekomendacje:  

1. Warto, aby władze polskie monitorowały proces wdrażania 
brytyjskich regulacji zmierzających do ograniczenia dostępu 
do pornografii dla dzieci i młodzieży, aby w odpowiednim 
czasie, po wyciągnięciu wniosków z doświadczeń, analogiczne 
przepisy wprowadzić także w Polsce76.  

2. Konieczne jest, aby w tej kwestii Ministerstwa Zdrowia, 
Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Ministerstwo Cyfryzacji współpracowały ze sobą oraz  
z organizacjami pozarządowymi – w tym zwłaszcza 
Stowarzyszeniem Twoja Sprawa (które od lat podnosi kwestię 
takiej regulacji), np. delegując przedstawicieli na 

                                                      
76 Przepisy takie są niezbędne z uwagi na to, że także w naszym kraju korzystanie 

z pornografii przez osoby nieletnie jest problemem masowym, który niesie ze 
sobą wiele skrajnie niekorzystnych konsekwencji – od przestępczości seksualnej 
nieletnich po instrumentalne traktowanie kobiet i długofalowe zaburzenie 
relacji interpersonalnych u osób uzależnionych. Zob. Kontakt dzieci i młodzieży 
z pornografią. Raport z badań, Warszawa 2017, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. 
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międzynarodową konferencję organizowaną przez 
Stowarzyszenie w dn. 21 listopada 2018 w Warszawie77. 

3. Być może, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, potrzebne jest 
przygotowanie u nas kompleksowej ustawy regulującej 
funkcjonowanie Internetu w Polsce. [SB/KP] 

  

                                                      
77 Zob. www.twojasprawa.org.pl. Informacje nt. konferencji pt. „Masowa 

konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny” tutaj: 
https://www.twojasprawa.org.pl/konferencja-spoleczne-i-rozwojowe-
konsekwencje-pornografii/ [odczyt: 19.10.2018]. 

http://www.twojasprawa.org.pl/
https://www.twojasprawa.org.pl/konferencja-spoleczne-i-rozwojowe-konsekwencje-pornografii/
https://www.twojasprawa.org.pl/konferencja-spoleczne-i-rozwojowe-konsekwencje-pornografii/
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Rosyjskie operacje wpływu z wykorzystaniem 
Internetu na przykładzie USA 

ANALIZA 

30 października 2018. W ostatnim czasie ujawniony został akt 
oskarżenia wobec Eleny A. Khusyaynovej, 44-letniej Rosjanki 
podejrzewanej przez USA o zaangażowanie w operacje wpływu  
i ingerowanie w proces wyborczy78. Khusyaynova, której obecne 
miejsce pobytu jest nieznane, pełniła rolę organizacyjno-
koordynujące w tzw. projekcie Lakhta, czyli inicjatywie w ramach 
której funkcjonowała m.in. petersburska firma Internet Research 
Agency określana jako „farma trolli”. Projekt Lakhta został stworzony 
przez oligarchę powiązanego z Kremlem i wykonuje działania  
z zakresu walki informacyjnej w Internecie przeciwko USA.  
Budżet tego przedsięwzięcia wynosił około 14 milionów USD rocznie.  

Analiza aktu oskarżenia pokazuje, że opisane w nim działania są  
w pełni zbieżne ze znanym z teorii rosyjskich służb specjalnych 
podejściem, a także ogólnymi zasadami prowadzenia tzw. środków 
aktywnych79. Rosyjskie operacje mają dwie zasadnicze funkcje: 
kreacyjną oraz destrukcyjną. Funkcja kreacyjna objawia się 
pozytywną „promocją” zjawisk społecznych, procesów politycznych 
czy ludzi korzystnych dla interesu rosyjskiego. Funkcja destrukcyjna 
ma na celu pogłębianie problemów i podziałów społecznych, 
niszczenie zaufania społecznego i utrudnianie sterowności państwa 
w ramach zwalczania procesów, tendencji i ludzi których działanie 
jest niekorzystne dla Rosji. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie  
z rosyjskim podejściem Internet to jedynie platforma dla działań  
w sferze informacyjnej. Zasady działania są więc identyczne, jak  
w przypadku innych platform czy obszarów działania. Mamy więc do 
czynienia z wykorzystywaniem obiektywnie istniejących tendencji 
społecznych i próbami przejmowania ich na rzecz rosyjskiej narracji. 
Chodzi m.in. o zgodne z tradycją rosyjskich służb specjalnych 

                                                      
78 Criminal Complaint United States of America vs Elena Alekseevna Khusyaynova, 

28.09.2018, https://www.justice.gov/opa/press-
release/file/1102316/download [odczyt: 30.10.2018]. 

79 Środki aktywne – rosyjskie operacje wpływu nie posiadające bezpośredniego 
odpowiednika w świecie Zachodnim. Są stałą i strategiczną aktywnością 
rosyjskich służb specjalnych przy wykorzystaniu całości potęgi państwowej 
Rosji. Obejmuje m.in. kompleksowe stosowanie agentury wpływu, 
dezinformacji, fałszerstwa, morderstw politycznych, organizacji 
przykrywkowych itd. 

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1102316/download
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1102316/download
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stosowanie prowokacji w celu kanalizacji realnie istniejących 
dynamik społecznych80. Na przykładzie działań upublicznionych  
w akcie oskarżenia widać dokładnie ten typ działania.  

Zgodnie z aktem oskarżenia Rosjanie siali niepokój w tematach 
„imigracji, kontroli dostępu do broni palnej i zapewniającej go 
Drugiej Poprawki do Konstytucji USA, Flagi Konfederatów, relacji 
rasowych, zagadnień LGBT, ‘Marszu kobiet’ i kwestii śpiewania 
hymnu w lidze futbolu amerykańskiego81”. Reklamy kupowane przez 
Rosjan w trakcie i po wyborach prezydenckich w USA w 2016 roku 
pokazują podobne schematy. Wspierano ruch „Black Live Matters”  
i promowano treści antypolicyjne, a jednocześnie wspierano narracje 
dotyczące ograniczenia imigracji czy obrony rasy białej. Podobnie 
Rosjanie działają w odniesieniu do śledztwa specjalnego prokuratora 
Roberta Muellera82. W niektórych formach aktywności wspierają go 
atakując Donalda Trumpa, czy też promują hasło: „Trump nie jest 
moim prezydentem”. W innych przypadkach dochodzenie w sprawie 
rosyjskiej ingerencji za Trumpem nazywają polowaniem na 
czarownice. Wszystkie te tematy są istotne i silnie polaryzujące dla 
amerykańskiego społeczeństwa. Zatem zgodnie ze znanymi od 
dziesięcioleci metodami Rosjanie wspierają obie narracje, jako że 
podstawowym celem nie jest rozwiązanie jednoznacznie pozytywne 
dla Rosji (takiego bowiem często nie ma), a eskalacja konfliktu, która 
osłabia zarówno społeczeństwo, jak i państwo uznane za wrogie. 

Innym elementem rosyjskiego działania potwierdzonym w akcie 
oskarżenia jest separacja przekazów i dostosowanie ich do grup 
docelowych. Rosjanie wykorzystują zjawisko tzw. baniek 
informacyjnych. Kierując przekaz do poszczególnych grup, 
wykorzystywano odpowiednie źródła, formy przekazu (infografiki, 
obrazki, styl i wielkość liter itd.), a także celowo dobierano 
najbardziej rezonujące hasła. Określane były także główne linie 
argumentacyjne. Podobne wytyczne istniały również w zakresie pory 
wysyłania wiadomości do konkretnych grup. Wszystko to wskazuje 

                                                      
80 Ten typ działania został wprowadzony jeszcze przez Ochranę – zamiast niszczyć 

ugrupowania rewolucyjne próbowano tworzyć je w celu kontroli i wciągnięcia 
ludzi, którzy potencjalnie mogliby być przeciwko władzy. Działanie to wchodzi 
w skład kontrwywiadu ofensywnego. 

81 Jeden z zawodników futbolu amerykańskiego odmówił stania w czasie 
śpiewania hymnu w geście protestu przeciwko rasizmowi. 

82 Prokurator R. Mueller prowadzi śledztwo dotyczące rosyjskiej ingerencji  
w wybory prezydenckie w USA. 
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na skoordynowane działanie, realizowane prawdopodobnie  
w oparciu o analizę big data. 

Akt oskarżenia pokazuje również ciągłość działań w tym zakresie. 
Obejmuje bowiem okres od roku 2014 do chwili obecnej i wskazuje 
na nieustanne ataki skierowane przeciwko obecnym władzom USA. 
Jest to w pełni zbieżne z rosyjską charakterystyką operacji 
informacyjnych, która zakłada działanie permanentne. 

Drugim ważnym aspektem działań rosyjskich jest ich percepcja przez 
społeczeństwo amerykańskie, co wydaje się być osobnym 
przedmiotem operacji wpływu Kremla. Paradoksalnie, powszechna 
atrybucja rosyjskich działań jako inspirowanych przez Kreml jest dla 
Rosji korzystna. Przedstawia rosyjskie państwo jako silne i zdolne do 
odważnych operacji, a nawet „wybrania prezydenta USA”. 
Powszechne przekonanie o zaangażowaniu Rosjan jedynie na korzyść 
prezydenta Trumpa nie posiada pokrycia w faktach, a w rezultacie 
jest zdecydowanie korzystne dla Rosji. Maskując w ten sposób 
prawdziwy sposób i cel działania, powoduje się dezorientację 
społeczeństwa, podsycanie konfliktów politycznych, ale także 
osłabienie legitymacji władzy i procesu demokratycznego. Działania 
te są ukierunkowane także na amerykańską administrację, osłabienie 
jej sterowności i wyalienowanie Białego Domu z szerszego kontekstu 
administracji publicznej. Można zaryzykować tezę, że prawdziwym 
sukcesem rosyjskim nie jest „ingerencja w wybory”, a właśnie 
powszechna fałszywa percepcja istoty i celów ich operacji, co 
znacząco uderza w fundamenty amerykańskiej demokracji przy 
jednoczesnej demonstracji siły Kremla.  

Z wspomnianego aktu oskarżenia można zatem wnioskować, iż: 

- Rosjanie w praktyce kolejny raz potwierdzają względną trwałość 
podstawowych sposobów realizacji operacji wpływu; 

- ewolucji ulegają narzędzia prowadzenia operacji, w tym zdolność 
Rosji do wykorzystania nowoczesnych technologii w ramach walki 
informacyjnej;  

- podobny styl prowadzenia operacji wpływu występuje w Polsce. 
Zwalczanie rosyjskich operacji wpływu musi być wykonywane przy 
zrozumieniu przypomnianych wyżej prawideł rosyjskiej wojny 
informacyjnej. [BP/KP] 
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CIA straciła kilkudziesięciu agentów w Chinach i Iranie 
przez błędy w komunikacji elektronicznej 

ANALIZA 

5 listopada 2018. Na początku listopada br. portal Yahoo! 
opublikował tekst opisujący jedną z największych porażek 
amerykańskich służb specjalnych w zakresie prowadzenia wywiadu 
osobowego83. Według autorów tekstu w latach 2009-2013 m.in. Iran 
i Chiny spenetrowały internetowe kanały komunikacji CIA  
z agentami. Doprowadziło to do aresztowań i w wielu wypadkach 
egzekucji kilkudziesięciu osób pracujących w sposób tajny dla USA.  

Przed kilkunastoma laty Departament Nauki i Technologii 
odpowiedzialny w CIA za technologiczne wsparcie Departamentu 
Operacyjnego stworzył internetowy system komunikacji. Dzięki 
niemu CIA mogła kontaktować się z agentami bez bezpośrednich 
spotkań, które tradycyjnie są najniebezpieczniejszym elementem 
współpracy z agenturą. System komunikacji polegał na łączeniu się za 
pomocą stron internetowych i miał być stosunkowo prosty, 
tymczasowy i stosowany tylko w tych miejscach na Bliskim 
Wschodzie, w których lokalny kontrwywiad nie posiada znacznych 
zdolności w sferze cyfrowej. Jednak po czasie system ten został 
wprowadzony do użytku w Iranie, a następnie w Chinach. 
Tymczasem oba te kraje posiadają znaczne zdolności i doświadczenie 
kontrwywiadowcze. Pokazuje to fakt niedocenienia przeciwnika, 
słabego rozpoznania jego zdolności, a także biurokratycznego 
chaosu, w którym rozwiązania tymczasowe stają się trwałe mimo ich 
oczywistych mankamentów.  

Według tekstu opublikowanego przez Yahoo! sprawa rozpoczęła się 
w 2009 r., kiedy prezydent Barack Obama ogłosił odkrycie ściśle 
tajnego ośrodka badań nuklearnych w Iranie. Reakcją na 
upublicznienie tajemnic Teheranu było śledztwo kontrwywiadowcze, 
które pozwoliło Ministerstwu Wywiadu Islamskiej Republiki Irańskiej 
(MOIS) na aresztowanie licznych agentów CIA. Śledztwo 
prawdopodobnie zakończyło się sukcesem dzięki podstawieniu przez 
Persów osoby (tzw. oferenta), która zaproponowała Amerykanom 
nawiązanie współpracy. Fałszywy agent został przeszkolony przez CIA 

                                                      
83 Z. Dorfman, J. McLaughlin, The CIA's communications suffered a catastrophic 

compromise. It started in Iran, 2.11.2018, https://www.yahoo.com/news/cias-
communications-suffered-catastrophic-compromise-started-iran-
090018710.html [odczyt: 2.11.2018]. 

https://www.yahoo.com/news/cias-communications-suffered-catastrophic-compromise-started-iran-090018710.html
https://www.yahoo.com/news/cias-communications-suffered-catastrophic-compromise-started-iran-090018710.html
https://www.yahoo.com/news/cias-communications-suffered-catastrophic-compromise-started-iran-090018710.html
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w technikach komunikacji, które następnie przekazał swoim 
mocodawcom. Irańczycy, dzięki odkryciu mechanizmów działania 
tego systemu, byli w stanie znaleźć kanały komunikacji pomiędzy 
innymi agentami a CIA. Analiza sposobu komunikacji za pomocą 
stron internetowych umożliwiała użycie zaawansowanych zapytań w 
wyszukiwarce Google. Dzięki tym zapytaniom można było znaleźć 
kolejne strony internetowe o podobnej konstrukcji i charakterystyce 
służące do komunikacji z innymi agentami.  

Analiza sprawy wskazuje na liczne uchybienia warsztatowe, takie jak 
np. jedynie pozorne oddzielenie infrastruktury służącej do 
prowadzenia różnych źródeł. Doszło również do niewystarczającego 
sprawdzenia oferenta, co jest stałą bolączką amerykańskich służb 
specjalnych. Podobnie było przez dekady Zimnej Wojny, gdy USA 
potrzebowały materiałów wywiadowczych, a bezpośredni dostęp  
i prowadzenie agentury było bardzo utrudnione z uwagi na 
niebywale wysoki stopień nasilenia działania kontrwywiadu państw 
komunistycznych. Presja na odnoszenie sukcesów oraz trudność 
pozyskiwania agentury niejednokrotnie powodowały 
niewystarczające sprawdzanie źródeł. Doprowadziło to do sytuacji, w 
której w latach 80. Kuba i NRD kontrolowały wszystkich agentów CIA 
na swoich terytoriach; niewiele lepiej było w Związku Sowieckim84.  

W ramach Departamentu Operacyjnego CIA istnieje podział 
geograficzny na wydziały. Jednak po pewnym czasie jednostka 
prowadząca operacje w Chinach zaczęła używać tego samego 
systemu komunikacji, który był błędnie stosowany w Iranie. 
Doprowadziło to do szeroko komentowanej fali aresztowań 
kilkudziesięciu amerykańskich agentów w Chinach85. Początkowo 
odpowiedzialność za część z aresztowań była przypisywano 
Jerry’emu Chun Shing Lee, oficerowi operacyjnemu CIA pracującemu 
dla chińskiego wywiadu od 2010 r. Niemniej skala aresztowań  
i zniszczenie całego lub większości programu wywiadu osobowego  

                                                      
84 Zob. B. B. Fischer, Doubles Troubles: The CIA and Double Agents during the Cold 

War, „International Journal of Intelligence and CounterIntelligence" nr 29 (1),  
s. 48–74; Tenże, Deaf, dumb, and blind. The CIA and East Germany, w: T. W. 
Friss, K. Macrakis, H. Müller-Enbergs (red.), East German Foreign Intelligence. 
Myth, reality and controversy, Routledge, London 2010, s. 48–69. 

85 M. Mazzetti, A. Goldman, M. Schmidt, M, Apuzzo, Killing C.I.A. Informants, 
China Crippled U.S. Spying Operations, 20.05.2017, 
https://www.nytimes.com/2017/05/20/world/asia/china-cia-spies-
espionage.html [odczyt: 2.11.2018]. 

 

https://www.nytimes.com/2017/05/20/world/asia/china-cia-spies-espionage.html
https://www.nytimes.com/2017/05/20/world/asia/china-cia-spies-espionage.html
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w Chinach wskazywała już wówczas na znaczenie szerszy problem. 
Zatem także w Chinach stosowano wadliwy system komunikacji,  
co wskazuje na elementarne braki zabezpieczenia 
kontrwywiadowczego operacji lub niewystarczającą pozycję 
kontrwywiadu CIA wewnątrz tej służby.  

W latach 1985-1987 USA straciły wszystkich agentów w Związku 
Sowieckim za sprawą zdrad A. Amesa (CIA) oraz R. Hansena (FBI) 
(dziś już wiadomo, że musiał istnieć dodatkowy agent KGB/GRU  
w CIA bowiem skala aresztowań źródeł w ZSRS była zbyt duża)86.  

Problem komunikacji miedzy oficerem prowadzącym a agentem jest 
bez wątpienia złożony i technologia może być postrzegana jako 
rozwiązanie ułatwiające operowanie w trudnym reżimie 
kontrwywiadowczym. Zastosowanie w ramach prowadzenia agentów 
opisanej przez Yahoo! technologii wskazuje na złe zabezpieczenie 
kontrwywiadowcze oraz zasadnicze niedocenienie zdolności 
przeciwników.  

Cała sprawa wskazuje ponadto braki w zdolnościach adaptacyjnych 
CIA. Już w 2008 r. sygnalista pracujący dla jednego z kontraktorów 
CIA informował o „potężnej wpadce wywiadowczej” związanej  
z komunikacją z agentami. Twierdził też, że aż „70% operacji może 
być zdekonspirowanych”87. Mimo to CIA nie zmieniło systemu 
komunikacji, a także przez pewien czas nie było w stanie zrozumieć 
powodów, dla których chiński kontrwywiad szybko i precyzyjnie 
identyfikował tak wielu agentów CIA88. Podobnie w latach 2009-2011 
kontrwywiad Hezbollahu aresztował wielu agentów, choć nie 
wszyscy pracowali dla USA89. Wskazuje to wskazuje na możliwe 
wykorzystanie omawianego systemu komunikacji w krajach regionu, 
takich jak Liban. Hezbollah dzięki ścisłej współpracy z Iranem 
najprawdopodobniej dowiedział się o internetowym kanale 

                                                      
86 M. Mattson, A Counterintelligence Cold Case File. The Fourth Mole, 

„Intelligencer: Journal of U.S. Intelligence Studies" nr 17 (1), s. 39–50. 
87 M. Taylor, Pentagon, CIA instructed to re-investigate whistleblower cases, 

23.07.2015, https://www.mcclatchydc.com/news/nation-
world/national/article28348576.html [odczyt: 2.11.2018]. 

88 M. Mazzetti, A. Goldman, M. Schmidt, M, Apuzzo, Killing C.I.A. Informants, 
China Crippled U.S. Spying Operations, 20.05.2017, 
https://www.nytimes.com/2017/05/20/world/asia/china-cia-spies-
espionage.html [odczyt: 2.11.2018]. 

89 C. A. Wege, Hizballah’s Counterintelligence Apparatus, „International Journal of 
Intelligence and CounterIntelligence" nr 25 (4), s. 771–785. 

https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/national/article28348576.html
https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/national/article28348576.html
https://www.nytimes.com/2017/05/20/world/asia/china-cia-spies-espionage.html
https://www.nytimes.com/2017/05/20/world/asia/china-cia-spies-espionage.html
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komunikacji CIA z jej agentami. Mogło to doprowadzić to do licznych 
aresztowań. 

Opisywana sprawa wskazuje także na bardzo dobrą współpracę 
między służbami specjalnymi m.in. Iranu i Chin, które musiały 
wymieniać się cennymi informacjami. Nie ma wątpliwości, że kraje te 
bardzo blisko współpracują także z Rosją na polu zwalczania działań 
USA90. Z pewnością również FSB zostało poinformowane o odkryciu 
dokonanym przez Persów. Nie są jednak znane przypadki masowych 
aresztowań agentów CIA w Moskwie. Może wynikać to z dwóch 
okoliczności: pierwszą jest utrzymanie ścisłej separacji kierunku 
rosyjskiego w CIA jako najtrudniejszego, drugą zaś rosyjska skłonność 
do prowadzenia gier operacyjnych zwłaszcza w sprawach natury 
strategicznej.  

Nie ulega wątpliwości, że cała sprawa pokazuje elementarne 
zaniedbania CIA w zakresie wywiadu osobowego (sprawdzenie  
i prowadzenie źródeł), nieumiejętność dostosowania się do realiów 
kontrwywiadowczych Iranu i Chin, a także poważne błędy 
biurokratyczne związane z nieodpowiednią reakcją na ostrzeżenia. 
Prawdopodobnie aresztowania nie dotknęły wszystkich źródeł, 
ponieważ poszczególne osoby nie wiedzą o sobie nawzajem (w tym 
sensie nie ma „siatek szpiegowskich”), a także w przypadku 
najbardziej wartościowych źródeł używa się unikalnych metod 
prowadzenia i kontaktu. Skala strat rzędu kilkudziesięciu agentów 
aresztowanych i zabitych wydaje się jednak katastrofalna i ilościowo 
niespotykana w historii zmagań służb specjalnych. [BP/JW] 

  

                                                      
90 Anonim, Pakistan hosts spy chiefs from Russia, China, Iran, 13.07.2018, 

https://tribune.com.pk/story/1756610/1-pakistan-hosts-spy-chiefs-russia-
china-iran/, [odczyt: 2.11.2018]. 

https://tribune.com.pk/story/1756610/1-pakistan-hosts-spy-chiefs-russia-china-iran/
https://tribune.com.pk/story/1756610/1-pakistan-hosts-spy-chiefs-russia-china-iran/


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

43 
 

Czynnik ludzki wraca do gry w selekcji informacji: 
przypadek Apple News  

SYGNAŁ 

28 października 2018. Apple News to aplikacja dostarczająca 
informacji prasowych właścicielom urządzeń zaopatrzonych  
w system operacyjny iOS. Jednak w jej przypadku, w przeciwieństwie 
do wielu rozwiązań dostarczających i rozpowszechniających 
informacje medialne (takich jak Google News), dobór informacji, 
które dostaje subskrybent, jest wynikiem pracy wyłącznie zespołu 
dziennikarskiego91. Inne, podobne aplikacje (np. Upday Samsunga 
czy Microsoft News) bazują na redakcjach tylko częściowo.  

Decyzja o całkowitym zastąpieniu sztucznej inteligencji oraz 
zalgorytmizowanego doboru tematów i źródeł informacji przez 
tradycyjny zespół ekspertów uważana była za ryzykowną, ponieważ 
koncern Apple jest wiodącą firmą technologiczną.  

Osoba zarządzająca newsroomem Apple News, Lauren Kern 
wskazuje jednak na wiele błędów popełnianych przez konkurencję, 
których źródło tkwi właśnie w tym, że algorytmy nie rozróżniają tzw. 
fake newsów od faktów albo nie potrafią właściwe ocenić wagi oraz 
kontekstu informacji, które wybierają92. Informacje ważne oraz 
dobrze udokumentowane mogą być więc niedoceniane, podczas gdy 
informacje mniej istotne lub wątpliwe bywają przecenianie  
i bezrefleksyjnie propagowane93 .   

Dodatkowym argumentem za przyjęciem ludzkiego mechanizmu 
doboru jest możliwość negocjacji poziomu ważności przez zespół 
oraz większy krytycyzm względem źródeł informacji.  

Komentarz: W ostatnich latach kwestia przejmowania kompetencji  
w zarządzaniu treściami medialnymi przez systemy oparte o sztuczną 
inteligencję zaczęła wydawać się wręcz ekonomiczną  

                                                      
91  J. Nicas, Apple News’s Radical Approach: Humans Over Machines, „The New 

York Times”, 25.10.2018, 
https://www.nytimes.com/2018/10/25/technology/apple-news-humans-
algorithms.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology [odczyt: 
28.10.2018]. 

92  Tamże. 
93  F. Manjoo, Can Facebook, or Anybody, Solve the Internet’s Misinformation 

Problem?, „The New York Times”, 22.07.2018, 
https://www.nytimes.com/2018/08/22/technology/facebook-internet-
misinformation.html?module=inline [odczyt: 28.10.2018]. 

https://www.nytimes.com/2018/10/25/technology/apple-news-humans-algorithms.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology
https://www.nytimes.com/2018/10/25/technology/apple-news-humans-algorithms.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology
https://www.nytimes.com/2018/08/22/technology/facebook-internet-misinformation.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2018/08/22/technology/facebook-internet-misinformation.html?module=inline
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i technologiczną koniecznością. Jednak decyzja giganta 
technologicznego, jakim jest Apple oraz liczne przykłady ograniczeń 
uczenia maszynowego (takie jak np. tzw. przeuczenie algorytmów94) 
czy rozpowszechniania błędnych informacji przez systemy 
autonomiczne, mogą być odczytane jako sygnały zmiany trendu. 
[TJ/KP] 

 

                                                      
94 Inaczej nadmierne dopasowanie polegające na tym, że dany algorytm 

testowany jest na ograniczonym zbiorze danych i system w efekcie tworzy 
błędne generalizacje. 




