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W numerze między innymi:  

• Francja deklaruje zamiar zagwarantowania sobie prawa veta w przypadku 
nabywania przez obcy kapitał firm zajmujących się bezpieczeństwem danych  
i rozwijaniem sztucznej inteligencji. 

• USA blokują ekspansję chińskiego producenta smartfonów Huawei na 
amerykańskim rynku. 

• Perspektywa częściowej automatyzacji lobbingu i polityki waszyngtońskiej.   

• Wielka Brytania powołuje w strukturach resortu obrony Narodową Jednostkę 
Bezpieczeństwa Komunikacyjnego do walki z dezinformacją i fake newsami. 

• Ujawniono globalną cyberoperację „Dark Caracal” prowadzoną prawdopodobnie 
przez libański wywiad.  

• Postęp w technologii wprowadzania w błąd algorytmów do rozpoznawania 
mowy. 

• Umożliwienie użytkownikom kart firmy Mastercard identyfikacji biometrycznej 
tworzy nowe zagrożenia dla prywatności. 

• Odczyt fal mózgowych kierowców może pomóc samochodom wyprzedzać reakcje 
na zdarzenia drogowe, ale stwarza ryzyko przechwycenia wrażliwych informacji  
o pracy mózgu. 

• Na podstawie wzorów przemieszczania się smartfonów w przestrzeni można 
zdiagnozować Alzheimera u ich użytkowników; kluczowe osoby w państwie 
powinny ściśle chronić te dane, zmieniając sposób korzystania z telefonu. 

• Udziałowcy firmy postulują podjęcie przez Apple roli lidera w przeciwdziałaniu 
negatywnym skutkom uzależnienia dzieci i młodzieży od ekranowych technologii 
mobilnych. 

• Techniki odkrywania powiązań między ludźmi opatentowane przez Facebooka to 
narzędzia inwigilacji, które powinny znajdować się pod kontrolą państwa.   

• Nowy sposób porządkowania postów w dziale aktualności Facebooka (News Feed) 
stanowi nie tylko wyzwanie dla wydawców i agencji marketingowych, lecz również 
zagrożenie dla rzetelności informacji eksponowanych i rozpowszechnianych  
w sieci. 
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Paryż deklaruje objęcie protekcjonizmem francuskie firmy 
zajmujące się bezpieczeństwem danych i rozwijaniem sztucznej 
inteligencji 

SYGNAŁ 

15 stycznia 2018. 12 stycznia br. francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le 
Maire zapowiedział, że firmy zajmujące się bezpieczeństwem danych cyfrowych oraz 
sztuczną inteligencją zostaną uznane za mające strategiczne znaczenie dla państwa1. 
Od 2014 roku obowiązuje we Francji regulacja2 zakazująca zagranicznym podmiotom 
przejmowania bez specjalnej zgody rządu francuskich firm z uznawanych za 
strategiczne z sektorów: energetycznego, wodnego, transportu, komunikacji, 
energetyki i ochrony zdrowia. Regulacja ta nazywana jest popularnie „Dekretem 
Alstom”, gdyż jej wprowadzenie towarzyszyło próbom kupienia francuskiego giganta 
przemysłowego Alstom przez amerykański General Electric3. Włączenie do zakresu 
obowiązywania dekretu firm zajmujących się ochroną danych i rozwijaniem sztucznej 
inteligencji świadczy o tym, że Paryż zdefiniował ten sektor jako mający kluczowe 
znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.  

Komentarz: Warto zwrócić uwagę, że Francja nie blokuje samej możliwości 
przejmowania firm (co mogłoby mieć negatywne konsekwencje gospodarcze),  
ale zastrzega sobie kontrolę nad tym procesem i zachowuje prawo veta. [MG/KP] 

  

                                                      
1  M. Rivet, L. Thomas, S. Kar-Gupta, France to vet takeovers of firms in data and artificial intelligence, 

„Reuters”, 12.01.2018, https://www.reuters.com/article/us-france-economy-trade/france-to-vet-
takeovers-of-firms-in-data-and-artificial-intelligence-idUSKBN1F118H [odczyt: 15.01.2018].   

2  Décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation 
préalable, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028933611 
[odczyt: 15.01.2018].  

3  T. Gontard, New foreign investment control in France: the „Alstom Decree", 13.06.2014, 
http://www.elexica.com/en/legal-topics/antitrust-and-merger-control/13-new-foreign-investment-
control-in-france-the-alstom-decree#3 [odczyt: 15.01.2018].  

https://www.reuters.com/article/us-france-economy-trade/france-to-vet-takeovers-of-firms-in-data-and-artificial-intelligence-idUSKBN1F118H
https://www.reuters.com/article/us-france-economy-trade/france-to-vet-takeovers-of-firms-in-data-and-artificial-intelligence-idUSKBN1F118H
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028933611
http://www.elexica.com/en/legal-topics/antitrust-and-merger-control/13-new-foreign-investment-control-in-france-the-alstom-decree#3
http://www.elexica.com/en/legal-topics/antitrust-and-merger-control/13-new-foreign-investment-control-in-france-the-alstom-decree#3
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USA blokują ekspansję Huawei na amerykańskim rynku  

SYGNAŁ 

16 stycznia 2018. W dniu 9 stycznia br. „The New York Times” poinformował  
o odstąpieniu amerykańskiego giganta telekomunikacyjnego AT&T od umowy  
z Huawei na bezprzewodowy dostęp do sieci na terenie USA przy pomocy urządzeń 
chińskiego producenta4. Produkty Huawei od lat dostępne są na amerykańskim rynku, 
jednak jego ekspansja jest ograniczona przez brak umowy z którymś z czterech 
największych w USA dostawców bezprzewodowego dostępu do sieci: T-Mobile, 
Verizon, Sprint czy AT&T. Ten ostatni toczył na ten temat negocjacje z Huawei, które 
zostały nagle przerwane. Moment jest krytyczny dla chińskiego producenta,  
gdyż wprowadza on właśnie do sprzedaży nowy model telefonu Mate 10, który  
w razie uzyskania porozumienia z dostawcą bezprzewodowego dostępu do sieci 
miałby szansę stać się hitem na chłonnym amerykańskim rynku. Zdaniem autorów 
NYT przyczyną odstąpienia AT&T od współpracy jest informacja przekazana przez 
anonimowe źródła (autorzy przypuszczają, że związane z wywiadem) Federalnej 
Komisji Łączności5 o zagrożeniach związanych z możliwością szpiegowania 
użytkowników przy pomocy chińskich urządzeń komunikacyjnych. Już w 2012 roku 
Stały Komitet ds. Wywiadu Izby Reprezentantów USA6 ostrzegał przed nabywaniem 
urządzeń Huawei, wskazując na zagrożenia dla bezpieczeństwa danych.  
Warto nadmienić, że szacuje się, że obecnie w Polsce drugim najpopularniejszym 
modelem smartfona jest Huawei P8 Lite7. [MG/NH] 

  

                                                      
4  P. Mozur, AT&T Drops Huawei’s New Smartphone Amid Security Worries, „The New York Times”, 

9.01.2018, https://www.nytimes.com/2018/01/09/business/att-huawei-mate-smartphone.html 
[odczyt: 16.01.2018]. 

5  Federal Communications Commission – amerykańska agencja regulująca rynek usług 
telekomunikacyjnych. 

6  United States House Permanent Select Committee on Intelligence – komisja parlamentarna 
zajmująca się nadzorowaniem pracy wywiadu.  

7  Oszacowanie DeviceATlas na podstawie ruchu w sieci, zob. The Mobile Web Intelligence Report 
wrzesień 2017, http://discover.deviceatlas.com/mobile-web-intelligence-report-q2-2017 [odczyt: 
16.01.2018], s. 19. 

https://www.nytimes.com/2018/01/09/business/att-huawei-mate-smartphone.html
http://discover.deviceatlas.com/mobile-web-intelligence-report-q2-2017
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Perspektywa częściowej automatyzacji lobbingu i polityki 
waszyngtońskiej  

KOMUNIKAT  

12 stycznia 2018. Duża część pracy wykonywanej dziś w Waszyngtonie przez 
lobbystów i firmy konsultingowe może wkrótce zostać w istotnej części zastąpiona 
przez działania zautomatyzowane. Świadczy o tym rynkowy sukces firm oferujących 
takie oprogramowanie jak FiscalNote, Quorum czy Nexlaw Labs. Dzieje się tak 
ponieważ wiele zadań zlecanych przez podmioty zainteresowane wpływem na 
amerykańskich polityków dotyczy zbierania wiedzy, pamiętania o wydarzeniach, 
łączenia faktów lub analizy danych. Te umiejętności mogą zaś być i coraz częściej są 
realizowane przez programy8.  

Istotny wydaje się zwłaszcza program FiscalNote, pozwalający szybko uzyskać wiedzę 
o waszyngtońskich politykach: np. o tym, jak głosują, z kim współpracują, na ile są 
skuteczni w forsowaniu rozwiązań prawnych itd. Program daje skondensowaną 
wiedzę o politykach, którą normalnie posiadali dotąd głównie wyspecjalizowani 
lobbyści. Obecnie platforma FiscalNote analizuje m.in. ponad 1,5 mln dokumentów 
związanych z procesem legislacyjnym na Kapitolu, 800 tys. federalnych i stanowych 
regulacji prawnych, ponad 19 tys. podmiotów i osób zaangażowanych łącznie  
w tworzenie prawa w USA9. Z oprogramowania FiscalNote korzystają ministerstwa 
spraw zagranicznych Kanady, Meksyku i Korei Południowej10.  

Z kolei Program Quorum wychwytuje tematy, które zaczynają dominować w różnych 
mediach jednocześnie (tzw. buzz) w USA i daje narzędzia do dalszej komunikacji 
podejmującej takie tematy (w tym możliwość wysyłania szybkich maili 
zredagowanych przez program)11. 

Komentarz: Digitalizacja danych związanych z procesem tworzenia prawa w USA oraz 
stosowanie mediów społecznościowych przez polityków dostarczają podstaw do 
coraz szerszej automatyzacji procesu pozyskiwania wiedzy o osobach, instytucjach, 
które mogą być przydatne w procesie lobbingu. Należy jednak zauważyć, że ryzyko 
przejęcia funkcji lobbystów przez roboty jest nadal odległe. Roboty mogą oczywiście 
szybciej i taniej wykonać takie zadania jak analiza danych, ale wszystko w ich pracy 
zależy jednak od jakości materiału wsadowego, a ten wytwarzają ludzie. Programy 
mogą pozwolić lepiej zorganizować określoną kampanię nacisku dzięki zebranym 
danym, ale lobbing to nie tylko wiedza, ale także ostatecznie przekonywanie, 

                                                      
8 N. Scola, Can Washington Be Automated? styczeń/luty 2018, 

https://www.politico.com/magazine/story/2018/01/05/washington-automation-congress-politics-
lobbying-policy-216216 [odczyt 12.01.2018]. 

9 Program odświeża dane cztery razy dziennie z około 150 docelowych źródeł wiedzy; zob. 
https://fiscalnote.com/2017/07/11/fiscalnote-dramatically-expands-international-data-sets-
argentina-canada-chile-india-united-kingdom-now/ [odczyt 12.01.2018]. 

10 Firma założyła już zresztą filię oferująca analogiczne usługi w kontekście polityki kanadyjskiej 
https://fiscalnote.com/canada/ [odczyt 12.01.2018].  

11 5 Q’s for Alex Wirth, Co-Founder of Quorum. 2017. https://www.datainnovation.org/2017/08/5-qs-
for-alex-wirth-co-founder-of-quorum/ [odczyt 12.01.2018], A. Howard. This Startup Is Like Google 
For Congress, And Legislators Love It, 27.10.2015, https://www.huffingtonpost.com/entry/quorum-
analytics-google-for-congress_us_562e82d8e4b06317990ee3e6 [odczyt 12.01.2018].  

https://www.politico.com/magazine/story/2018/01/05/washington-automation-congress-politics-lobbying-policy-216216
https://www.politico.com/magazine/story/2018/01/05/washington-automation-congress-politics-lobbying-policy-216216
https://fiscalnote.com/2017/07/11/fiscalnote-dramatically-expands-international-data-sets-argentina-canada-chile-india-united-kingdom-now/
https://fiscalnote.com/2017/07/11/fiscalnote-dramatically-expands-international-data-sets-argentina-canada-chile-india-united-kingdom-now/
https://fiscalnote.com/canada/
https://www.datainnovation.org/2017/08/5-qs-for-alex-wirth-co-founder-of-quorum/
https://www.datainnovation.org/2017/08/5-qs-for-alex-wirth-co-founder-of-quorum/
https://www.huffingtonpost.com/entry/quorum-analytics-google-for-congress_us_562e82d8e4b06317990ee3e6
https://www.huffingtonpost.com/entry/quorum-analytics-google-for-congress_us_562e82d8e4b06317990ee3e6
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budowanie relacji i sieci powiązań na przecięciu polityki i innych sfer. Tego zadania 
roboty nie mogą na razie wykonywać. 

Rekomendacje: 

1. Biuro Analiz Sejmowych mogłoby spróbować ustalić, czy polska polityka potrzebuje 
opisanych tu narzędzi. Przykładowo, czy polskie partie zmagają się z problemem 
analizy zbyt dużej ilości danych lub na ile programy takie jak wskazane wyżej 
mogłyby wspomóc komunikację poszczególnych ministerstw ze społeczeństwem.  

2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz agendy ds. eksportu powinny rozważyć 
zakup oprogramowania FiscalNote do poszerzania wiedzy o poglądach i sposobach 
działania konkretnych senatorów/kongresmenów, którzy kształtują politykę 
zagraniczną USA w aspektach interesujących dla Polski. Może to pozwolić na 
skuteczniejsze dotarcie polskiej dyplomacji z przekazem do amerykańskich 
polityków. [TJ/SB] 
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Londyn powołuje w strukturach resortu obrony Narodową 
Jednostkę Bezpieczeństwa Komunikacyjnego do walki  
z dezinformacją i fake newsami 

SYGNAŁ 

26 stycznia 2018. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił powołanie Narodowej Jednostki 
Bezpieczeństwa Komunikacyjnego (National Security Communications Unit, NCSU), 
której zadaniem ma być przeciwdziałanie dezinformacji i fake newsom. Decyzja ta jest 
rezultatem szerszego przeglądu zdolności z zakresu bezpieczeństwa narodowego 
prowadzonego przez Narodową Radę Bezpieczeństwa12. Osobą odpowiedzialną za 
NSCU będzie Minister Obrony Gavin Williamson. Nowa jednostka ma powstać na 
bazie istniejących zasobów i w sposób efektywny koordynować szybkie 
przeciwdziałanie dezinformacji oraz odstraszać potencjalnych agresorów. Nie są 
znane dalsze szczegóły na temat działania nowej jednostki, ale podporządkowanie jej 
ministerstwu obrony, a także wielokrotne bardzo stanowcze wypowiedzi rządu 
Wielkiej Brytanii na temat rosyjskiej walki informacyjnej pozwalają wnioskować,  
iż jednostka ta będzie odpowiedzialna nie tylko za reagowanie na działania 
przeciwnika. Jednoznacznie określono, iż ma ona działać systemowo w sposób 
„odstraszający” wobec aktorów państwowych, a także z poziomu rządowego 
reagować na problemy z zakresu walki informacyjnej, komunikacji i aspektów 
cybernetycznych. [BP/MG] 

  

                                                      
12 W skład brytyjskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa wchodzą premier oraz szef gabinetu premiera, 

ministrowie: obrony, skarbu, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, ds. biznesu, energii  
i strategii przemysłowej, rozwoju międzynarodowego, a także prokurator generalny. 
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Cyberoperacja wywiadowcza „Dark Caracal”: prawdopodobna 
wpadka libańskich służb bezpieczeństwa  

KOMUNIKAT 

26 stycznia 2018. 19 stycznia br. ukazał się raport ekspertów amerykańskich13 
poświęcony globalnej cyberoperacji wywiadowczej „Dark Caracal”14 prowadzonej 
prawdopodobnie przez libański wywiad – Zarząd Główny Bezpieczeństwa 
Powszechnego15. Od 2012 roku, w co najmniej dziesięciu odrębnych operacjach 
przejęta została kontrola nad komputerami i telefonami kilku tysięcy osób z 21 
państw16. Eksperci przypisali sprawstwo Libanowi w wyniku tego, że urządzenia, na 
których testowano ataki, łączyły się z siecią Wi-Fi znajdującą się w bejruckiej siedzibie 
tej służby.  

Twórcy raportu nie zidentyfikowali celów operacji poza wskazaniem, że byli to 
„żołnierze, przedsiębiorcy, lekarze, dziennikarze, prawnicy i instytucje edukacyjne”.  

Badacze odkryli niezabezpieczony serwer kierujący operacją, na którym gromadzone 
były dane o działaniach podejmowanych przez autorów ataku. Na serwerze były 
również przechowywane dane przechwycone w trakcie operacji. Ponad połowa 
danych pochodziła ze smartfonów – atak pozwalał nie tylko na uzyskanie dostępu do 
zapisanych na nich plików, SMS-ów i MMS-ów, ale również na wykorzystanie kamer, 
mikrofonów, nagrywanie rozmów i uzyskanie dostępu do danych gromadzonych przez 
czujniki oraz wgrywanie plików na urządzenia. 

Nie stosowano żadnych wyszukanych podatności (zero-day exploits17), a tylko metody 
standardowe (np. spear-phishingowe podsuwanie za pomocą listów elektronicznych 
odnośników prowadzących do zakażenia komputera odbiorcy) i relatywnie tanie 
oprogramowanie, które jest dostępne na czarnym rynku hakerskim. Oprogramowanie 
szpiegujące było ukrywane w zmodyfikowanym oprogramowaniu udającym aplikacje 
zwiększające prywatność (WhatsApp, Signal, Telegram, itd.). Co istotne, aplikacje te 
trzeba było pobrać ze specjalnie spreparowanej strony, a nie z oficjalnego sklepu  
z aplikacjami na system Android. Nie znaleziono śladów ataku na telefony z systemem 
operacyjnym Apple.  

Komentarz: W „Dark Caracal” używane były te same narzędzia, które autorzy 
przywoływanego raportu odkryli, gdy rozpracowali w 2016 roku akcję skierowaną  

                                                      
13 Jego autorami są amerykańskie Electronic Frontiers Foundation (zajmująca się obroną praw 

człowieka w świecie cyfrowym) oraz Lookout Inc. (spółka zajmująca się szeroko rozumianym 
cyberbezpieczeństwem – głównie telefonów). Dark Caracal Technical Report, 19.01.2018, 
https://info.lookout.com/rs/051-ESQ-475/images/Lookout_Dark-
Caracal_srr_20180118_us_v.1.0.pdf [odczyt: 24.01.2018]. 

14 Kryptonim „Dark Caracal” nadany operacji przez badaczy wywodzi się od libańskiego karakala  
– drapieżnika należącego do rodziny kotowatych.  

15 Ang. General Directorate of General Security, fr. Direction Générale de la Sûreté Générale.   
16 W kolejności alfabetycznej były to: Arabia Saudyjska, Chiny, Filipiny, Francja, Holandia, Indie, 

Jordania, Katar, Korea Południowa, Liban, Nepal, Niemcy, Pakistan, Rosja, Syria, Szwajcaria, 
Tajlandia, USA, Wenezuela, Wietnam, Włochy. 

17 Nieznane wcześniej, najczęściej oryginalne oprogramowanie o właściwościach ofensywnych, 
trzymane w tajemnicy na wypadek kryzysu lub wojny.  
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w kazachską opozycję18. Podobieństwa skłoniły twórców raportu o libańskiej operacji 
do spekulowania o zakupieniu przez służby libańskie i kazachskie oprogramowania  
i wsparcia technicznego u tego samego dostawcy.  

Liban to państwo, które – jak się wydaje – nie posiada wystarczających zasobów 
kadrowych i technicznych do samodzielnego przeprowadzenia działań o takiej skali. 
Dotychczas o prowadzenie podobnych masowych operacji podejrzewano głównie 
USA, Chiny i Rosję. Jednak obecnie niemal każde państwo może kupić narzędzia  
i wsparcie techniczne do prowadzenia złożonych cyberoperacji. Warto w tym 
kontekście zwrócić uwagę ma opisaną w „Biuletynie OSnWC” nr 10 akcję skierowaną 
przeciwko etiopskim dysydentom19. Również ona została ujawniona w wyniku 
odkrycia niezabezpieczonych serwerów zarządzania operacją. W obu wypadkach 
tanie i dobrze znane metody ataków okazały się skuteczne.   

Komentarz: Samodzielne tworzenie narzędzi do prowadzenia ofensywnych 
cyberoperacji wydaje się być niezbędnym elementem cyfrowej suwerenności 
państwa. Tym bardziej, że często skuteczne okazują się narzędzia oparte na prostych  
i znanych od dawna rozwiązaniach. Zagrożeniem dla prowadzonych działań 
operacyjnych służb mogą być błędy popełniane nie tylko w wyniku słabej znajomości 
zasad działania kupionych narzędzi, ale również błędy popełniane przez ich 
producentów, przedstawicieli handlowych i osoby odpowiedzialne za wsparcie 
techniczne kupionego oprogramowania. 

Niezależnie od tego warto także wskazać, że samo rozpowszechnienie się 
oprogramowania, za pomocą którego można na czyimś komputerze lub smartfonie 
umieszczać kompromitujące materiały (np. pedofilskie), może w przyszłości służyć do 
podważania wiarygodności dowodów przestawianych przed sądem. 

Rekomendacje: Opisywany przykład pokazuje, że należy z najwyższą ostrożnością 
podchodzić do ewentualnych zakupów oprogramowania do inwigilacji oferowanych 
na rynku od niewypróbowanych wcześniej dostawców. [JW/MG]    

 

  

                                                      
18 Electronic Frontiers Foundation, I Got a Letter From the Government the Other Day... Unveiling  

a Campaign of Intimidation, Kidnapping, and Malware in Kazakhstan, sierpień 2016, 
https://www.eff.org/files/2016/08/03/i-got-a-letter-from-the-government.pdf [odczyt: 
24.01.2018]. 

19 Zob. komunikat Kanadyjskie laboratorium badawcze przeanalizowało etiopskich służb 
bezpieczeństwa, które za pomocą izraelskiego spyware monitorowały komputery dziennikarzy  
i dysydentów, „Biuletynu OSnWC” nr 10, s. 7. 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

11 
 

„Cyfrowy kamuflaż” (adversarial attack20) skutecznie wprowadza  
w błąd algorytmy do rozpoznawania mowy 

KOMUNIKAT 

12 stycznia 2018. 5 stycznia br. badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley 
opublikowali komunikat z badań21 pokazujący możliwość oszukania algorytmu do 
zamiany ludzkiej mowy na tekst pisany. Jest to przykład działania tzw. adversarial 
attacks, które do tej pory skutecznie stosowano do wprowadzenia w błąd algorytmów 
do rozpoznawania obrazu. Kluczowe znaczenie ma fakt, że oszukanie algorytmu 
dokonywane jest ze 100% skutecznością i że jest ono przeprowadzane w sposób 
niezauważalny dla człowieka – zmanipulowane nagranie przypomina oryginał  
w 99,9%. Algorytm rozpoznający ludzką mowę, który do tej pory uważany był za 
skuteczny, daje się oszukać i rozpoznaje zupełnie inne treści niż komunikowane za 
pomocą dźwięku zrozumiałego dla człowieka. Autorzy badania twierdzą, że mogą 
wmontować w zmanipulowanym nagraniu dowolny komunikat, którego objętość nie 
przekroczy 50 znaków na sekundę. Zdaniem badaczy z Berkeley przełomowe 
znaczenie ma fakt, że opracowana przez nich metoda jest szybsza i bardziej wydajna 
niż znane do tej pory.    

Komentarz. Omawiana technologia umożliwia tworzenie komunikatów dźwiękowych, 
w których ludzie i systemy rozpoznające dźwięk będą odbierać dwie, kompletnie 
różne informacje. Obecnie gwałtownie rośnie popularność urządzeń sterowanych 
głosem, np. różnych wirtualnych asystentów22. Rozwijana jest także technologia 
cyfrowej imitacji głosu dowolnego człowieka w czasie rzeczywistym23. 
Rozpowszechnienie się obu tych technologii może doprowadzić do sytuacji, gdy 
„niewinny” dla ucha ludzkiego dźwięk, będzie zawierał ukryty przekaz, zrozumiały 
tylko dla systemów rozpoznawania mowy. Dziennikarze z „MIT Technology Review” 
podają przykład, że podczas odtwarzania muzyki z popularnego serwisu 
internetowego, sterowany naszym głosem wirtualny asystent może dostać serię 
niesłyszalnych dla nas poleceń24.   

                                                      
20 Zob. komunikat pt. Adversarial attacks: nowy sposób zakłócania neuronowych systemów 

rozpoznawania obrazów i dźwięków, „Biuletyn OSnWC” nr 8, s. 10-11. 
21 To tzw. preprint, czyli tekst, który najprawdopodobniej ukaże się w czasopiśmie naukowym po 

przejściu procedury recenzyjnej:  N. Carlini, D. Wagner, Audio Adversarial Examples: Targeted 
Attacks on Speech-to-Text, 5.01.2018, arXiv:1801.01944v1, https://arxiv.org/pdf/1801.01944.pdf 
[odczyt: 13.01.2018].  

22  Zob. analizę pt. Inteligentne głośniki Amazon Echo – wizja urządzenia podsłuchowego w każdym 
pomieszczeniu, „Biuletyn OSnWC” nr 5, s. 11-13. 

23  Zob. analizę pt. Nowa technologia imitowania ludzkiego głosu zagrożeniem dla procedur 
bezpieczeństwa, „Biuletyn OSnWC” nr 5, s. 18-21. Zob. także informację o najnowszych postępach 
w tej technologii: W. Welser, Fake Voices Will Become Worryingly Accurate, 8.01.2018, 
https://www.rand.org/blog/2018/01/fake-voices-will-become-worryingly-accurate.html [odczyt: 
13.01.2018].  

24 J. Snow, A New Trick Can Spoof a Speech Recognition AI Every Time, “MIT Technology Review”, 
10.01.2018, https://www.technologyreview.com/the-download/609942/a-new-trick-can-spoof-a-
speech-recognition-ai-every-
time/?utm_source=newsletters&utm_medium=email&utm_content=2018-01-
11&utm_campaign=the_download [odczyt: 13.01.2018]. 

https://arxiv.org/pdf/1801.01944.pdf
https://www.rand.org/blog/2018/01/fake-voices-will-become-worryingly-accurate.html
https://www.technologyreview.com/the-download/609942/a-new-trick-can-spoof-a-speech-recognition-ai-every-time/?utm_source=newsletters&utm_medium=email&utm_content=2018-01-11&utm_campaign=the_download
https://www.technologyreview.com/the-download/609942/a-new-trick-can-spoof-a-speech-recognition-ai-every-time/?utm_source=newsletters&utm_medium=email&utm_content=2018-01-11&utm_campaign=the_download
https://www.technologyreview.com/the-download/609942/a-new-trick-can-spoof-a-speech-recognition-ai-every-time/?utm_source=newsletters&utm_medium=email&utm_content=2018-01-11&utm_campaign=the_download
https://www.technologyreview.com/the-download/609942/a-new-trick-can-spoof-a-speech-recognition-ai-every-time/?utm_source=newsletters&utm_medium=email&utm_content=2018-01-11&utm_campaign=the_download
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Gwałtownie wzmacnia się trend do stosowania w gospodarce, medycynie, nauce, 
armii i systemach bezpieczeństwa algorytmów opartych na sztucznych sieciach 
neuronowych. Wykorzystując uczenie maszynowe, tworzy się algorytmy, które 
potrafią przewyższyć człowieka szybkością oraz dokładnością rozpoznawania 
określonych obiektów czy zjawisk. Przywykło się uważać, że algorytmy te pozbawione 
są właściwych człowiekowi błędów poznawczych, np. uprzedzeń, że nie dotyczy ich 
tzw. błąd ludzki. Tymczasem omawiana technologia wprowadzania algorytmów  
w błąd sugeruje, że sztuczne sieci neuronalne mają swoje własne, specyficzne 
„ułomności poznawcze” i jednym z nich jest właśnie podatność na manipulacje typu 
„adversarial attack”. Sugeruje to potrzebę bardziej uważnego wykorzystywania 
systemów opartych na omawianych algorytmach. Okazuje się, że są one bardziej 
niedoskonałe i zawodne niż przywykło się sądzić.  

Dobrze ilustruje to dyskutowany publicznie problem związany z algorytmem Google’a 
do rozpoznawania obrazów, który analizując zdjęcie przedstawiające dwójkę 
czarnoskórych osób rozpoznał je jako „goryle”25. Według przedstawicieli tego giganta 
technologicznego ten sam algorytm ma być w przyszłości wykorzystywany m.in. do 
kierowania autonomicznymi samochodami. Po trzech latach, które minęły od 
nagłośnienia tego przypadku, Google najprawdopodobniej nie był w stanie naprawić 
algorytmu na tyle, by nie powodował on tego rodzaju „wpadek”. Ponieważ ich 
możliwość naraża firmę na poważne straty wizerunkowe wynikające z oskarżeń  
o rasizm, Google nie potrafiąc udoskonalić algorytmu, ocenzurował go. W efekcie 
chociaż system potrafi świetnie rozróżniać liczne zwierzęta, gdy poleci się mu 
rozpoznać goryla, pojawia się informacja o braku identyfikacji26. Przykład ten 
pokazuje, jak trudno jest zrezygnować z raz wdrożonego algorytmu, który posiada 
określone wady. Prawdopodobnie inżynierowie Google uznali, że rezygnacja  
z algorytmu jest zbyt kosztowna i ograniczyli jego działanie, byleby tylko uniknąć 
oskarżeń o rasizm. Pokazuje to, że imperatyw poprawności politycznej jest tak silny, 
że może wymuszać zmianę działania systemów informatycznych, nawet jeżeli 
ograniczy to ich skuteczność.  

Rekomendacje: 

1. Zgodnie z logiką, którą ilustruje metafora „wyścigu miecza i tarczy” postępom  
w rozwoju algorytmów wykorzystywanych w systemach nadzoru towarzyszyć będzie 
opracowywanie coraz bardziej pomysłowych i skutecznych metod przeciwdziałania. 
Wykorzystywanie algorytmów do rozpoznawania mowy w systemach służących 
inwigilacji sugeruje potrzebę rozwijania własnych technologii typu „adversarial 
attack” do ochrony lub do wprowadzania przeciwnika w błąd. Warto rozważyć 
przetestowanie systemu dodającego w tle tego typu „cyfrowy kamuflaż” do 
wszystkich rozmów mających znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.  

                                                      
25  J. Kasperkevic, Google says sorry for racist auto-tag in photo app, „The Guardian”, 1.07.2015, 

https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/01/google-sorry-racist-auto-tag-photo-app 
[odczyt: 15.01.2018].  

26 T. Simonite, When it comes to gorillas Google photos remains blind, „The Wired”, 11.01.2018, 
https://www.wired.com/story/when-it-comes-to-gorillas-google-photos-remains-blind/ [odczyt: 
13.01.2018].  

https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/01/google-sorry-racist-auto-tag-photo-app
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2. Warto przetestować, czy analogiczna technologia służąca do wprowadzania w błąd 
algorytmów do rozpoznawania obrazów może być skutecznie wykorzystana do 
wprowadzania w błąd pojazdów autonomicznych oraz autonomicznych systemów 
bojowych (np. dronów kierowanych na cele przy pomocy algorytmów podatnych na 
„adversarial attack”).  

3. Należy rozważyć przeprowadzenie audytu w zakresie stopnia wykorzystywania 
przez podmioty polskiej administracji publicznej systemów rozpoznawania obrazu  
i dźwięku, które mogłyby być podatne na ataki typu „adversarial attacks”. [MG/KP] 
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Upowszechnienie identyfikacji biometrycznej w sektorze 
bankowym: możliwe zagrożenia  

SYGNAŁ 

23 stycznia 2018. 23 stycznia br. firma Mastercard ogłosiła, że od 2019 roku banki 
wydające jej karty, będą musiały oferować klientom możliwość identyfikacji za 
pomocą metod biometrycznych (np. głosu, odcisku palca lub skanu twarzy)27. 
Uzasadniając tę decyzję, firma powołała się na badania prowadzone wspólnie  
z badaczami z Uniwersytetu Oxfordzkiego, z których wynika, że 90% klientów 
oczekuje umożliwienia identyfikacji biometrycznej. Tymczasem wciąż odnotowywane 
są przypadki łamania zabezpieczeń biometrycznych28. Dostęp wystawców kart  
(czyli przede wszystkim banków) do danych biometrycznych twarzy klienta stwarza 
również inne zagrożenia. Najnowsze badania psychologów wskazują, że z ludzkiej 
twarzy systemy sztucznej inteligencji są w stanie wyczytać wiele wrażliwych 
informacji (np. orientację seksualną lub symptomy chorób psychicznych)29.  
Takie informacje są potencjalnie cenne dla banków oraz ubezpieczycieli, umożliwiając 
im np. lepsze szacowanie ryzyka kredytowego i ubezpieczeniowego, ale zarazem 
narażając klientów na wyższe koszty i dyskryminację.  

Rekomendacja: Należy zadbać, aby w wypadku upowszechnienia biometrii  
– w bankach i innych instytucjach – dane twarzy mogły być wykorzystywane jedynie 
do celów identyfikacji. Należy zakazać sprzedaży takich danych oraz przetwarzania  
w jakichkolwiek innych celach. [SB/KP] 

  

                                                      
27 Biometric identification must be made available for all Mastercard users by April 2019, 23.01.2018, 

https://newsroom.mastercard.com/eu/press-releases/biometric-identification-must-be-made-
available-for-all-mastercard-users-by-april-2019/ [odczyt: 24.01.2018]. 

28 Ostatnio – indyjskiego systemu ewidencji ludności – Aadhar. Zob. A. Malhotra, The World's Largest 
Biometric ID System Keeps Getting Hacked, 8.01.2018, 
https://motherboard.vice.com/en_us/article/43q4jp/aadhaar-hack-insecure-biometric-id-system 
[odczyt: 24.01.2018]. 

29 Zob. komunikat pt. Przełom w technologii rozpoznawania twarzy, „Biuletyn OSnWC” nr 7, s. 5-6. 

https://newsroom.mastercard.com/eu/press-releases/biometric-identification-must-be-made-available-for-all-mastercard-users-by-april-2019/
https://newsroom.mastercard.com/eu/press-releases/biometric-identification-must-be-made-available-for-all-mastercard-users-by-april-2019/
https://motherboard.vice.com/en_us/article/43q4jp/aadhaar-hack-insecure-biometric-id-system
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Nissan zapowiada auto zdolne do przewidywania reakcji kierowcy 

KOMUNIKAT 

12 stycznia 2018. 3 stycznia br. Nissan oficjalnie poinformował o testowanej przez 
siebie technologii „Brain-to-Vehicle”, polegającej na wykorzystaniu urządzenia do 
odczytu fal mózgowych w celu przewidywania reakcji kierowcy przez samochód30.  
Z dostępnych relacji wynika, że technologia ma pozwalać na skrócenie czasu reakcji  
o 0,2 do 0,5 sekundy. Chodzi przede wszystkim o szybsze hamowanie i przyspieszanie, 
choć prace zmierzają także do wykorzystania informacji z mózgu w celu zwiększania 
komfortu jazdy, np. automatycznej korekty temperatury lub ustawienia foteli31. 
Koncern przewiduje, że wdrożenie testowanych obecnie rozwiązań będzie możliwe za 
ok. 5 do 10 lat32.  

Komentarz. W przypadku skutecznego wdrożenia opisanej technologii na szerszą 
skalę można spodziewać się zmniejszenia liczby wypadków drogowych. W dłuższej 
perspektywie, skuteczność systemu może sprawić, że jego stosowanie stanie się 
wymagane przynajmniej w przypadku kierowców niektórych typów pojazdów  
(np. szybkich pociągów, samolotów itp.).  

Pojawia się jednak również szereg potencjalnych zagrożeń. Po pierwsze, opisywane 
rozwiązanie rodzi zagrożenia dla prywatności. Już dziś techniki odczytu fal mózgowych 
umożliwiają przechwycenie rosnącej liczby nierzadko wrażliwych danych, skrywanych 
dotąd w umyśle (jak np. haseł i PIN-ów33). Dalszy postęp w tej dziedzinie może 
otworzyć perspektywę dostępu aut z opisaną funkcją (ich producentów lub 
dysponentów) do stanów emocjonalnych użytkownika, umożliwić ewentualną 
detekcję chorób psychicznych (np. Alzheimera) a także pewnych cech osobowości  
(np. podatności na stres, refleksu itp.). Można sobie wyobrazić, że producent zechce 
wbudować moduł detekcji nastroju, by dopasować muzykę do stanu emocjonalnego 
kierowcy. Mógłby chcieć nas również rozweselać, gdy uzna, że jesteśmy smutni. 
Mógłby aplikować fale elektromagnetyczne, aby nas zrelaksować lub przeciwnie  
– nawet wyłączyć i automatycznie zaparkować samochód, gdy uzna, że jesteśmy zbyt 
wzburzeni lub rozkojarzeni. Po drugie, nieoczekiwaną konsekwencją sukcesu 
usprawnienia może być obniżenie – w dłuższej perspektywie – uwagi i umiejętności 
kierowców (skoro auto tak dobrze sobie radzi) i paradoksalnie, wzrost liczby 

                                                      
30 Nissan Brain-to-Vehicle technology redefines future of driving, 3.01.2018, 

http://nissannews.com/en-US/nissan/usa/releases/nissan-brain-to-vehicle-technology-redefines-
future-of-driving [odczyt: 05.01.2018]. 

31 D. Etherington, Nissan tech allows a car to read your mind to boost reaction times, 3.01.2018, 
https://techcrunch.com/2018/01/03/nissan-tech-allows-a-car-to-read-your-mind-to-boost-
reaction-times/ [odczyt: 05.01.2018]. 

32 P. Valdes-Dapena, Nissan working on mind-reading cars, 3.01.2018, 
http://money.cnn.com/2018/01/03/technology/nissan-brainwave-driving/index.html [odczyt: 
5.01.2018]. 

33 Badacze pokazali, że wykorzystanie zmodyfikowanych słuchawek EEG lub uzyskanie zdalnego 
dostępu do zebranych przy ich pomocy danych zwiększa ryzyko złamania przez atakującego haseł 
lub PIN-ów użytkownika słuchawek; zob. A. Neupane, L. Rahman, N. Saxena, PEEP: Passively 
Eavesdropping Private Input via Brainwave Signals, „Financial Cryptography and Data Security”,  
s. 227-246 (materiał konferencyjny). Słuchawka EEG staje się nowego rodzaju keyloggerem,  
tj. umożliwia rejestrowanie kolejności wybieranych przez użytkownika klawiszy. 

http://nissannews.com/en-US/nissan/usa/releases/nissan-brain-to-vehicle-technology-redefines-future-of-driving
http://nissannews.com/en-US/nissan/usa/releases/nissan-brain-to-vehicle-technology-redefines-future-of-driving
https://techcrunch.com/2018/01/03/nissan-tech-allows-a-car-to-read-your-mind-to-boost-reaction-times/
https://techcrunch.com/2018/01/03/nissan-tech-allows-a-car-to-read-your-mind-to-boost-reaction-times/
http://money.cnn.com/2018/01/03/technology/nissan-brainwave-driving/index.html
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wypadków. Po trzecie, obawy musi budzić ryzyko zhackowania modułu, skutkujące 
np. zdalnym przejęciem kontroli nad autem bądź kolizją34. Po czwarte, wdrożenie 
innowacji będzie rodzić wątpliwości natury prawnej, pokrewne tym związanym  
z samochodami autonomicznymi. Powstanie problem odpowiedzialności prawnej za 
szkody w ruchu drogowym, w tym kwestia rozgraniczenia między odpowiedzialnością 
kierowcy a odpowiedzialnością producenta (za właściwy odczyt tego, co kierowca 
„chciał” zrobić, tylko reagował zbyt wolno). [SB/MG] 

  

                                                      
34 Dziennikarze „The Wired”, jednego z wiodących magazynów poświęconych nowoczesnym 

technologiom, już 2 lata temu dowiedli, że hackerzy są zdolni do zdalnego przejęcia kontroli nad 
samochodami marki Jeep i Chrysler wyposażonymi w łączność bezprzewodową: sterowania 
hamulcami, skrzynią biegów, radiem, klimatyzacją itp. Zob. A. Greenberg, Hackers Remotely Kill  
a Jeep on the Highway—With Me in It, 21.07.2015, https://www.wired.com/2015/07/hackers-
remotely-kill-jeep-highway/. Mimo szybkiej reakcji firmy Chrysler, co wymagało sprowadzenia 1,4 
mln samochodów do warsztatów, rok później ci sami hakerzy wykazali kolejne, poważniejsze luki  
w zabezpieczeniach, które umożliwiały sparaliżowanie samochodu na drodze; zob. A. Greenberg, 
The Jeep Hackers Are Back to Prove Car Hacking Can Get Much Worse, 1.08.2016,  
https://www.wired.com/2016/08/jeep-hackers-return-high-speed-steering-acceleration-hacks/ 
[odczyt: 12.01.2018]. 

https://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway/
https://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway/
https://www.wired.com/2016/08/jeep-hackers-return-high-speed-steering-acceleration-hacks/
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Na podstawie danych ze smartfona można diagnozować chorobę 
Alzheimera u jego użytkownika 

KOMUNIKAT 

26 stycznia 2018. W artykułach opublikowanych w 2016 i 2017 roku, hiszpańscy 
badacze wykazali, że na podstawie metadanych ze smartfonów z systemem 
operacyjnym Android można z dużą dokładnością diagnozować chorobę Alzheimera35. 
Jest to możliwe dzięki akcelerometrom – standardowo wbudowanym w telefony 
czujnikom ruchu – z których informacje stale przesyłane są do operatorów 
komórkowych (podobnie jak szereg innych metadanych).  

Komentarz: Informacja ta jest istotna z trzech względów: 

1. Wraz ze starzeniem się polskiego społeczeństwa i wydłużaniem okresu życia 
Polaków można się spodziewać znaczącego wzrostu zachorowań na tę 
chorobę, co oznacza rosnące obciążenie dla budżetu36. Nowa technologia 
dawałaby szanse wczesnego i taniego diagnozowania choroby na skalę 
masową37.  

2. Upowszechnienie wskazanej technologii rodzi nowe ryzyka dla prywatności; 
przykładowo, dostęp do metadanych z akcelerometrów telefonów może 
pozwolić na lepsze szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego, a więc – wzrost 
kosztów dla klientów narażonych na tę i inne choroby.  

3. Dostęp do metadanych z telefonów kluczowych decydentów w państwie może 
pozwolić obcym podmiotom na trafne diagnozowanie u nich poważnych 
chorób; takie diagnozy mogą posiadać duże znaczenie wywiadowcze.  
Co gorsza, możliwość masowego pozyskania takich danych dla całej populacji 
lub jej znacznej części sprawia, że obce podmioty mogą uzyskać wiedzę  
o stanie zdrowia osoby, zanim obejmie ona ważną funkcję w państwie. 

Rekomendacje: Kluczowe osoby w państwie powinny korzystać z bezpiecznych 
kanałów komunikacji, często zmieniać aparaty telefoniczne i operatorów sieci, a także 
korzystać z pomocy asystentów noszących telefon. Należy rozważyć też kompleksowy 
audyt inwigilacyjnych możliwości smartfonów związanych z zainstalowanych w nich 
czujnikami. [SB/MG] 

                                                      
35 R. Duque, A. Nieto-Reyes, C. Martínez, J. L. Montaña, Detecting Human Movement Patterns 

Through Data Provided by Accelerometers. A Case Study Regarding Alzheimer’s Disease, 
„Proceedings of the Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence”, San Bartolomé de Tirajana, 
Hiszpania, 29.11-2.12.2016; s. 56–66; A. Nieto-Reyes, R. Duque, J. L. Montaña, C. Lage, 
Classification of Alzheimer’s Patients through Ubiquitous Computing, „Sensors” 2017, 17(7), 1679; 
doi:10.3390/s17071679 [odczyt: 26.01.2018]. 

36 NIK prognozuje 4-krotny wzrost liczby zachorowań z 0,5 mln obecnie do 2 mln w roku 2050; zob. 
NIK o opiece nad chorymi na Alzheimera, 16.05.2017, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-
opiece-nad-chorymi-na-alzheimera.html [odczyt: 26.01.2018]. 

37 Prof. A. Szczudlik, b. kierownik Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
przewiduje, że kluczową rolę w diagnostyce odegrają w bliskiej przyszłości biomarkery; obecnie 
jednak, zauważa, „w praktyce klinicznej rozpoznawanie choroby Alzheimera w Polsce jest oparte na 
kryteriach diagnostycznych”, zakładających prowadzenie badań i obserwacji – A. Szczudlik, 
Współczesne metody rozpoznawania choroby Alzheimera i innych otępień, Sytuacja osób chorych na 
chorobę Alzheimera w Polsce – raport Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016, s. 39. 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-opiece-nad-chorymi-na-alzheimera.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-opiece-nad-chorymi-na-alzheimera.html
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Udziałowcy apelują do Apple’a o przeciwdziałanie negatywnemu 
wpływowi technologii mobilnych na dzieci 

KOMUNIKAT 

11 stycznia 2018. 6 stycznia br. przedstawiciele dwóch podmiotów-inwestorów, 
mających udziały w firmie Apple o łącznej wartości ok. 2 mld USD, opublikowali  
w Internecie list otwarty do kierownictwa firmy z apelem o podjęcie wzmożonych 
wysiłków w celu przeciwdziałania niekorzystnym skutkom postępującego uzależnienia 
dzieci i młodzieży od technologii mobilnych, w tym – iPhone’ów38. Autorzy listu 
przytoczyli wyniki szeregu badań ilustrujących negatywny wpływ nadmiernego 
korzystania z mobilnych urządzeń ekranowych przez dzieci i młodzież, a także zgłosili 
postulaty, w tym: rozbudowania narzędzi kontroli rodzicielskiej, opublikowania 
danych zebranych przez firmę o zachowaniach osób młodych w sieci, a także 
powołania przez Apple wewnętrznej komisji, której zadaniem byłoby promowanie 
kwestii ochrony młodzieży przed technologiami uzależniającymi. 

Komentarz: Chociaż łączne udziały obu inwestorów w Apple (2 mld USD) stanowią 
niewielki odsetek kapitalizacji firmy (ok. 898 mld USD w styczniu br.), cieszą się oni 
uznaniem i prestiżem: Barry Rosenstein (szef JANA Partners LLC) jest uznanym 
inwestorem giełdowym, zaś  Anne Sheenan kieruje California State Teachers' 
Retirement System – potężnym funduszem odpowiedzialnym za zabezpieczenie 
emerytalne miliona kalifornijskich nauczycieli. Inicjatywę wsparł też znany muzyk 
Sting oraz kilkoro badaczy akademickich, psychologów o znacznym dorobku.  
Dzięki temu ich apel spotkał się z szerokim zainteresowaniem mediów39.  

Autorzy listu zwracają uwagę, że w przeciwieństwie do wielu innych gigantów 
technologicznych (zwłaszcza Facebooka i Google’a), model biznesowy Apple nie 
opiera się na maksymalizacji czasu spędzanego na obsłudze smartfona. Ich zdaniem 
sprawia to, że poszerzając opcje kontroli rodzicielskiej, firma może jedynie zyskać 
uznanie rodziców. Jak wynika z przytoczonych w liście danych, aż 94% badanych  
w USA rodziców zadeklarowało, że próbowało lub próbuje ograniczyć czas spędzany 
przez ich dziecko ze smartfonem i często jest to „stała walka”40. Apple ostrożnie 
odniósł się do apelu, podkreślając swoje aktualne „ponadprzeciętne zaangażowanie” 
w kwestie kontroli rodzicielskiej41. Zapowiedział jednak kolejne działania  
w rekomendowanym w liście kierunku. Być może ostrożna postawa wynika z faktu,  
że Apple – jak wiele innych firm – sprzedaje nie tylko same urządzenia, ale także 
gromadzone za pomocą tych urządzeń dane o aktywności użytkowników w sieci. 

                                                      
38 B. Rosenstein, A. Sheehan, Open Letter from JANA Partners and CALSTRS to APPLE INC., 6.01.2018, 

https://thinkdifferentlyaboutkids.com/ [odczyt: 9.01.2018]. 
39 Zob. np. S. Gibbs, Apple investors call for action over iPhone 'addiction' among children, 8.01.2018, 

https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/08/apple-investors-iphone-addiction-children 
[odczyt: 9.01.2018].  

40 American Psychological Association. APA’s Survey Finds Constantly Checking Electronic Devices 
Linked to Significant Stress for Most Americans: Stress in America™ poll shows parents struggling to 
balance personal and family technology use, 23.02.2017, 
http://www.apa.org/news/press/releases/2017/02/checking-devices.aspx [odczyt: 9.01.2018]. 

41 S. Gibbs, Apple plans 'more robust' parental tools after iPhone addiction claims, 9.01.2018, 
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/09/apple-children-parental-tools-controls-
iphone-addiction-claims-open-letter [odczyt: 9.01.2018]. 

https://thinkdifferentlyaboutkids.com/
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/08/apple-investors-iphone-addiction-children
http://www.apa.org/news/press/releases/2017/02/checking-devices.aspx
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/09/apple-children-parental-tools-controls-iphone-addiction-claims-open-letter
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/09/apple-children-parental-tools-controls-iphone-addiction-claims-open-letter
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Może to sprawiać, że firma traciłaby na ograniczaniu korzystania z technologii 
mobilnych przez dzieci i młodzież. 

Apel jest kolejnym głosem, wskazującym na rosnący problem uzależnienia młodych 
osób od smartfonów. W ciągu ubiegłego roku wiele uwagi w mediach poświęcono 
dosadnym wypowiedziom na ten temat kilku byłych inwestorów z branży IT (w tym 
osób, które współfinansowały we wczesnym stadium Facebooka i inne wielkie firmy  
z sektora IT), a także ich wysoko postawionych pracowników42. Wypowiedzi te 
przyczyniają się do zauważalnej zmiany klimatu wokół gigantów technologicznych. 
Warto podkreślić, że owa fala krytyki może ułatwić także władzom polskim 
domaganie się respektowania od tych podmiotów krajowego prawa, w tym 
ewentualnych nowych regulacji (np. wymagających usuwania fake newsów  
w określonym czasie, na wzór rozwiązania przyjętego w roku 2017 w Niemczech).  

Rekomendacje: Niezbędne jest zlecenie (np. Instytutowi Badań Edukacyjnych) 
realizacji kompleksowych badań nad wykorzystaniem technologii mobilnych przez 
polskie dzieci i młodzież. Należy także wspierać szkoły i nauczycieli w rozsądnym 
wykorzystywaniu tych technologii na terenie szkoły. Warto też rozważyć zwiększenie 
wsparcia państwa dla tych podmiotów i form aktywności (jak np. harcerstwo43),  
które sprzyjają „cyfrowemu detoksowi” dzieci i młodzieży. [SB/KP] 

  

                                                      
42 Por. J. Vincent, Former Facebook exec says social media is ripping apart society, 11.12.2017, 

https://www.theverge.com/2017/12/11/16761016/former-facebook-exec-ripping-apart-society 
[odczyt: 9.01.2018]; J. Brown, Former Facebook Exec: 'You Don’t Realize It But You Are Being 
Programmed', 

 https://gizmodo.com/former-facebook-exec-you-don-t-realize-it-but-you-are-1821181133 [odczyt: 
9.01.2018]. 

43 Badania pokazują, że nawet pięciodniowy obóz, podczas którego młodzi uczestnicy nie korzystają  
z technologii ekranowych, w zauważalny sposób zwiększa zdolność do empatii; zob. Y. T. Uhls,  
M. Michikyan, J. Morris, D. Garcia, G. W. Small, E. Zgourou, P. M. Greenfield. Five days at outdoor 
education camp without screens improves preteen skills with nonverbal emotion cues, „Computers 
in Human Behavior Journal” październik 2014, s. 387-392. 

https://www.theverge.com/2017/12/11/16761016/former-facebook-exec-ripping-apart-society
https://gizmodo.com/former-facebook-exec-you-don-t-realize-it-but-you-are-1821181133
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Zmiany wprowadzane w News Feedzie Facebooka mogą grozić 

nasileniem się dezinformacji  

KOMUNIKAT 

17 stycznia 2018. W dniu 11 stycznia br. Facebook poinformował o planowanych 
zmianach w algorytmie doboru treści wyświetlanych w dziale aktualności serwisu 
(News Feed)44. Do tej pory pośród postów znajomych, informacji o publicznej 
aktywności obserwowanych osób oraz postów z polubionych i obserwowanych stron, 
użytkownicy znajdowali w News Feedzie liczne materiały od profesjonalnych 
wydawców i reklamodawców. 

Zgodnie z zapowiedziami, nowy algorytm ma premiować treści wytwarzane przez 
znajomych, nadając priorytet postom inicjującym interakcje między użytkownikami  
i obniżając rangę tzw. treści publicznych. W konsekwencji najwyższą pozycję w dziale 
aktualności mają otrzymywać wpisy angażujące osobiście – inicjujące relacje między 
użytkownikami (serie licznych i długich komentarzy). 

Jednocześnie trwają prace nad odświeżeniem układu News Feeda. W testach 
zainaugurowanych przed kilkoma miesiącami w Boliwii, Gwatemali, Kambodży, Serbii, 
Słowacji i Sri Lance z działu aktualności News Feeda usunięto posty wydawców 
profesjonalnych. Informacje o ich aktywności przeniesiono do odrębnej sekcji 
„Explore”. Cały domyślny kanał aktualności zarezerwowano dla komunikatów 
dotyczących „zwykłych” użytkowników. Testowane zmiany uderzyły w wydawców 
serwisów, które uczyniły z Facebooka ważny kanał komunikacji i wywołały ich 
protesty. 

Zgodnie z deklaracjami spółki Marka Zuckerberga, planowane działania mają osłabić 
ekspozycję materiałów pochodzących od profesjonalnych wydawców, przywracając 
pierwotny, społecznościowy charakter serwisu i przyczyniając się w ten sposób do 
poprawy psychicznego dobrostanu ludzkości. Jednak widoczność opłaconych 
materiałów reklamowych, stanowiących główne źródło dochodów Facebooka,  
nie ulegnie zmianie. 

Facebook jest najbardziej popularnym medium społecznościowym. We wrześniu 2017 
roku korzystały z niego ponad 2 mld osób na świecie, w tym 21,6 mln Polaków45. 

Komentarz: Komunikowany kierunek zmian w dziale aktualności Facebooka wpisuje 
się w ogólniejszą filozofię spółki Marka Zuckerberga, a decyzja o wprowadzeniu zmian 
może być reakcją na głośne dyskusje nad wpływem serwisu na rozprzestrzenianie się 

                                                      
44 A. Mosseri, News Feed FYI: Bringing People Closer Together, 11.01.2018, 

https://newsroom.fb.com/news/2018/01/news-feed-fyi-bringing-people-closer-together/ [odczyt: 
15.01.2018]; https://www.facebook.com/zuck/posts/10104413015393571 [odczyt: 15.01.2018]. 

45 Dane odnoszą się do liczby użytkowników logujących się do serwisu co najmniej jeden raz  
w miesiącu; por. Gemius, Wyniki badania Gemius/PBI za wrzesień 2017, 10.10.2017, 
https://www.gemius.pl 
/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-gemiuspbi-za-wrzesien-2017.html [odczyt: 
18.01.2018]. 
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dezinformacji w trakcie ubiegłorocznych kampanii wyborczych (m.in. przed wyborami 
prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych)46.  

Mając na uwadze zdarzenia towarzyszące testowaniu zmian w News Feedzie we 
wspomnianych wyżej sześciu krajach, należy wskazać co najmniej kilka możliwych, 
niekoniecznie zamierzonych, skutków planowanych modyfikacji: 

 skrócenie czasu korzystania z serwisu, jako efekt zmniejszenia widzialności 
materiałów od profesjonalnych wydawców i reklamodawców, w tym 
materiałów audiowizualnych, których odbiór, mimo iż zazwyczaj pasywny, 
angażuje czas użytkowników; 

 zmniejszenie zasięgu stron publikujących treści, które nie są odbierane  
w sposób aktywny (nie są licznie i długo komentowane czy udostępniane),  
a w konsekwencji konieczność: (1) redefinicji strategii marketingowych,  
(2) zmiany sposobu redagowania postów na taki, który zagwarantuje im 
wysoki rating, bądź (3) wykupywania reklam na Facebooku przez te marki  
i wydawców, którzy obecnie traktują serwis jako ważny kanał komunikacji  
z klientami i odbiorcami (w tym, być może, polskie instytucje publiczne); 

 ograniczenie informacyjnej funkcji Facebooka poprzez zmniejszenie 
widoczności wiadomości oraz narastanie zjawiska dezinformacyjnych „baniek 
filtrujących47”, będące skutkiem ekspansji treści o charakterze fake news, 
których kontrowersyjność i barwność sprzyjają odbieraniu ich w sposób 
aktywny48. [NH/JW] 

 

  

                                                      
46 Zarówno misja firmy, jak i wykorzystanie serwisów społecznościowych do wpływania na wynik 

wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych były przedmiotem opracowań OSnWC, zob. 
Facebook wypowiada wojnę wojnie informacyjnej, „Biuletyn OSnWC” nr 4, s. 7. 

47 Określenia „bańka filtrująca” lub „bańka informacyjna” (ang. filter bubble) odnoszą się do 
mechanizmu personalizowania zawartości Internetu poprzez promowanie przez algorytmy treści 
zbliżonych do materiałów już przeglądanych, sprzyjające wybiórczemu dostępowi do informacji,  
a nawet zamykaniu użytkownika na inne punkty widzenia czy nowości jako takie; por. np. E. Pariser, 
The Filter Bubble: What the Internet is Hiding From You, New York 2011, The Penguin Press. 

48 Por. np. S. Frenkel, N. Casey, P. Mozur, In Some Countries, Facebook’s Fiddling Has Magnified Fake 
News, „The New York Times”, 14.01.2018, https://www.nytimes.com/ 
2018/01/14/technology/facebook-news-feed-changes.html [odczyt: 17.01.2018]; M. Isaac, 
Facebook Overhauls News Feed to Focus on What Friends and Family Share, „The New York Times”, 
11.01.2018, https://www.nytimes.com/2018/01/11/technology/facebook-news-feed.html [odczyt: 
17.01.2018]; Ł. Kotkowski, Facebook pokazał środkowy palec właścicielom Stron. Wszystko,  
co musisz wiedzieć o zmianach, Spider's Web, 12.01.2018, https://www.spidersweb.pl/ 
2018/01/zmiany-na-facebooku-faq.html [odczyt: 17.01.2018]. 
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Odkrywanie powiązań między użytkownikami Facebooka jako 
przykład rozwoju technik masowej inwigilacji 

ANALIZA 

18 stycznia 2018. Facebook dostarcza swoich użytkownikom listy „Osób, które mogą 
znać” i zachęca do wysłania tym osobom próśb o nawiązanie internetowej 
„przyjaźni”. Cel jest oczywiście komercyjny: im więcej „znajomych” w danym serwisie 
społecznościowym, tym więcej czasu się w nim spędza. Co za tym idzie,  
ilość „przyjaźni” przekłada się na ilość oglądanych przez użytkownika reklam, a zatem 
również na zyski danego serwisu społecznościowego. 

Rozmaite doniesienia medialne wskazują49, że Facebook stosuje bardzo 
zaawansowane algorytmy identyfikujące nieoczywiste powiązania między 
poszczególnymi osobami. Relacje te mogą być przez użytkowników celowo ukrywane 
albo mogą oni być ich nieświadomi. Tak było, gdy w USA Facebook sugestie 
„zaprzyjaźnienia się” przesłał klientom pracujących pod pseudonimami prostytutek. 
Co istotne, oferta zaakceptowania internetowej „przyjaźni” dotyczyła tych profili,  
na których kobiety posługiwały się swoimi prawdziwymi danymi. Warto dodać,  
że klienci prostytutek również używali fałszywych tożsamości i nie było to problemem 
dla algorytmów identyfikujących50. Facebook jest również w stanie zaproponować 
„zaprzyjaźnienie się” pomiędzy spokrewnionymi osobami, które wcześniej nie 
wiedziały o tym pokrewieństwie51. Informacje medialne dotyczyły także znalezienia 
się na liście potencjalnych znajomych pacjentów tego samego psychiatry52. W tym 
ostatnim przypadku zarówno lekarka, jak i jej pacjenci podali swój numer telefonu 
Facebookowi. System wskazywania możliwych znajomych prawdopodobnie skojarzył 
pacjentów ze sobą na podstawie pobranej od nich i lekarki listy „kontaktów” 
telefonicznych. 

Wiadomo, że Facebook patentuje rozmaite techniki wspomagania wykrywania 
nieoczywistych powiązań pomiędzy ludźmi53. Spółka podkreśla, że pomimo 
zarejestrowania praw do tych technik nie używa ich wszystkich do zdobywania wiedzy 
o swoich użytkownikach. Facebook wyjaśniał m.in., że nie korzysta  
w rekonstruowaniu sieci społecznych z danych lokalizacyjnych54. Takie techniki były 

                                                      
49 Zob. np. wskazane niżej artykuły K. Hill. 
50 K. Hill, How Facebook Outs Sex Workers, 11.10.2017, https://gizmodo.com/how-facebook-outs-sex-

workers-1818861596 [odczyt: 13.01.2018]. 
51 K. Hill, Facebook Figured Out My Family Secrets, And It Won't Tell Me How, 25.08.2017, 

https://gizmodo.com/facebook-figured-out-my-family-secrets-and-it-wont-tel-1797696163 [odczyt: 
13.01.2018]. 

52 K. Hill, Facebook recommended that this psychiatrist's patients friend each other, 29.08.2016, 
https://splinternews.com/facebook-recommended-that-this-psychiatrists-patients-f-1793861472 
[odczyt: 15.01.2018]. 

53 Przeanalizował je amerykański blog technologiczny „Gizmodo”, którego dziennikarze od około roku 
tropią, w jaki sposób Facebook wskazuje swoim użytkownikom ich prawdopodobnych znajomych: 
K. Hill i S. Mattu, Facebook Knows How to Track You Using the Dust on Your Camera Lens, 
11.01.2018, https://gizmodo.com/facebook-knows-how-to-track-you-using-the-dust-on-your-
1821030620 [odczyt: 13.01.2018]. W amerykańskiej bazie patentów Facebook ma ich obecnie 
1096. Z tego sześć zawiera frazę „People You May Know”. 

54 Przykładowo o logowaniu się do tej samej sieci Wi-Fi w tym samym czasie lub danych modułu GPS 
telefonu. 

https://splinternews.com/facebook-recommended-that-this-psychiatrists-patients-f-1793861472
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jednak testowane przez tę sieć społecznościową55. Zaprzeczenia Facebooka dotyczyły 
również wykorzystywania do odkrywania sieci społecznych systemu rozpoznawania 
twarzy tworzonego przez tę spółkę. 

Facebook zarejestrował również patent na technikę, która korzysta z informacji,  
że dwa telefony znajdują się w tym samym miejscu56. Zgodnie z patentem, zbierane 
byłyby odczyty z żyroskopu i akcelerometru telefonu. Wówczas odpowiedni program 
mógłby odkryć, czy dwie osoby rozmawiają ze sobą, razem gdzieś idą, wspólnie 
spacerują, jadą samochodem lub całują się, itd. 

Inny patent dotyczy używania metadanych fotografii57. Jeżeli na kontach dwóch 
użytkowników znajdą się zdjęcia wykonane przy wykorzystaniu bardzo podobnych 
ustawień i zrobione przy podobnym oświetleniu, to może to świadczyć o znajomości 
pomiędzy osobami zamieszczającymi różne fotografie na swoich kontach Facebooka. 
Porównywanie zdjęć dotyczy też identyfikowania zdjęć z tego samego aparatu dzięki 
odkrywania rys i brudu na jego obiektywie.  

Komentarz: Trzeba pamiętać, że przywołane wyżej techniki to tylko przykłady tego,  
co zdaniem inżynierów i programistów Facebooka są oni w stanie zrobić  
z pozyskiwanymi danymi. Niemniej nawet takie wycinkowe informacje pozwalają na 
wyciągniecie wniosków, że firma ta posiada rozwiązania technologiczne pozwalające 
na masowe i zautomatyzowane rekonstruowanie sieci społecznych i odkrywanie 
nawet takich powiązań pomiędzy ludźmi, (1) z których nie zdają sobie oni sprawy,  
(2) które chcieliby ukryć lub (3) o których mogli już zapomnieć.  

Zgodnie z danymi dostarczanymi inwestorom przez Facebooka ma on obecnie 2,07 
miliarda użytkowników aktywnych co najmniej raz w miesiącu; codziennie korzysta  
z niego 1,37 miliarda osób58. Posiadane przez Facebooka dane są zasobem 
pozwalającym na odtworzenie sieci powiązań znaczącej części ludzkości. Facebook 
jest w stanie korzystać z takich technik inwigilacji, które zapewne nawet już w różnych 
aspektach przewyższają te znajdujące się w domenie niektórych tajnych służb  
i organów ścigania. 

Istnieją też inne serwisy społecznościowe, które albo naśladują sposób działania 
Facebooka, albo próbują znaleźć sobie własną niszę na rynku. Również one posiadają 
bazy danych z informacjami, dzięki którym można odkrywać sieci społeczne ich 
użytkowników.  

Rekomendacje: W procesie rekrutacji pracowników i postępowaniach 
sprawdzających związanych z dostępem do informacji niejawnych należy zwracać 
szczególną uwagę na aktywność kandydatów w mediach społecznościowych.  

                                                      
55 K. Hill, Facebook says it did 'a test' last year using people's locations to make friend suggestions, 

28.06.2016, https://splinternews.com/facebook-says-it-did-a-test-last-year-using-peoples-loc-
1793857952 [odczyt: 13.01.2018]. 

56 K. Hill i S. Mattu, Facebook Knows How to Track You Using the Dust… op.cit. 
57 D. G. Muriello, S. C. Heise i J. Chen, Associating cameras with users and objects in a social 

networking system, wniosek patentowy z 14.01.2015,  http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-
Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-
bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/9485423 [odczyt: 13.01.2018]. 

58 Informacje prasowe Facebooka, dane na 30.09.2017, https://newsroom.fb.com/company-info 
[odczyt: 18.01.2018]. 

https://splinternews.com/facebook-says-it-did-a-test-last-year-using-peoples-loc-1793857952
https://splinternews.com/facebook-says-it-did-a-test-last-year-using-peoples-loc-1793857952
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/9485423
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/9485423
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/9485423
https://newsroom.fb.com/company-info
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Ta uwaga nie dotyczy tylko tajnych służb, policji i wojska, ale również administracji 
państwowej i podmiotów gospodarczych o znaczeniu strategicznym. Warto rozważyć 
nakaz likwidowania kont w serwisach społecznościowych dla wybranych grup osób. 
Inne rozwiązanie to sformułowanie regulaminów pracy rekomendujących lub 
zakazujących aktywność w mediach społecznościowych. Któreś z ministerstw mogłoby 
również stworzyć program szkoleń dotyczących konsekwencji korzystania z mediów 
społecznościowych. 

Osobną kwestią jest rozważanie, czy techniki odkrywania sieci społecznych 
opatentowane przez Facebooka nie są narzędziami inwigilacji, które powinny 
znajdować się pod kontrolą państwa. [JW/KP] 
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Smartfonowe i tabletowe agregatory treści jako strażnicy dostępu 
do informacji 

KOMUNIKAT 

25 stycznia 2018. Jednym z rodzajów aplikacji wykorzystywanych w smartfonach są 
tzw. agregatory treści. Deklarowanym celem działania tych aplikacji jest dostarczanie 
użytkownikom smartfonów powiadomień o pojawiających się w Internecie 
informacjach, które – z perspektywy danego użytkownika – są aktualne i istotne.  
W 2017 roku 62% Polaków korzystało ze smartfonów, a 32% aktywności Polaków  
w Internecie odbywało się za pomocą urządzeń mobilnych59. 

Jedną z aplikacji agregujących treści jest Upday, który jest preinstalowany na nowych 
urządzeniach Samsunga. Podstawą tej współpracy jest porozumienie zawarte 
pomiędzy Samsungiem a Ringier Axel Springer, do którego należy Upday. Aplikacja 
działa obecnie w 16 państwach europejskich i przygotowuje się do dalszej ekspansji. 
W każdym ze wspomnianych państw aplikacja ta posiada kilkuosobowy zespół 
redakcyjny, który zajmuje się weryfikacją krajowych stron, z których pobierane są 
informacje oraz wybieraniem najważniejszych dla danego kraju „wiadomości dnia” 
(np. przygotowuje poranne przeglądy prasy). 

Upday przekazuje dwa rodzaje treści. Pierwszy z nich to kilka wspomnianych wyżej 
wiadomości dnia. Drugi typ treści to tworzony za pomocą algorytmów strumień 
informacji wybieranych z kilkuset źródeł, które zyskały zaufanie polskiej redakcji 
aplikacji. Użytkownik ma prawo blokować określone źródła informacji. Zgodnie  
z deklaracjami twórców Upday, aplikacja wciąż „uczy się” oczekiwań i potrzeb 
użytkownika oraz dopasowuje do niego strumień informacji. Jednocześnie jej twórcy  
i redaktorzy deklarują, że za sprawą dywersyfikacji źródeł wiadomości dostarcza ona 
informacji obiektywnych.  

Upday zarabia na pokazywaniu zleconych jej reklam wśród informacji znalezionych  
w Internecie. Właściciel aplikacji nie płaci też, ani nie pobiera pieniędzy od wydawców 
za to, że korzysta z wytworzonych przez nich treści. 

Komentarz: Dzięki agregatorom treści możliwa jest manipulacja informacjami 
docierającymi do użytkowników smartfonów. Aplikacje agregujące to swoiści 
strażnicy dostępu, którzy decydują, skąd czerpana jest wiedza. Co istotne, oficjalnie 
na kształt docierającego do użytkowników smartfonów strumienia informacji wpływ 
mają nie tylko redakcje związane z koncernami medialnymi, ale również algorytmy. 
Ich wykorzystanie sprzyja zjawisku bańki filtrującej, czyli promowaniu treści 
zbliżonych do materiałów wcześniej przeglądanych przez danego użytkownika,  
co często prowadzi do wybiórczego dostępu do informacji60. Model działania 
agregatorów treści i dążenie do dywersyfikacji źródeł sprawiają, że trudno jest 

                                                      
59 Zgodnie z raportem „Mobile Advertising Forecasts 2017” agencji Zenith Media. Według 

przewidywań z przywołanego raportu obie wartości będą w dalszym ciągu rosnąć. Informacja  
za: ps, 62 procent Polaków korzysta ze smartfonów, 53 procent globalnych wydatków na reklamę  
w segmencie mobile, 17.10.2017, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ile-polakow-korzysta-ze-
smartfonow [odczyt: 12.01.2018]. 

60  Zob. E. Pariser, The Filter Bubble: What the Internet is Hiding From You, New York 2011,  
The Penguin Press. 
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wyeliminować incydentalnie pojawianie się treści i wydawców nierzetelnych. 
Ponadto, odpowiedzialność za – przykładowo – rozpowszechnianie fake newsów  
w trakcie kampanii wyborczej można łatwo zrzucić na błędne działanie algorytmów 
oraz zadeklarować, że samo poprawienie oprogramowania rozwiąże dany problem.    

Rekomendacje: Warto ustalić, czy możliwe jest zbadanie algorytmów zarządzających 
agregatorami treści przez np. ekspertów UOKiK. Organy państwowe – lub ich służby 
prasowe – powinny monitorować jakość i wiarygodność informacji 
rozpowszechnianych przez agregatory treści. [JWiNH/JS] 
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Potencjalne zastosowania technologii blockchain w instytucjach 
publicznych 

SYGNAŁ  

22 stycznia 2018. W Wielkiej Brytanii rozważa się obecnie możliwość wykorzystania 
technologii blockchain61 – stojącej za kryptowalutą Bitcoin – do wprowadzenia 
istotnych zmian w działaniu szeregu instytucji publicznych. Christopher Holmes, 
członek Izby Lordów, stwierdził, że brytyjski rząd powinien baczniej przyglądać się tej 
technologii ze względu na jej potencjał rozwiązania problemu braku zaufania  
w zakresie przechowywania danych osobowych62.  

Zwolennicy takiego stanowiska są zdania, że dotychczasowy system obowiązujący  
w Wielkiej Brytanii jest nieefektywny i niewygodny, bowiem różne instytucje mają 
odmienne i niekompatybilne systemy identyfikowania obywateli63. Dodatkowo, skoro 
blockchain jest w stanie zdecentralizować proces emisji waluty i w jakimś zakresie 
rozwiązać problem zaufania w cyberprzestrzeni, to tworzy to szansę na istotne zmiany 
w usługach publicznych, takich jak zbieranie podatków64, dostarczanie pomocy 
społecznej i kontrola na granicach65  

W USA pojawił się analogiczny pomysł zastąpienia numerów ubezpieczenia 
społecznego (Social Security Numbers) przez technologię blockchain. Mówił o tym 
m.in. koordynator prezydenta ds. cyberbezpieczeństwa Rob Joyce. Wzorem jest tu 
rząd Estonii, który podjął próbę zastosowania technologii w programie zarządzania 
danymi medycznymi obywateli. W przypadku USA podaje się argument 
bezpieczeństwa. Numery ubezpieczeń społecznych są często przedmiotem kradzieży, 
a nowa technologia jest pod tym względem bardziej bezpieczna66. [TJ/KP] 

                                                      
61  Blockchain (łańcuch bloków) – technika rejestrowania poszczególnych transakcji  

w zdecentralizowanej bazie danych. Taka baza danych jest swego rodzaju „księgą rachunkową”, 
która jest stale aktualizowana, rozsyłana, kopiowana i weryfikowana przez komputery w sieci, które 
uczestniczą w transakcjach. 

62  C. Holmes. 2017. What should the government do with blockchain?, 27.03.2017, 
http://chrisholmes.co.uk/tag/blockchain/ [odczyt: 23.01.2018]; zob. M. Ridley, The Bitcoin 
revolution is only just beginning, 4.12.2017, https://www.thetimes.co.uk/article/the-bitcoin-
revolution-is-only-justbeginning-k9zj8cxnx [odczyt: 23.01.2018]. 

63  M. Borrows, E. Harwich, L. Heselwood, The future of public service identity: blockchain. Report, 
listopad 2017,  http://www.reform.uk/publication/the-future-of-public-service-identity-blockchain/ 
[odczyt: 23.01.2018]. 

64  How blockchain technology could improve the tax system, brak daty opublikowania, 
https://www.pwc.co.uk/issues/futuretax/how-blockchain-technology-could-improve-tax-
system.html [odczyt: 23.01.2018]; por. Blockchain technology and its potential in taxes, grudzień 
2017,  https://www2.deloitte.com/pl/en/pages/tax/articles/blockchain-technology.html [odczyt: 
23.01.2018]. 

65  L. Heselwood. Blockchain: the future of the passport?, 29.08.2017, 
http://www.reform.uk/reformer/blockchain-the-future-of-the-passport/ [odczyt: 23.01.2018]. 

66  S. Wooley, Want to Ditch Social Security Numbers? Try Blockchain, 9.10.2017, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-09/want-to-ditch-social-security-numbers-
try-blockchain [odczyt: 23.01.2018]; por. F. Kerrest, Commentary: How Blockchain Could Replace 
Social Security Numbers, 11.01.2018, http://fortune.com/2018/01/11/blockchain-technology-
social-security-number-cybersecurity-identity-theft/ [odczyt: 23.01.2018]. 

 

http://chrisholmes.co.uk/tag/blockchain/
https://www.thetimes.co.uk/article/the-bitcoin-revolution-is-only-justbeginning-k9zj8cxnx
https://www.thetimes.co.uk/article/the-bitcoin-revolution-is-only-justbeginning-k9zj8cxnx
http://www.reform.uk/publication/the-future-of-public-service-identity-blockchain/
https://www.pwc.co.uk/issues/futuretax/how-blockchain-technology-could-improve-tax-system.html
https://www.pwc.co.uk/issues/futuretax/how-blockchain-technology-could-improve-tax-system.html
https://www2.deloitte.com/pl/en/pages/tax/articles/blockchain-technology.html
http://www.reform.uk/reformer/blockchain-the-future-of-the-passport/
http://fortune.com/2018/01/11/blockchain-technology-social-security-number-cybersecurity-identity-theft/
http://fortune.com/2018/01/11/blockchain-technology-social-security-number-cybersecurity-identity-theft/
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„Suwerenność cyfrowa a bezpieczeństwo narodowe”. Relacja z 
konferencji OSnWC 

Konferencja odbyła się w dniu 7 grudnia 2017 roku w budynku biblioteki Akademii 
Sztuki Wojennej. Konferencję zorganizował zespół Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami 
Cywilizacyjnymi ASzWoj. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Rozwoju 
objęły wydarzenie oficjalnymi patronatami. Konferencję otworzył Rektor-Komendant 
ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, wskazując, że wpisuje się ona w serię 
konferencji tematycznych cyklicznie organizowanych na Akademii.  

Odbyły się trzy panele: 

 Panel I: Znaczenie własnego sektora IT dla bezpieczeństwa Polski. 

 Panel II: Identyfikacja szans i strategie rozwoju dla RP. 

 Panel III: Bezpieczeństwo kulturowe a groźba neokolonializmu cyfrowego. 

W ostatnim z paneli uczestniczył podsekretarz stanu MON dr Dominik Smyrgała.  

Konferencja miała charakter zamknięty – za zaproszeniami. Odbyła się ona w formule 
Chatham House. W konferencji uczestniczyło ponad siedemdziesiąt osób. Wśród nich 
było wielu wysokich urzędników administracji publicznej, przedstawicieli służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, przedstawicieli świata akademickiego, 
mediów specjalistycznych oraz menadżerów firm z branży IT. 

Obrady prowadzone były wokół motywów zasygnalizowanych w tekście przewodnim 
(zob. poniżej) przygotowanym przez kierownika Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami 
Cywilizacyjnymi Andrzeja Zybertowicza. 

 

 Tekst przewodni 

Wszystko wskazuje na to, że przyszłość ludzkości rozstrzyga się obecnie na polu 
technologii cyfrowych. Technologie te współdeterminują pola manewru polityki 
gospodarczej, naukowej, kulturowej wszystkich państw. Określają – bezpośrednio  
i pośrednio – nie tylko potencjał odstraszania i zdolności obronne, ale także 
sensowność i opłacalność konkretnych kierunków inwestycji infrastrukturalnych. 

Oznacza to, że ambicje prowadzenia suwerennej polityki są już obecnie warunkowane 
przez zdolność państw do zadbania o swą własną suwerenność cyfrową – czyli 
zdolność do zachowania kontroli lub przynajmniej wywierania istotnego wpływu na 
definiowanie reguł funkcjonowania społeczeństw i gospodarek nie tylko w domenie 
cyfrowej. 

Na przykład – trwa wyścig z czasem, którego celem jest opracowanie i narzucenie 
wiodących standardów informatycznej platformy zarządzającej przestrzenią Internetu 
Rzeczy (IoT). Wiadomo, że okresy tworzenia standardów miewają przełomowe 
znaczenie dla przyszłości światowej gospodarki. Kto „sprzedaje” standard, nie tylko 
uzyskuje nadzwyczajne zyski, może też być w stanie regulować dostęp do sektorów 
rynków innych podmiotów (tzw. władza strukturalna).  
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Czy Polsce grozi (może grozić?), że podmioty zagraniczne (państwowe lub poza-
państwowe) wyznaczające standardy IoT będą decydowały, na jakich polach nasza 
gospodarka w ogóle będzie w stanie podjąć grę konkurencyjną wobec podmiotów 
zagranicznych? 

Krótko mówiąc: posiadanie suwerenności cyfrowej staje się niezbędnym warunkiem 
zachowania suwerenności w ogóle. Kto nie inwestuje w nowe technologie, z dnia na 
dzień może stracić bezpieczeństwo w innych, bardziej tradycyjnych dziedzinach? Ale… 

Oczywiście, nie ma sensu inwestować we własne rozwiązania cyfrowe na wszystkich 
polach. Nie tylko dlatego, że jesteśmy krajem średniej wielkości, o ograniczonych ze 
względu na wieloletnie zaniedbania umiejętnościach prowadzenia polityki 
gospodarczej, w tym rozwoju technologii. Przede wszystkim z tego powodu,  
że obecnie rozwój techniki przebiega na tak wielu polach, że nie sposób przewidzieć, 
które z wyłaniających się technologii – wyglądających na przełomowe – będą 
odgrywały, choćby okresowo, rolę dominującą, czyli będą warunkowały wiele innych 
procesów. Nawet najpotężniejsze państwa, jak USA i Chiny, nie są w stanie wszystkich 
procesów przemian technologicznych choćby tylko monitorować, nie mówiąc już  
o inicjowaniu rozwiązań i kontrolowaniu ewolucji warunków instytucjonalnych.  

Potęga takich podmiotów jak Google i Facebook tworzy nowe monopole na kanały 
przepływu informacji i komunikacji społecznej, co może przyczynić się do znalezienia 
się takich krajów jak Polska w sytuacji neokolonializmu cyfrowego. 

Czy rosnący w siłę trend biznesowy 'As-A-Service' Model (zastępowanie sprzedaży 
przez wynajem) może doprowadzić do przesunięcia struktur własności i kapitału 
porównywalnego do sukcesu wymienionych wyżej gigantów technologicznych? Jak to 
może przełożyć się na potencjał podejmowania kluczowych decyzji z zakresu polityki 
inwestycyjnej? 

Czy rozumiemy, że nowe technologie monitorowania otoczenia (przyrodniczego, 
technicznego i społecznego), np. oparte na czujnikach światłowodowych, niebawem 
wytworzą Big Data wielokrotnie bardziej obszerne od tych opartych na zbieraniu 
śladów ludzkiej aktywności w Internecie? Czy jesteśmy świadomi, że obce podmioty 
prawdopodobnie już dzisiaj dysponują możliwościami lepszego modelowania 
wzorców funkcjonowania naszego społeczeństwa, gospodarki, kultury i państwa niż 
my sami? Że mają także narzędzia coraz bardziej subtelnego wpływu na to, jak 
definiujemy samych siebie i świat wokół nas? Jak w takiej sytuacji zachować zdolność 
określania własnej tożsamości – i w planie jednostkowym, i wspólnotowym? 

Jaki wpływ może to wywrzeć na zdolność Polski do zachowania możliwości 
wywierania cząstkowego wpływu na choćby wybrane przemiany strukturalne  
w Europie?  

PYTANIA 

Stąd pytania, które stawiamy w centrum naszego namysłu:  

 Na jakich polach technologii informatycznych niezbędnie i pilnie potrzebujemy 
autonomii? Jak daleko (głęboko) taka autonomia miałaby być posunięta?  
Jak zapewnić przejrzystość hardware’u i software’u (zwłaszcza algorytmów  
– w duchu tzw. „algorytmic accountability”)?  
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 W jakich obszarach Polska może odnieść tzw. korzyści spóźnionego przybysza?  
Czy dotyczyć to może np. niektórych kierunków rozwijania sztucznej inteligencji? 
W których zaś obszarach można bezpiecznie polegać na technologiach 
otrzymywanych od sojuszników, bądź wspólnie z nimi wypracowywanych?  
Czy wystarczająco monitorujemy technologie drenażu mózgów stosowane wobec 
naszego kraju? 

 Jakie są potencjalne przewagi konkurencyjne Polski w kontekście globalnej 
cyfryzacji i zagrożeń z tym związanych?  

 Jak wykorzystać prymat naszych programistów w konkursach 
programistycznych dla rozwoju polskiej gospodarki?  

 Jak zahamować drenaż mózgów stosowany wobec naszego kraju i jak przyciągać 
talenty z zagranicy?  

 Jaki powinien być model współpracy biznesu z sektorem obronnym w zakresie 
rozwoju technologii informatycznych i zachowania suwerenności?  

 Jakie powinno być wsparcie Państwa dla innowacyjności i konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw w zakresie nowych technologii i trendów rozwojowych: 
Big Data, data science, IoT, cybersecurity, security by design itp.? 

 Jaki współudział powinna mieć Polska w wyłaniających się międzynarodowych 
procesach zarządzania Internetem (Internet Governance)? Czy instytucje naszego 
państwa wykazują się wystarczającą aktywnością na forach zagranicznych,  
gdzie rozważane są kwestie międzynarodowych regulacji cyberprzestrzeni? 

 Czy bez istotnego podwyższenia kultury współpracy między sektorem publicznym  
a prywatnym polityka suwerenności cyfrowej może wykroczyć poza słuszne hasła? 

 Jakie platformy komunikacji społecznej oraz technicznej powinny być pod kontrolą 
(lub tylko wpływem) polskich instytucji publicznych? Jakie elementy chińskiej 
polityki suwerenności cyfrowej (np. wymóg fizycznego przechowywania baz 
danych dotyczących obywateli ChRL na terenie tego kraju) warto by zastosować  
w Polsce? 

 Skoro trwa już „wyścig zbrojeń” na polu technologii uzależniających (addictive 
technologies), to jakiego typu zasoby na tym polu są niezbędne, by Polska była  
w stanie zadbać o swoje bezpieczeństwo kulturowe? Jak należy zadaniować polskie 
tajne służby oraz naszą dyplomację publiczną, by posiadane zasoby służyły naszej 
cyfrowej suwerenności?  

 Jak postępować w obliczu zagrożeń ze strony kryptowalut – tak dla finansów 
publicznych, jak stabilności geopolitycznej?  

 Czy – w sytuacji gdy prywatność w sieci staje się kwestią bezpieczeństwa 
narodowego (Big Data już dziś umożliwia rozpoznawanie wzorców zachowań 
naszego społeczeństwa i jego podatności np. na mikrotargeting), nie należy na 
porządku dziennym postawić kwestii granic usieciowienia gospodarstw 
domowych? 

Chcemy, by konferencja – będąca spotkaniem decydentów, badaczy, ekspertów  
i przedstawicieli mediów – przyczyniła się do sporządzenia nowego inwentarza 
obecnych i najbardziej prawdopodobnych potencjalnych zagrożeń oraz by jej owocem 
były serie pogrupowanych tematycznie rekomendacji. [MG/AZ] 

 


