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W numerze: 

• Kongres USA rozważa ustanowienie zakazu wykorzystania oprogramowania 
antywirusowego firmy Kaspersky Lab w amerykańskich instytucjach publicznych. 

• Infrastruktura amerykańskich korporacji internetowych (Facebooka i Google) pełniła 
na Ukrainie rolę nieformalnej, awaryjnej infrastruktury krytycznej w trakcie 
czerwcowych cyberataków.  

• Rząd Australii tworząc nowe prawo dotyczące cyberbezpieczeństwa chce zmusić 
gigantów technologicznych, takich jak Facebook, do odszyfrowywania informacji ich 
użytkowników na podstawie decyzji sądów. 

• Internetowe giganty inwestują w dziedzinie ochrony zdrowia – z potencjalnie 
niebezpiecznymi konsekwencjami dla użytkowników ich podstawowych usług. 

• Upowszechnienie okularów interaktywnych Google Glass może rodzić długofalowe 
zmiany na rynku pracy, szczególnie w produkcji, logistyce i medycynie, a także być 
narzędziem szpiegostwa przemysłowego i stwarzać nowe zagrożenia dla prywatności 
obywateli. 

• Wznowiono prace nad szerszym zastosowaniem techniki śledzenia ruchu gałek 
ocznych (okulografii) w interfejsach, co stworzy nowe możliwości profilowania 
użytkowników. 

• Fale emitowane przez nadajniki Wi-Fi umożliwiają stworzenia holograficznego obrazu 
wnętrza pomieszczenia, w którym znajduje się nadajnik. 

• Chińscy naukowcy zidentyfikowali ważne mechanizmy rządzące dominacją społeczną 
potencjalnie możliwe do wykorzystania w manipulowaniu zachowaniami ludzi. 

• Państwo polskie potrzebuje planu na wypadek powtórki globalnego kryzysu 
gospodarczego, zwłaszcza w zakresie utrzymania infrastruktury i zaopatrzenia.  

• Analiza scenariuszy ataków hakerskich i propagandowych w Internecie 
towarzyszących wyborom prezydenckim w USA i we Francji sugeruje pilną potrzebę 
uruchomienia stałego (24/7) państwowego monitoringu ruchu w mediach 
społecznościowych.  

• Amerykańskie rządowe Biuro ds. Polityki w Zakresie Nauki i Technologii prezentuje 
zagrożenia i proponuje regulacje związane z rozwojem oraz wdrażaniem systemów 
sztucznej inteligencji.  

• Przyczyny braku powodzenia w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w analizie 
zamiaru oszustwa na podstawie mikroekspresji twarzy tkwią w skłonności 
programistów do korzystania z łatwo programowalnych, ale niekoniecznie 
adekwatnych danych. 
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Ujawnienie nowych powiązań pomiędzy Kaspersky Lab a FSB:  
reakcja USA 
KOMUNIKAT 

5 lipca 2017. Publikacja nowych dokumentów FSB przez dziennikarzy waszyngtońskiej 
firmy mediowej McClutchy na łamach „Chicago Tribune” z dnia 3 lipca br.1 potwierdza 
wcześniejsze informacje wskazujące, że rosyjski producent oprogramowania 
antywirusowego Kaspersky Lab ma powiązania z rosyjskim rządem i służbami 
specjalnymi2. Publikacja ukazuje się w okresie zwiększonego zaniepokojenia różnych 
instytucji amerykańskich możliwym zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa USA ze 
strony produktów firmy Kaspersky3. W dniu 27 czerwca br. FBI dokonało przesłuchań 
kilkunastu pracowników firmy Kaspersky Lab w USA. Dzień później, 28 czerwca, Komitet 
Sił Zbrojnych Senatu USA przedstawił projekt ustawy o polityce wydatków 
zbrojeniowych, w którym zawarto zakaz użytkowania oprogramowania tej firmy  
w instytucjach podległych Departamentowi Obrony USA. Natomiast w maju br. 
przedstawiciele środowiska wywiadu USA informowali Komitet o przeglądzie 
wykorzystania oprogramowania Kaspersky Lab przez amerykańskie instytucje rządowe4.  

Rekomendacje: Należy zlecić przegląd wykorzystania oprogramowania firmy Kaspersky 
Lab przez polskie instytucje publiczne i rozważyć ustanowienie zakazu jego 
wykorzystania, w szczególności przez instytucje wojskowe oraz inne instytucje  
o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. [5/8] 

  

 
1 D. Goldstein, G. Gordon, Documents could link Russian cybersecurity firm Kaspersky to FSB spy agency, 
3.07.2017, http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-kaspersky-cyber-russia-spy-agency-
20170703-story.html [odczyt: 5.07.2017]. Publikacja to skan standardowego zezwolenia, jakie FSB wydaje 
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Rosji, ale zawiera także numer jednostki wywiadu 
wojskowego. 
2 N. Shachtman, Russia’s Top Cyber Sleuth Foils US Spies, Helps Kremlin Pals, 23.07.2012,  
https://www.wired.com/2012/07/ff_kaspersky/all/ [odczyt: 6.07.2017].  
3  Obawy przed powiązaniami firmy z Kremlem pojawiają się od lat. W marcu br. opublikowano dowody, 
świadczące o tym, iż b. doradca prezydenta Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego, gen. Michael Flynn, 
otrzymał przelew od firmy Kaspersky Lab na kwotę ok. 11 tys. dolarów; T. Hatmaker, Kaspersky Lab paid 
former national security adviser more than $10,000, 16.03.2017, 
https://techcrunch.com/2017/03/16/kaspersky-michael-flynn/ [odczyt: 5.07.2017]. 
4 D. Volz, J. Menn, U.S. senators seek military ban on Kaspersky Lab products amid FBI probe, 28.06.2017 
http://www.reuters.com/article/us-kasperskylab-probe-idUSKBN19J2IX  [odczyt: 5.07.2017]. Projekt 
musi zyskać jeszcze poparcie całego Senatu oraz Izby Reprezentantów, a następnie prezydenta Trumpa.  
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W trakcie cyberataków Ukraina wykorzystała w roli awaryjnej 
infrastruktury cyfrowej usługi firm z „Doliny Krzemowej” 
SYGNAŁ 

7 lipca 2017. Zgodnie z relacją Associated Press, ukraińskie instytucje państwowe oraz 
przedsiębiorstwa w trakcie czerwcowego cyberataku korzystały z usług amerykańskich 
gigantów internetowych5. Na Facebooku pojawiały się oficjalne informacje rządowe 
(również na temat cyberataków); firmy korzystały z poczty Google zamiast własnych 
serwerów; nagranie tablicy odlotów na jednym z lotnisk było wyświetlane w serwisie 
YouTube. Jak wskazał korespondent AP: „przedsiębiorstwa z Doliny Krzemowej” okazały 
się na Ukrainie „nieoficjalnym, awaryjnym systemem zapasowym”6.  
Zdaniem zastępcy szefa administracji prezydenta Ukrainy, usługi w amerykańskiej 
„chmurze” są o wiele lepiej zabezpieczone i bardziej odporne na ataki niż państwowe 
systemy ukraińskie. Podobną tezę postawił Minister Infrastruktury Ukrainy. 

Komentarz: Słabość własnej infrastruktury uzależnia naszego wschodniego sąsiada od 
przedsiębiorstw amerykańskich. Zwiększa ona też podatność Ukrainy na jednoczesny 
atak na infrastrukturę tego państwa oraz na przedsiębiorstwa z Doliny Krzemowej. 
Rośnie również wgląd amerykańskich przedsiębiorstw i za ich pośrednictwem 
prawdopodobnie także służb USA w sposób działania państwa ukraińskiego. 

Rekomendacje: Warto oszacować, czy istnieją w Polsce w kluczowych instytucjach 
procedury przeniesienia części działań w dobrze zabezpieczoną komercyjną „chmurę”. 
Warto określić, co powinno a co nie może być w nią przenoszone. Warte rozważenia są 
również scenariusze symulujące to, jakie byłyby konsekwencje jednoczesnego ataku na 
polską infrastrukturę państwową i amerykańskich dostawców usług internetowych. 
[4/2] 
 

Ilustracja 1.  

Wpis opublikowany przez 
wicepremiera Ukrainy Pawło 
Rozenko 27 czerwca 2017 r. 
na Facebooku7. Podpis 
mówi: „Ta-dam! Jakby co,  
to u nas też sieć ‘padła’.  
Taki obraz jest na wszystkich 
komputerach w siedzibie 
Rządu Ukrainy” 

  

 
5 R. Slatter, As cyberattack hit, Ukrainians turned to Facebook, Google, „Associated Press”, 6.07.2017, 
https://apnews.com/44d0b477988d4abc9770622471bea6a0/As-cyberattack-hit,-Ukrainians-turned-to-
Facebook,-Google [odczyt: 7.07.2017]. 
6 Tamże.  
7 Źródło: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1561338393928469&set=a.411967218865598.97618.1 
00001569703567&type=3 [odczyt: 7.07.2017]. 
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Australia chce zobowiązać Facebooka i Google do ujawniania na wniosek 
sądu wiadomości użytkowników 
SYGNAŁ 

16 lipca 2017. W połowie lipca br. w światowych mediach pojawiły się informacje 
dotyczące planów rządu Australii w zakresie dotyczących cyberbezpieczeństwa zmian  
w prawie8. Premier Australii Malcolm Turnbull w trakcie konferencji prasowej oficjalnie 
zapowiedział, że nowe prawo ma sprawiać, że firmy technologiczne będą miały 
obowiązek dostarczania australijskim organom bezpieczeństwa odszyfrowanych 
wiadomości ich użytkowników. Oczywiście będzie to żądanie sądowe, związane  
z prowadzonymi sprawami dotyczącymi terroryzmu albo przestępstw kryminalnych. 
Przykładowo: jeśli użytkownik Facebooka prześle zaszyfrowaną wiadomość  
i jednocześnie będzie podejrzewany przez rząd Australii o działania terrorystyczne,  
to obowiązkiem Facebooka ma być przekazanie organom bezpieczeństwa 
odszyfrowanych wiadomości tego użytkownika. Innymi słowy, firmy technologiczne 
mają być w stanie złamać wszelkie zabezpieczenia, które oferują swoim użytkownikom. 

Komentarz: Nie wiadomo dokładnie jak ma wyglądać nowe prawo i w jaki sposób władze 
Australii planują je egzekwować. Niemniej, należy z uwagą przyglądać się dalszym 
pracom w tym zakresie: jeśli rząd Australii będzie w stanie wyegzekwować obowiązek 
łamania zabezpieczeń kryptograficznych w wiadomościach poszczególnych 
użytkowników, będzie to istotny krok w stronę ograniczenia możliwości stosowania 
silnego szyfrowania przez osoby (i podmioty) prywatne w wymiarze globalnym.  
Pierwsze reakcje dużych firm z branży nowych technologii są zdecydowanie 
nieprzychylne takim pomysłom. [8/3]  

 

 

  

 
8 New law would force Facebook and Google to give police access to encrypted messages,  
„The Guardian”, 14.07.2017, https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/14/new-law-would-
force-facebook-and-google-to-give-police-access-to-encrypted-messages [odczyt: 17.07.2017];  
R. McGuirk, Australia plans law to force tech giants to decrypt messages, AP News, 14.07.2017, 
https://apnews.com/621e0913072a4cb5a1a7f7338721b059 [odczyt: 17.07.2017]; D. Glance, Australia’s 
planned decryption law would weaken cybersecurity, „The Conversation”, 14.07.2017, 
http://theconversation.com/australias-planned-decryption-law-would-weaken-cybersecurity-81028 
[odczyt: 17.07.2017].  
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Verily Life Sciences (spin-off Google’a) gromadzi potężną bazę danych  
nt. zdrowia użytkowników smart devices 
KOMUNIKAT 

8 lipca 2017. Jak donosi czasopismo naukowe „Nature”, będąca częścią koncernu 
Alphabet Inc. (właściciel m.in. Google Inc.) firma Verily Life Sciences (dawniej: Google 
Life Sciences) zapoczątkowała w czerwcu br. rozległe badanie zdrowia 10 tysięcy 
Amerykanów9. Choć badania obejmujące pozyskiwanie szerokiego spektrum danych 
medycznych i na temat stylu życia od dużej liczby pacjentów prowadzono już znacznie 
wcześniej, warto odnotować fakt znaczącego zaangażowania w tej dziedzinie podmiotu 
silnie powiązanego z jednym z internetowych gigantów – Google.  

Komentarz: Badania w nurcie medycyny precyzyjnej, polegające na gromadzeniu 
wielkich ilości danych od dużych grup pacjentów za pomocą urządzeń noszonych na ciele 
(ang. wearable devices), prowadzone są w wielu krajach. Najsłynniejsze tego typu 
badanie, tzw. Framingham study, prowadzone od roku 1948, zaowocowało publikacją 
ok. 1200 artykułów medycznych i przełomem w dziedzinie diagnozowania i leczenia 
wielu chorób10. W samych Stanach Zjednoczonych od 2016 roku trwa jedna  
z flagowych inicjatyw prezydenta Baracka Obamy – badanie pod egidą National 
Institutes of Health pt. „All of US” na próbie 1 miliona pacjentów-ochotników.  
Jak tłumaczył na łamach „The Boston Globe” sam Obama, celem inicjatywy jest 
indywidualizacja terapii przez dopasowanie metody leczenia, leków i dawek do specyfiki 
organizmu konkretnej osoby11. Wśród priorytetów badawczych wymienia się zwłaszcza 
uwarunkowania i diagnostykę choroby Alzheimera, a także otyłości oraz chorób 
psychicznych takich jak depresja czy choroba dwubiegunowa.  

Specyfika projektu Verily nie polega więc na ilości osób poddanych badaniu, ale na tym, 
iż jego uczestnicy dobrowolnie dostarczą prywatnej korporacji wrażliwych danych 
medycznych. Dane te obejmą: sekwencjonowanie całego genomu, próbki krwi, moczu  
i śliny, dane nt. ruchów ciała i rytmu serca, obrazy medyczne, informacje o historii 
rodziny, własne zapisy medyczne, dane o samopoczuciu (za pośrednictwem okresowych 
ankiet), a także dane nt. procesów snu (dzięki informacjom z sensorów zamontowanych 
w materacach)12. Badanie ma potrwać 4 lata. Verily planuje wykorzystać te dane do 
opracowania oprogramowania, które pozwoli połączyć dane z sensorów z danymi  
o genomie i pozostałymi – zbieranymi tradycyjnie – informacjami medycznymi.  

 
9 A. Maxmen, Google spin-off deploys wearable electronics for huge health study, 4.07.2017, 
https://www.nature.com/news/google-spin-off-deploys-wearable-electronics-for-huge-health-study-
1.22246 [odczyt: 6.07.2017]. 
10 E. Lopatto, Alphabet seeks 10,000 volunteers — and their health data — for a massive medical study, 
19.04.2017, https://www.theverge.com/2017/4/19/15349284/alphabet-verily-google-x-project-
baseline-medical-data [odczyt: 6.07.2017]. 
11 B. Obama, Medicine’s next step, 7.07.2016, 
http://www.bostonglobe.com/opinion/2016/07/06/medicine-next-
step/tPdgf4XfOHvUckHpTTbuvN/story.html [odczyt: 7.07.2017]. 
12 Ch. Farr, Alphabet will track health data of 10,000 volunteers to 'create a map of human health', 
19.04.2017, http://www.cnbc.com/2017/04/18/alphabet-verily-project-baseline-longitudinal-health-
study.html [odczyt: 7.07.2017]. 
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Firma zakłada, że taka baza danych pozwoli na prognozowanie chorób  
i opracowanie indywidualnych terapii13. 

Badania Verily pozwolą zidentyfikować schematy, które na podstawie analizy niewielkiej 
ilości dość łatwo dostępnych danych (takich jak np. te gromadzone obecnie przez 
urządzenia stosowane powszechnie przez biegaczy) pozwolą diagnozować pewne 
choroby lub szacować ryzyko rozwoju określonych problemów zdrowotnych. Wiedza ta 
będzie w pierwszej kolejności dostępna zagranicznym korporacjom – takim jak  Google. 
Prawdopodobny jest scenariusz sprzedaży tych danych (prawdopodobnie po ich 
anonimizacji) badaczom akademickim i koncernom farmaceutycznym. Efektem mogą 
być nowe terapie i leki. 

Kluczowe znaczenie ma jednak fakt powiązań Verily Life Sciences z Google. Mógłby on 
umożliwić krzyżowanie danych zdrowotnych z danymi z wyszukiwarek czy innych śladów 
aktywności w sieci (np. za zgodą uczestników badania). Ostatecznie może to pozwolić 
np. na prognozowanie chorób w oparciu o zapis aktywności online – a więc „zdalne” 
diagnozowanie pacjentów bez ich wiedzy. Choć to wyłącznie scenariusz hipotetyczny, 
fakt przekazania kontroli nad danymi medycznymi znacznej próby populacji firmie 
dysponującej zapewne największym na świecie zbiorem danych o ruchu w sieci może 
mieć nieprzewidziane konsekwencje globalne14. [5/10] 

 

 

  

 
13 A. Maxmen, op cit. 
14 Na osobną uwagę zasługuje także potencjał Facebooka w sferze ochrony zdrowia. Zob. artykuł  
D. Shaywitza pt. The best-positioned tech giant in healthcare? the answer might surprise you, „Forbes”, 
5.07.2017, https://www.aei.org/publication/the-best-positioned-tech-giant-in-healthcare-the-answer-
might-surprise-you/ [odczyt: 7.07.2017]. 
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Google Glass 2.0 wracają na rynek jako narzędzie dla profesjonalistów  
– z potencjalnymi zastosowaniami w zakresie szpiegostwa 
przemysłowego, technik nadzoru i wojska 
KOMUNIKAT 

20 lipca 2017. Należąca do Alfabet Inc. firma X Division ogłosiła w dniu 18 lipca br. 
wprowadzenie nowej wersji okularów interaktywnych Google Glass 2.015.  
W odróżnieniu od wersji z roku 2013, której sprzedaż wygaszono w styczniu 2015, wersja 
2.0 adresowana jest nie do konsumentów, a do profesjonalistów (z branż takich jak: 
produkcja, montaż, logistyka, zdrowie publiczne). Urządzenie – testowane od 3 lat – już 
przynosi znaczne oszczędności wielkim koncernom takim jak Boeing, General Electric, 
DHL czy Volkswagen16. Tym samym okazało się, iż mimo deklaracji o zakończeniu prac 
nad urządzeniem w tajemnicy kontynuowano rozwijanie technologii, tym razem lepiej 
identyfikując potencjalnych użytkowników17. W obszarze medycyny urządzenie ma 
pozwalać znacząco zwiększyć ilość czasu poświęcanego bezpośredniej interakcji 
pomiędzy lekarzem a pacjentem, podczas gdy dokumentacją zajmuje się zdalny 
pracownik (np. z Dominikany czy Indii)18.  

Komentarz: Urządzenie Google (a także podobne produkty konkurencji) ma szansę 
znacząco przekształcić rynek pracy, przede wszystkim w sektorze produkcyjnym  
i logistyki. Ponieważ sektory te zatrudniają znaczący odsetek pracowników w Polsce,  
w perspektywie 2-3 lat można spodziewać się istotnych zmian stanu zatrudnienia. 
Wbrew zapowiedziom producenta, przynajmniej w niektórych obszarach 
upowszechnienie urządzenia zapewne ograniczy zapotrzebowanie na pracowników. 
Ważne są także towarzyszące zmiany społeczne, związane z ideą „błyskawicznego 
pozyskiwania doświadczenia zawodowego” (ang. instant experience).  
Możliwość przyspieszonego wyszkolenia pracowników może zmniejszyć znaczenie 
wieku i stażu pracy. Mogą natomiast pojawić się obawy o prywatność zarówno samych 
użytkowników (wg „Wired” pracownicy jednej z testujących je fabryk zdejmują 
urządzenie przed wejściem do toalety), jak i pozostałych osób (obawy te już kilka lat 
temu doprowadziły do ustanawiania miejscowych zakazów użytkowania Google Glass 
1.0). Choć nowa wersja sygnalizuje włączenie funkcji nagrywania zielonym światłem, 
łatwo wyobrazić sobie pokusę ukrytego nagrywania (np. przez pracodawców, 
pragnących jeszcze silniej kontrolować swoich pracowników). Wreszcie, można sobie 
wyobrazić scenariusz, w którym okulary stają się idealnym narzędziem szpiegostwa 
przemysłowego na wielką skalę, pozwalając drobiazgowo poznawać procesy 
produkcyjne konkurentów. 

 
15 J. Kothari, A new chapter for Glass, 18.07.2017, https://blog.x.company/a-new-chapter-for-glass-
c7875d40bf24 [odczyt: 20.07.2017]; zob. też http://www.x.company/glass/. 
16 S. Levy, Google Glass 2.0 Is a Startling Second Act, https://www.wired.com/story/google-glass-2-is-
here/ [odczyt: 20.07.2017]. 
17 R. Miller, Google Glass never really left, 19.07.2017, https://techcrunch.com/2017/07/19/google-
glass-never-really-left/ [odczyt: 20.07.2017]. 
18 J. Nosta, Glass Is Back And Google Has Big Plans In Health, 18.07.2017, 
https://www.forbes.com/sites/johnnosta/2017/07/18/glass-is-back-and-google-has-big-plans-in-
health/#40d10eb61711 [odczyt: 20.07.2017]. 
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Osobna kwestia to zastosowania militarne. Choć sam Alphabet Inc. unika zaangażowania 
w tym obszarze ze względów wizerunkowych (zob. sprzedaż w roku 2017 Japończykom 
firm Boston Dynamics i Schaft budujących m.in. roboty wojskowe19), szereg innych firm 
opracowuje wstępne wersje tego typu urządzeń dla sił zbrojnych20. Upowszechnienie 
cywilnych zastosowań przyczyni się zapewne do zwiększenia akceptacji społecznej dla 
stosowania zaawansowanych urządzeń przez wojsko. 

Rekomendacje: Należy śledzić prace nad uregulowaniem prawnym użytkowania 
okularów typu Google Glass w innych krajach, a także zlecić własne prace w tym zakresie. 
[5/10/4] 

  

 
19 Por. Alphabet Inc. (dawniej Google Inc.) sprzedało podmioty zależne zajmujące się robotyką, „Biuletyn 
OSWC” nr 5, s. 27. 
20 A. McDuffee, At Last, a Google Glass for the Battlefield, 24.02.2014, 
https://www.wired.com/2014/02/battlefield-glass/  [odczyt: 20.07.2017]; zob. też przegląd urządzeń pod 
kątem technicznym: M. Dąbrowski, ’Wirtualne‘ okulary dla żołnierzy. Rozszerzona rzeczywistość  
w armii, 29.02.2016, http://www.defence24.pl/317774,wirtualne-okulary-dla-zolnierzy-rozszerzona-
rzeczywistosc-w-armii [odczytu: 20.07.2017]. 
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Oculus nabył start-up Eye Tribe – perspektywa rozpowszechnienia się 
tanich okulografów rodzi nowe możliwości profilowania użytkowników 

KOMUNIKAT 

15 lipca 2017. Pod koniec ubiegłego roku Oculus VR21 (właścicielem Facebook Inc.), 
nabył start-up Eye Tribe, który pracował nad stworzeniem pierwszego, taniego, łatwego 
w użyciu i szeroko dostępnego systemu okulograficznego22. Okulografia (ang. Eye 
tracking) to technika analizy ruchu gałek ocznych, która umożliwia określenie gdzie  
i w jaki sposób patrzy badany. Jest to technika rozwijana od ponad stulecia i stosowana 
była m.in. w badaniu czytania, testowaniu ergonomii stron internetowych, kroju 
czcionek, przedmiotów użytkowych, etc. Od pewnego czasu podejmowane były próby 
wykorzystania okulografów jako interfejsów (użytkownik miałby sterować urządzeniem 
patrząc na ikony i mrugając). Teoretycznie urządzenie z takim interfejsem mogłoby 
monitorować stan użytkownika, na przykład poziom jego zmęczenia i dopasowywać się 
do nich. Użycie okulografu jako interfejsu napotykało szereg trudności m.in. 
skomplikowane było kalibrowanie urządzeń tego typu. Również ich cena do niedawna 
była bardzo wysoka. Eye Tribe stworzyło tani prototyp (jego koszt to od 100 do 200 USD). 
Otworzyło to możliwość opracowania modułu na stałe dołączanego do np. smartfonów, 
tabletów, smartTV. Jednakże kalibracja i konieczność opanowania nawyku trzymania 
urządzenia przed twarzą w odpowiedniej pozycji wciąż stanowiły dla użytkowników 
prototypu trudną do pokonania barierę. Przypuszczalnie z tych właśnie powodów spółka 
nie mogła znaleźć inwestorów23. Wymienione problemy techniczne nie występują  
w przypadku zastosowania prototypu w hełmach VR (rzeczywistości wirtualnej).  
Nie dochodzi tu do rozkalibrowania urządzenia (kamera znajduje się w stałej pozycji 
względem oczu). Przy zastosowaniu prototypu Eye Tribe możliwe jest znaczne obniżenie 
mocy obliczeniowej niezbędnej do generowania grafiki wyświetlanej na ekranach  
w hełmie (okulograf śledzi gdzie aktualnie pada wzrok użytkownika  
i wyświetla obraz w wysokiej rozdzielczości tylko w tym obszarze; użytkownik nie zdaje 
sobie sprawy z manipulacji, która ma miejsce). Należy uznać, że to właśnie dlatego Eye 
Tribe został wykupiony przez Oculus VR. Akwizycję tę należy uznać za sygnał,  
że technologia będzie rozwijana. Warto dodać, że Alphabet Inc. (dawniej Google Inc.)  
w październiku ur. nabyło spółkę Eyefluence, prawdopodobnie również z intencją 
zastosowania okulografii w systemach rzeczywistości wirtualnej. 

Komentarz: Z perspektywy bezpieczeństwa istotne jest, że okulografia stanowi kolejną 
spośród metod, które umożliwiać będą zbieranie danych na temat użytkowników  
i ujawnianie ich preferencji (co ważne – w istotnym stopniu także nieświadomych).  
W przypadku umasowienia hełmów z zaimplemantowanymi okulografami Facebook 
oraz Alphabet uzyskają kolejne, unikalne źródło wiedzy umożliwiające profilowanie ludzi 
w niespotykany dotąd sposób. [10/4]  

 
21 Oculus VR zajmuje się tworzeniem systemów rzeczywistości wirtualnej. 
22 J. Constine, Oculus acquires eye-tracking startup The Eye Tribe, 28.12.2016, 
https://techcrunch.com/2016/12/28/the-eye-tribe-oculus/ [odczyt: 20.07.2017] 
23 E. Dalmaijer, The EyeTribe stops and that stinks, 16.12.2016, https://www.pygaze.org/2016/12/the-
eyetribe-stops-and-that-stinks/ [odczyt: 20.07.2017]. 
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Nadajniki Wi-Fi jako urządzenia szpiegujące 
KOMUNIKAT 

2 lipca 2017. Badacze z Uniwersytetu Technicznego w Monachium  
(Technische Universität München, TUM) skonstruowali prototyp urządzenia 
rekonstruującego holograficzny obraz pomieszczeń na podstawie sygnału Wi-Fi24.  

Idea urządzenia jest bardzo prosta: składa się ono z dwóch anten umieszczanych na 
zewnątrz pomieszczenia oraz podłączonego do nich oscyloskopu i komputera.  
Anteny wyłapują sygnał Wi-Fi i otrzymują informacje o wszelkich zakłóceniach 
znajdujących się na drodze fal (a więc o obiektach), a następnie sygnał ten jest 
przerabiany na obraz 3D. Innymi słowy, jeśli w danym pomieszczeniu znajduje się np. 
ruter Wi-Fi z wykorzystaniem tej technologii możliwy ma być zdalny, holograficzny 
podgląd pomieszczenia z zewnątrz (bez instalowania żadnych dodatkowych urządzeń 
wewnątrz pomieszczenia). Docelowo ma być możliwe wyświetlanie trójwymiarowych 
obrazów całych pomieszczeń, z uwzględnieniem wszystkich bardzo drobnych 
szczegółów (do rozdzielczości rzędu 1 mm). Oczywiście, oznacza to również podgląd 
ludzi znajdujących się w danym pomieszczeniu. Należy też podkreślić, że wykorzystanie 
promieniowania elektromagnetycznego do monitorowania przedmiotów i ludzi nie jest 
nowością, ale czymś nowym jest trójwymiarowy system obrazowania zebranych w ten 
sposób informacji. 

Komentarz: Prace nad tą technologią znajdują się we wczesnym stadium i sami badacze 
przyznają, że jej rozwinięcie może zająć kilka lat. Niemniej potencjał tej technologii  
w kontekście bezpieczeństwa jest poważny – tym bardziej, że potencjalnie wykorzystane 
mogą być również telefony komórkowe i nadajniki Bluetooth. Pomijając możliwość 
wykorzystania tego rodzaju rozwiązań przez grupy przestępcze, należy podkreślić 
możliwe implikacje dla pracy operacyjnej służb oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
infrastruktury krytycznej. 

Rekomendacje: Poza monitorowaniem rozwoju tej technologii (i technologii 
zakłócających działanie tego rodzaju urządzeń szpiegujących) rekomenduje się zatem: 

1. Dokonanie przeglądu znajdujących się pod kontrolą państwa miejsc, w których 
znajdują się nadajniki Wi-Fi, a być może wszelkie nadajniki fal elektromagnetycznych 
(szczególnie w obiektach administracji państwowej, militarnych czy też stanowiących 
część infrastruktury krytycznej). 

2. Uwzględnienie tej technologii w kontekście przyszłej pracy operacyjnej  
(np. instalacja ruterów Wi-Fi w obiektach, które powinny znajdować się pod nadzorem 
służb). [8/10]  

  

 
24 A. Cho, Stray Wi-Fi signals could let spies see inside closed rooms, „Science”, 28.04.2017, DOI: 
10.1126/science.aal1134, http://www.sciencemag.org/news/2017/04/stray-wi-fi-signals-could-let-spies-
see-inside-closed-rooms [odczyt: 2.07.2017]; P. M. Holl, R. Friedemann, Holography of Wi-Fi Radiation, 
„Physical Review Letters”, 118, 183901 – 5.05.2017, DOI: 
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.183901; wersja robocza tekstu dostępna: 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1612/1612.03194.pdf [odczyt: 2.07.2017]. 
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Stymulacja mózgu pozwala wywoływać zachowania agresywne u myszy 
KOMUNIKAT 

20 lipca 2017. W artykule z dnia 14 lipca 2017 roku chińscy naukowcy opublikowali  
w „Science” wyniki eksperymentu, w którym drogą optogenetycznej25 stymulacji 
neuronów udało im się wywoływać zachowania agresywnej dominacji u myszy26.  
Choć już wcześniej było wiadomo, że determinacja oraz wcześniejsze zwycięstwa  
w konfliktach wzmacniają zachowania agresywne27, autorzy artykułu po raz pierwszy 
precyzyjnie zidentyfikowali odpowiedzialną za nie populację neuronów i byli w stanie 
skutecznie stymulować lub blokować odpowiednie zachowania u myszy.  
Myszy pierwotnie podporządkowane (tzn. ustępujące w tzw. teście tuby, wymuszającym 
na myszach ustalenie, który osobnik jako pierwszy przejdzie przez ciasną rurkę) pod 
wpływem stymulacji niemal zawsze wygrywały konfrontację  
z myszami pierwotnie dominującymi, tzn. częściej i silniej pchały przeciwnika.  
Autorzy ustalili też, że zabieg nie miał wpływu na siłę mięśni ani na poziom testosteronu 
u myszy, co doprowadziło ich do wniosku, że postawy dominujące  
i agresywne w istotnym stopniu są zależne od aktywności mózgu. Co ważne, już 
kilkukrotna stymulacja optyczna neuronów (laserem poprzez wszczepiony do mózgu 
światłowód) skutkowała utrwaleniem się postaw agresywnych; u części myszy efekt ten 
był nieodwracalny.  

Komentarz. Badanie sugeruje, iż cechy osobnicze (takie jak wytrwałość czy skłonność do 
rywalizacji) mają silne podłoże neurobiologiczne (a nie tylko hormonalne)28.  
Może mieć to istotne konsekwencje dla leczenia zaburzeń osobowości (np. stanów 
lękowych, depresji, ale i zachowań patologicznie agresywnych). Ekstrapolacja wyników 
badania laboratoryjnego na myszach wymaga oczywiście ostrożności: mózgi ludzkie są 
znacznie bardzie skomplikowane, zaś zdefiniowanie „wygranej” lub „przegranej”  
w sytuacjach społecznych jest o wiele trudniejsze. W popularnych komentarzach do 
wyników cytowanych tu badań na ogół wskazuje się na perspektywę wykorzystania 

 
25 S.C. Williams, K. Deisseroth, Optogenetics, „Proc Natl Acad Sci USA”. 2013, 110 (41), s. 16287, 
http://www.pnas.org/content/110/41/16287.full.pdf [odczyt: 23.07.2017]. Optogenetyka to technika 
stosowana w neurobiologii, która polega na kontrolowaniu aktywności określonej grupy neuronów za 
pomocą światła. Wrażliwość neuronów na światło uzyskuje się poprzez wprowadzenie do nich sekwencji 
genu kodującego światłoczułe białko, np. na nośniku wirusowym. Białko to staje się częścią błony komórki 
nerwowej i pod wpływem światła wywołuje jej pobudzenie lub zahamowanie. 
26 T. Zhou, H. Zhu, Z. Fan, F. Wang, Y. Chen, H. Liang, Z. Yang, L. Zhang, L. Lin, Y. Zhan, Z. Wang, H. Hu, 
History of winning remodels thalamo-PFC circuit to reinforce social dominance, „Science” nr 357(2017),  
s. 162–168. 
27 Tzw. „efekt zwycięzcy” opisują m.in. E. Bonabeau, G. Theraulaz, J. L. Deneubourg, Fixed Response 
Thresholds and the regulation of division of labor in insect societies, „Bull. Math. Biol.” nr 61(1999),  
s. 727–757; K. Kura, M. Broom, A. Kandler, Modelling Dominance Hierarchies Under Winner and Loser 
Effects, „Bull. Math. Biol.” nr 78(2016), s. 1259–1290; L. A. Dugatkin, M. Druen, The social implications of 
winner and loser effects, „Proc. Biol. Sci.” nr 271(2004), s. 488–489; M. Y. Chou et al., Social conflict 
resolution regulated by two dorsal habenular subregions in zebrafish, „Science” nr 352(2016), s. 87–90;  
S. Trannoy, E. A. Kravitz, Strategy changes in subsequent fights as consequences of winning and losing in 
fruit fly fights, „Fly” nr 11(2017), s. 129–138. 
28 T. Zhou et al. op. cit., s. 168. 
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optogenetycznej stymulacji mózgu do wzmocnienia dominacji i agresji u żołnierzy29. 
Faktycznie, badania te wpisują się w trend eliminacji u żołnierzy zachowań 
altruistycznych, które w praktyce silnie ograniczają zachowania agresywne  
(np. gotowość do zabijania przeciwników)30. Można także wskazać potencjalne 
zastosowania w sporcie lub w wielu innych sferach (edukacji, pracy zawodowej, polityki), 
w których uznaje się, że powodzenie zależy od asertywności, a już dziś ludzie są skłonni 
do wspomagania się np. narkotykami.  

Rekomendacje: Należy śledzić rozwój tej technologii, w tym zwłaszcza możliwości 
sterowania zachowaniami agresywnymi przy pomocy stymulacji przezczaszkowej. 
Pojawienie się takiej metody mogłoby otwierać drogę do zdalnego i nieświadomego dla 
„ofiar” oddziaływania na zachowania, zarówno poprzez zwiększanie poziomu agresji  
(np. u żołnierzy), jak i pacyfikację (np. grup protestujących przeciwko władzy). [5/10] 

 
 
  

 
29 A. Newitz, A brain implant turns „loser” mice into aggressive fighters. By stimulating one region of the 
brain, scientists create mouse supersoldiers, 18.07.2017, https://arstechnica.com/science/2017/07/a-
brain-implant-turns-loser-mice-into-aggressive-fighters/ [odczyt: 19.07.2017]. 
30 Zob. D. Grossman, O zabijaniu: psychologiczny koszt kształtowania gotowości do zabijania w czasach 
wojny i pokoju, Mayfly, 2010. 
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Problem przygotowania infrastruktury państwa na kolejny światowy 
kryzys finansowy 
KOMUNIKAT 

17 lipca 2017. Przegląd wybranych analiz przyczyn światowego kryzysu finansowego 
2008 roku31 wskazuje, iż ani na poziomie poszczególnych krajów (zwłaszcza kluczowych 
dla światowych rynków finansowych USA i Wielkiej Brytanii), ani na poziomie systemu 
międzynarodowego nie zostały podjęte kompleksowe działania zaradcze, eliminujące te 
mechanizmy instytucjonalne, które umożliwiły pojawienie się kryzysu roku 2008. 

Znaczy to, że pojawienia się kryzysu o podobnej, a zapewne nawet znacznie,  
jak twierdzą niektórzy eksperci, większej skali, nie można wykluczyć.  

Pomijamy tu możliwe krótko- i długofalowe konsekwencje takiego kryzysu takie jak: 
załamanie koniunktury gospodarczej, rynku pracy, mobilności międzynarodowej, 
zagrożenie konfliktami społecznymi oraz zbrojnymi różnego kalibru, zaburzenie relacji 
między kręgami cywilizacyjnymi Zachodu i Orientu. Zwracamy uwagę, iż należy brać pod 
rozwagę taki rozwój kryzysu (w roku 2008 udało się go powstrzymać przed osiągnięciem 
tej fazy), który przyniesie zaburzenia w dostawach żywności dla ludności.  
Jeden z względnie prostych scenariuszy rozwoju takiej sytuacji wygląda następująco:  

upadek dużego banku (mającego spółki na całym świecie) à efekt domina à 
paraliż światowych finansów à obywatele i firmy w wielu krajach tracą dostęp do 
swoich pieniędzy à zamrożenie finansowania handlu à wstrzymanie 
zaopatrzenia supermarketów i stacji benzynowych à plądrowanie sklepów  
z żywnością w niektórych krajach/regionach à panika i efekty naśladowcze 
plądrowania na szerszą skalę à środki policyjne nie starczają dla poradzenia sobie 
z zamieszkami 

Poszczególne kroki scenariusza można rozwijać dalej, m.in. z punktu widzenia możliwych 
do podjęcia działań chroniących bezpieczeństwo państwa poprzez wprowadzanie 
stanów wyjątkowych. 

W tym komunikacie zatrzymujemy się przy fazie: „wstrzymanie zaopatrzenia 
supermarketów i stacji benzynowych”. 

Rekomendujemy w tym kontekście podjęcie przeglądu procedur zarządzania 
kryzysowego na wypadek zbliżania się systemu społecznego do takiej właśnie fazy 
potencjalnego kryzysu. Należy nie tylko dokonać przeglądu rezerw żywności  
w zasobach publicznych oraz sposobów ich dystrybucji. W dzisiejszych warunkach 
dominacji komunikacji cyfrowej należy ustalić, czy i w jakim zakresie przygotowane są 
środki i strategie komunikacji ze społeczeństwem na wypadek zbliżania się systemu 
gospodarczego do fazy „wstrzymanie zaopatrzenia supermarketów i stacji 
benzynowych”.  

 
31 Zob. np. M. Lewis, Wielki Szort: Mechanizm maszyny zagłady, Katowice: Sonia Draga, 2010 (przekład 
wydania amerykańskiego z 2010 roku); M. Hancock i N. Zahawi, Masters of nothing: how the crash will 
happen again unless we understand human nature, London: Biteback, 2011; K. Roose, Young Money: 
Inside the Hidden World of Wall Street's Post-Crash Recruits, New York: Grand Central Publishing, 2014;  
J. Luyendijk, Wśród rekinów: Cała prawda o świecie finansów, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 
2017 (przekład wydania holenderskiego z 2017 r.). 
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W epoce mediów społecznościowych o wiele trudniejsze może okazać się w warunkach 
paniki komunikacyjnej (która mogłaby dodatkowo być zintensyfikowana w ramach 
wojny hybrydowej) „przebicie” się do świadomości społecznej najprostszych przekazów 
informujących np. o tylko przejściowym charakterze zakłóceń dostaw żywności oraz  
o miejscach i sposobach dystrybucji żywności z zapasów. W związku z tym należałoby 
m.in. przygotować scenariusze i procedury techniczne selektywnego wyłączenia 
Internetu z jednoczesnym zabezpieczeniem kanałów przekazu informacji oficjalnych. 
[7/3] 
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Oddziaływanie botów w mediach społecznościowych na zachowania 
społeczne 
ANALIZA 

Wstęp 

19 lipca 2017. Media społecznościowe są wykorzystywane w celu manipulowania opinią 
publiczną i w efekcie wpływania na zachowania społeczne32. Ten potencjał mediów 
społecznościowych, zwłaszcza w kontekście badań nad wpływem społecznym  
(ang. social influence)33, przerodził się w realny oręż wojny informacyjnej. W praktyce 
jest to realizowane m.in. poprzez wykorzystanie tzw. botów. Bot mediów 
społecznościowych (ang. social bot) jest programem komputerowym, który 
automatycznie wytwarza treść i wchodzi w interakcje z ludźmi w mediach 
społecznościowych. Programy tego typu starają się imitować zachowanie ludzkie tak, 
aby sprawiać wrażenie aktywności prowadzonej przez człowieka34. Boty mediów 
społecznościowych mogą realizować wiele typów działań takich jak:  

1) Trolling, który polega na niszczeniu dyskusji prowadzonej w mediach 
społecznościowych. Najbardziej pospolita wersja trollingu to uporczywe 
dręczenie, zmiany tematu rozmowy, włączanie do niej czynników 
zamykających (np. wyzwisk, zarzucanie rasizmu), powtarzanie tez, które 
stawiają rozmówcę w niekorzystnym świetle. W trollingu zastosowanie 
znajdują fałszywe informacje, które ułatwiają realizację zarysowanych  
w poprzednim zdaniu działań. 

2) Spaming to masowe, jednoczesne rozsyłanie tej samej informacji odbiorcom. 
Ponownie jego celem może być rozpowszechnianie fake news.  

3) Astroturfing jest zjawiskiem systemowego kreowania i sponsorowania 
pozornie spontanicznych ruchów obywatelskich dla poparcia lub sprzeciwu 
dla określonej idei, kandydata itp. 

Działające w Rydze NATO Strategic Communications Centre of Excellence wskazało na 
cztery techniki używania social bots na Twitterze w trakcie konfliktów35:  

• rozbijanie dyskusji przez manipulowanie nią,  
• przejmowanie dyskusji,  
• gmatwanie sytuacji,  
• zmienianie tematu. 

Relatywnie precyzyjnie opisanym obszarem aktywności botów jest Twitter, ze względu 
na wielką popularność, globalny zasięg działania, rzeczywiste jego wykorzystanie  
w sferze polityki oraz łatwość dostępu do danych empirycznych. Boty działające na 

 
32 P. Howard, New Media Campaigns and the Managed Citizen, Cambridge University Press, 2005. 
33 S. Aral, D. Walker, Identifying Influential and Susceptible Members of Social Networks, „Science” 
 nr 337(2012), s. 337-341, http://science.sciencemag.org/content/337/6092/337/tab-pdf  
[odczyt: 7.07.2017]. 
34 E. Ferrara i in., The rise of social bots, „Communications of the ACM” nr 59(2016), s. 96-104, 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2818717 [odczyt: 07.07.2017]. 
35 NATO Strategic Communications Centre of Excellence, New Trends in Social Media, grudzień 2016, 
http://www.stratcomcoe.org/new-trends-social-media, s. 35 [odczyt: 5.07.2017]. 
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Twitterze są w stanie realizować automatycznie całkiem złożone działania36, a także są 
dostępne jako usługa komercyjna37. Facebook jest o wiele trudniejszym środowiskiem 
dla botów. Jednak jak informowała agencja Reuters 10 dni przed pierwszą turą wyborów 
prezydenckich we Francji w 2017 roku Facebook usunął w tym kraju 30 tysięcy 
fałszywych kont38. Spółka zadeklarowała, że celem operacji było ograniczenie ilości 
botów działających na Facebooku i zapewnienie użytkownikom dostępu do 
prawdziwych kontaktów międzyludzkich oraz sprawienie, by ludzie korzystali z niego 
pod prawdziwymi nazwiskami39. Celem akcji przeprowadzonej we Francji było usunięcie 
tych fałszywych kont, „które miały największy wpływ, wysoką aktywność oraz duży 
zasięg oddziaływania”. Co więcej, warto dodać, że usuwanie botów było opisywane  
w kategoriach walki z fake news. Trudno uniknąć wrażenia, że operacja Facebooka miała 
pomóc spółce w uniknięciu oskarżeń, że jej brak przeciwdziałania botom ułatwił 
manipulowanie wynikami francuskich wyborów prezydenckich.  

Kampania i wybory prezydenckie w USA 

Znaczącym przykładem aktywności botów w sferze społecznej jest kampania i wybory 
prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w roku 2016. W okresie październik-listopad 
2016 zespół badawczy z University of Southern California pod kierownictwem Bessiego 
i Ferrary zebrał ponad 20 milionów twittów od około 2,8 miliona użytkowników 
Twittera40. Do identyfikacji bot’ów wykorzystano opracowany wcześniej system 
identyfikacji botów41, który opracowano z wykorzystaniem metod eksploracji danych42. 

 
36 Przykładowa funkcjonalność bota dla Twittera: 1. Wyszukiwanie po słowach kluczowych, wyrażeniach, 
hashtagach. 2. „Retweetowanie” i odpowiadanie użytkownikom spełniającym określone kryteria.  
3. Obserwowanie (ang. follow) użytkowników spełniających określone kryteria. 4. Dodawanie 
użytkowników do list publicznych. 5. Używanie wyszukiwarek internetowych (np. Google) w celu 
pozyskania określonych treści, które następnie publikuje np. używając do odpowiedzi w trakcie 
„konwersacji” z człowiekiem.  
37 Przykładowe rozwiązania: https://robolike.com/, https://www.pandorabots.com/  
[odczyt: 7.07.2017]. 
38 E. Auchard i J. Menn, Facebook cracks down on 30,000 fake accounts in France, 13.04.2017, 
http://www.reuters.com/article/us-france-security-facebook-idUSKBN17F25G [odczyt: 4.07.2017]. 
39 S. Shaik, Improvements in protecting the integrity of activity on Facebook, notatka zespołu Facebook 
Security z 12.04.2017, https://www.facebook.com/notes/facebook-security/improvements-in-
protecting-the-integrity-of-activity-on-facebook/10154323366590766 [odczyt: 4.07.2017]. 
40 A. Bessi i E. Ferrara, Social bots distort the 2016 U.S. Presidential election online discussion,  
„First Monday” nr 21(2016), http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/7090/5653  
[odczyt: 7.07.2017]. 
41 Strona projektu BOTOMETER, https://botometer.iuni.iu.edu [odczyt: 7.07.2017]. Jest wysoce 
prawdopodobne, że systemy automatycznej identyfikacji botów spotkają się w najbliższym czasie  
z reakcją defensywną, tj. powstawaniem programów, które będą prowadziły działania zakłócające 
identyfikację botów. Będzie to skutkowało  swoistą „wojną algorytmów” i w konsekwencji „wyścigiem 
zbrojeń”, co stanowi nowy rodzaj wyzwań dla operacji prowadzonych w cyberprzestrzeni. 
42 System automatycznej identyfikacji botów został opracowany na podstawie ciągu uczącego 
składającego się z 15 tysięcy kont Twittera zidentyfikowanych jako prowadzone przez boty oraz 16 tysięcy 
kont Twittera zidentyfikowanych jako prowadzone przez człowieka (O. Varrol i in., Online Human-Bot 
Interactions: Detection, Estimation, and Characterization, „Accepted paper for ICWSM'17” 27.03.2017, 
https://arxiv.org/abs/1703.03107 [odczyt: 07.07.2017]). Identyfikacja została przeprowadzona ręcznie  
w sposób nieokreślony co do metodyki oraz składu zespołu identyfikującego. Z tego powodu całe 
omawiane badanie należy traktować z dużą ostrożnością.  
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Oto przykładowe cechy charakterystyczne dla botów, które pozwalają z dużym 
prawdopodobieństwem odróżnić je od rzeczywistego użytkownika: 

• Domyślne ustawienia konta. 
• Brak metadanych odwołujących się do lokalizacji. 
• Relatywnie wysoka aktywność co do liczby publikowanych postów  

i częstotliwości ich zamieszczania. 
• Wysoka liczba retweetów w stosunku do liczby opublikowanych samodzielnie 

tweetów. 
• Niska liczba followers (kont śledzących badane konto) w stosunku do liczby 

followees (konta śledzone przez badane konto). 
• Relatywnie krótki czas od daty założenia konta. 
• Przypadkowe nazwy kont. 

Na podstawie tej wiedzy, dzięki wspomnianemu systemowi automatycznej identyfikacji 
botów, zidentyfikowano ponad 400 tyś. użytkowników Twittera jako boty (co stanowi 
15% badanej populacji), które wygenerowały około 3,8 miliona twittów (co stanowi 
prawie 19% wszystkich konwersacji). Z pozostałych 85% badanej populacji 80% 
zidentyfikowano jako ludzi, a w przypadku 5% nie określono przyporządkowania. 
Niezwykle ciekawe są wyniki analizy interakcji pomiędzy analizowanymi kontami.  
I tak na przykład okazało się, że ludzie znacząco częściej angażują się w interakcje 
związane z odpowiedzią z innymi ludźmi niż botami. W efekcie, boty zaprojektowane 
przecież po to, aby się komunikować z ludźmi, najczęściej wchodzą w „nieświadome” 
interakcje z innymi botami. Natomiast wyniki badań potwierdziły niezwykłą efektywność 
botów w rozpropagowywaniu informacji wśród ludzi. Współczynnik retweetowania 
przez ludzi informacji pochodzących od ludzi okazał się zbliżony do współczynnika dla 
informacji pochodzących od botów. Podsumowując powyższe badania należy zauważyć, 
że negatywny wpływ na społeczeństwo może być efektywnie dystrybuowany przez 
systemy automatyczne w ramach tajnych operacji. Istotne jest pokreślenie, że w ramach 
przeprowadzonego badania nie uzyskano żadnych wiarygodnych informacji 
pozwalających określić, kto przeprowadził całą operację dezinformacyjną i był 
operatorem armii botów. Natomiast badania przeprowadzone wiosną 2017 roku 
podczas wyborów prezydenckich we Francji zidentyfikowały istnienie botów na 
Twitterze, które pół roku wcześniej aktywnie funkcjonowały podczas kampanii 
prezydenckiej w USA. Wydaje się zatem wysoce zasadne podejrzenie istnienia czarnego 
rynku botów wielokrotnego użycia do wynajęcia43. 

Studium przypadku 

Wybory prezydenckie w USA jesienią 2016 są przykładem realizacji złożonej operacji 
przeprowadzonej, z wysokim prawdopodobieństwem, przez służby Federacji Rosyjskiej 
z wykorzystaniem tzw. środków aktywnych (ang. active measures). Cała operacja,  
w części realizacyjnej, została przeprowadzona w trzech fazach: 

I. Od czerwca 2015 do maja 2016: pozyskanie materiałów kompromitujących 
kandydatkę demokratów Hillary Clinton poprzez realizację ataku hakerskiego na 
serwery sztabu wyborczego demokratów. 

 
43 E. Ferrara, Disinformation and Social Bot Operations in the Run Up to the 2017 French Presidential 
Election, 1.07.2017, https://arxiv.org/abs/1707.00086 [odczyt: 07.07.2017]. 
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II. Lipiec 2016: przekazanie zdobytych materiałów do serwisu WikiLeaks. 
III. Jesień 2016: wykorzystanie informacji z WikiLeaks w kampaniach prowadzonych 

w mediach społecznościowych do dnia wyborów, tj. 08.11.2016. 

Należy podkreślić, ze Fazy I-II były realizowane raczej przez służby Federacji Rosyjskiej, 
natomiast Faza III była realizowana głównie przez agencje mediowe związane ze 
sztabem wyborczym Trumpa oraz jego zwolenników. 

Oto szczegółowy scenariusz całej operacji oraz reakcja strony amerykańskiej: 

Faza I:  
a. 06.2015-06.2016: Grupa hakerska określana m.in. jako APT29 lub Cozy 

Bear (wiązana przez amerykańskie służby i przedsiębiorstwa zajmujące 
się cyberbezpieczeństwem z FSB) zdobywa dzięki atakowi spear-
phishingowemu44 dostęp do serwerów Narodowego Komitetu 
Demokratów (DNC, Democratic National Committee). Atak polegał na 
tym, że po otwarciu zainfekowanego pliku – ukrytego za podstawionym 
adresem strony internetowej – instalowany był program, który zapewniał 
komunikację pomiędzy włamywaczem a zinfiltrowanym komputerem45. 
Co najmniej na jednym komputerze Partii Demokratycznej działał 
program, który umożliwił „stałą obecność, zwiększanie uprawnień 
administracyjnych, wiedzę o aktywnych kontach pocztowych, pobieranie 
e-maili z kilku kont za pomocą zaszyfrowanych połączeń”46. Dostęp trwał 
prawdopodobnie do czerwca 2016, kiedy ujawnione zostało jego 
odkrycie47. APT29 podejrzewane jest o typową, długoterminową 
aktywność szpiegowską i próbę zbierania strategicznie istotnych 
informacji na temat działalności Partii Demokratycznej48.  

b. 03.2016-05.2016: Akcja phishingowa49 wykorzystująca konta Bitly50 
zawierające złośliwe adresy internetowe, która była skierowana 
przeciwko stronie www.hillaryclinton.com. Atak został przypisany 

 
44 Metoda ataku hakerskiego polegająca na wysłania wielu wiadomości do specjalnie wybranych grup 
użytkowników. 
45 US Department of Homeland Security i Federalne Biuro Śledcze, GRIZZLY STEPPE – Russian Malicious 
Cyber Activity, 29.12.2016, https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/JAR_16-
20296A_GRIZZLY%20STEPPE-2016-1229.pdf [odczyt: 14.07.2017].  
46 Tamże, s. 3. 
47 Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections… op.cit. 
48 Brak wskazanego autora, Bear on bear, „The Economist”, 22.09.2016,  
http://www.economist.com/news/united-states/21707574-whats-worse-being-attacked-russian-
hacker-being-attacked-two-bear-bear [odczyt: 14.07.2017].  
49 Sprawą zajmowały się firmy: CrowdStrike, Fidelis Cybersecurity, Fireeye's Mandiant, SecureWorks, 
ThreatConnect, Trend Micro. Powyższe podmioty wskazały jako źródło ataków Rosję. Ustalenia firm 
zostały wykorzystane przez rząd USA do sporządzenia raportów na temat ataków w trakcie kampanii: 
Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections, 6.01.2017, 
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf [odczyt: 14.07.2017]. Zob. np. raport jednej  
z firm badających sprawę SecureWorks Counter Threat Unit™ Threat Intelligence, Threat Group-4127 
Targets Hillary Clinton Presidential Campaign, 16.06.2016; 
https://www.secureworks.com/research/threat-group-4127-targets-hillary-clinton-presidential-
campaign [odczyt: 14.07.2017]. 
50 Popularna strona skracająca długie linki, tak by można je łatwiej i bardziej estetycznie zamieszczać  
w mediach społecznościowych, artykułach i listach elektronicznych. 
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rosyjskiej grupie hakerskiej znanej m.in. jako APT28 lub Fancy Bear 
(wiązanej przez amerykańskie służby i przedsiębiorstwa zajmujące się 
cyberbezpieczeństwem z GRU). Celami ataku byli między innymi 
członkowie sztabu kampanii prezydenckiej Hillary Clinton: osoby 
odpowiedzialne za komunikację, podróże, finansowanie kampanii oraz 
doradcy kandydatki. Kampania korzystała z kont Gmail i do sfałszowanych 
stron przypominających konta tej poczty kierowały wspomniane wyżej 
fałszywe linki. Wpisanie danych autoryzacyjnych dawało organizatorom 
ataków dostęp do kont uczestników kampanii i możliwość instalowania 
oprogramowania w zainfekowanych systemach. Zaatakowanych zostało 
108 adresów związanych z kampanią. Wykorzystanych zostało w tym celu 
213 skróconych adresów internetowych kierujących do sfałszowanych 
stron. Kliknięto w 20 z nich. Podobny atak grupy APT28 na komitet 
Demokratów (Democratic National Comittee, DNC) trwał od marca do 
kwietnia 2016 roku51. Równolegle zaatakowane zostało 26 prywatnych 
kont Gmail osób aktywnie biorących udział w ramach kampanii: spośród 
150 przygotowanych fałszywych adresów klikniętych zostało 40. Zgodnie 
ze wspólną analizą FBI i Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
USA działanie APT29 polegało na wprowadzaniu do zaatakowanego 
systemu oprogramowania, które umożliwiało pozyskiwanie informacji za 
pomocą zaszyfrowanego kanału komunikacyjnego52. 
 

Identyfikacja ataku:  
a. 05.2016: Dyrektor Wywiadu Narodowego USA James Clapper ogłasza,  

że hakerzy zaatakowali amerykańską kampanię wyborczą – nie tylko 
Demokratów, ale również Republikanów – i inne instytucje w USA53.  

b. 06.2016: DNC oraz firmy specjalizujące się w cyberbezpieczeństwie  
– w tym CrowdStrike wynajęte przez DNC w kwietniu 2016 – informują  
o atakach i ich metodologii54. 

 
 
 
 
 

 
51 Jest wysoce prawdopodobne, że APT29 i APT28 działały niezależnie od siebie, poszukując tych samych 
informacji, dublując działania operacyjne.  
52 US Department of Homeland Security i Federalne Biuro Śledcze, GRIZZLY STEPPE..., s. 2. 
53 E. Nakashima, National intelligence director: Hackers have targeted 2016 presidential campaigns,  
„The Washington Post”, 18.05.2016, https://www.washingtonpost.com/world/national-
security/national-intelligence-director-hackers-have-tried-to-spy-on-2016-presidential-
campaigns/2016/05/18/2b1745c0-1d0d-11e6-b6e0-
c53b7ef63b45_story.html?tid=a_inl&utm_term=.c00ce335b8eb [odczyt : 14.07.2017]. 
54 E. Nakashima, Russian government hackers penetrated DNC, stole opposition research on Trump,  
„The Washington Post”, 14.06.2016, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-
government-hackers-penetrated-dnc-stole-opposition-research-on-trump/2016/06/14/cf006cb4-316e-
11e6-8ff7-7b6c1998b7a0_story.html?utm_term=.a36d4dafb211 [odczyt: 14.07.2017]; C. Stokel-Walker, 
Hunting the DNC hackers: how Crowdstrike found proof Russia hacked the Democrats, „Wired” 5.03.2017, 
http://www.wired.co.uk/article/dnc-hack-proof-russia-democrats [odczyt: 14.07.2017]. 
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Faza II: 

a. 07.2016: Haker o pseudonimie Guccifer 2.055, twierdzący, że działa 
samodzielnie, najpierw ujawnia a następnie przypisuje sobie56 
odpowiedzialność za dostarczenie WikiLeaks57 e-maili kampanii Clinton. 
Haker zaprzecza, że działa na rzecz Rosji.  

b. 07.2016: WikiLeaks publikuje bazę danych zawierającą ponad 44 tysiące 
listów i prawie 18 tysięcy załączników wysłanych i odebranych przez 
siedem kluczowych postaci kampanii Clinton58.  

c. 10.2016: Wikileaks publikująe listy z prywatnego konta e-mail Johna 
Podesty, szefa kampanii Clinton i byłego Szefa Sztabu Białego Domu 
(1998-2001). Badacze ustalili, że listy pozyskało prawdopodobnie 
APT2859. 
 

Faza III: 
a. 07.2016-11.2016.  

• Pod hashagiem „#DNCLeaks” w mediach społecznościowych 
rozpowszechniane są listy elektroniczne kampanii Demokratów  
i odnośniki do nich, odnośniki do artykułów na ich temat a także do 
baz danych zawierających wykradzione listy – patrz przykłady na 
ilustracjach 2-4. 

 
Ilustracja 2. Wpis opublikowany 23 lipca 2016 roku na Twitterze60 

 

 

 
55 Korzystał z bloga i konta na Twitterze: https://guccifer2.wordpress.com [odczyt: 14.07.2017]; 
https://twitter.com/GUCCIFER_2 [odczyt: 14.07.2017]. 
56 J. Koebler, 'Guccifer 2.0' Claims Responsibility for DNC Hack, Releases Docs to Prove it, „Motherboard”, 
15.06.2016, https://motherboard.vice.com/en_us/article/3davvy/guccifer-20-claims-responsibility-for-
dnc-hack-releases-documents [odczyt : 14.07.2017]. 
57 J. Cox, ‘Guccifer 2.0 Claims Responsibility for WikiLeaks DNC Email Dump, „Motherboard”, 22.07.2016, 
https://motherboard.vice.com/en_us/article/8q8ma3/guccifer-2-claims-responsibility-for-dnc-email-
dump [odczyt : 14.07.2017]. 
58 Strona główna bazy danych: ‘Search the DNC email database’, „WikiLeaks”, https://wikileaks.org/dnc-
emails/, 22.07.2016, [odczyt: 14 lipca 2017].  
59 L. Franceschi-Bicchierai, How Hackers Broke Into John Podesta and Colin Powell’s Gmail Accounts, 
„Motherboard”, 20.10.2016, https://motherboard.vice.com/en_us/article/mg7xjb/how-hackers-broke-
into-john-podesta-and-colin-powells-gmail-accounts [odczyt : 14.07.2017]. 
60 Źródło: https://twitter.com/wikileaks/status/756853788577792000 [odczyt: 18.07.2017]. 
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Ilustracja 3. Wpis opublikowany 24 lipca 2016 roku na Twitterze61 

 
Ilustracja 4. Wpis opublikowany 24 lipca 2016 roku na Twitterze62 

• Zdaniem służb wywiadowczych USA do podmiotów angażujących się 
w rozpowszechnianie komunikacji Demokratów przyłączyły się m.in. 
finansowane przez Rosję media63.  

• Można z wysokim prawdopodobieństwem przyjąć, że boty 
wspierające kampanię Trumpa przejęły znaczną część działań 
związanych z rozpowszechnianiem wykradzionych dokumentów64. 
Jednym z wątków śledztwa prowadzonego przez FBI w sprawie 
aktywności rosyjskich służb w wyborach prezydenckich w USA jest 
analiza działalności firmy Giles-Parscale, której dyrektor Brad Parscale 
kierował kampanią cyfrową w sztabie Donalda Trumpa65.  
Parscale zdecydowanie odrzuca tezę, że to on stał za wspierającymi 
kandydata Republikanów botami66. 
 

Reakcja strony amerykańskiej: 

a. 12.2016: USA ogłaszają sankcje wobec Rosji za próby wpływania na 
proces wyborczy. Łącznie 35 rosyjskich dyplomatów zostaje ogłoszonych 
persona non grata. Ukazuje się wspólna analiza FBI i Departamentu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA na temat ataków i ich metodologii, 

 
61 Źródło: https://twitter.com/ResidentOfFL/status/757364717539188736 [odczyt: 18.07.2017]. 
62 Źródło: https://twitter.com/KANSAS_PATRIOT/status/757364699067404288 [odczyt: 18.07.2017]. 
63 Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections... 
64 Por. tamże. 
65 N. Bertrand, A long-overlooked player is emerging as a key figure in the Trump-Russia investigation, 
23.06.2017, http://www.businessinsider.com/brad-parscale-trump-russia-investigation-2017-6?IR=T 
[odczyt: 18.07.2017]. 
66 S. Ehlinger, Staff Writer, Parscale denies help from Russia on Trump digital campaign, „MySA” 
31.05.2017, http://www.mysanantonio.com/business/local/article/Parscale-Fox-11185607.php  
[odczyt 18.07.2017]. 
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która przypisuje włamania rosyjskim podmiotom wywiadowczym67. 
Tydzień później ukazuje się zawierająca takie same wnioski  
„Ocena Amerykańskiej Wspólnoty Wywiadowczej”68. 
 

Zakończenie 

Przeanalizowane badania naukowe i studium przypadku wskazują na nową jakość  
w zakresie możliwości ingerencji w wyniki wyborów poprzez wykorzystanie mediów 
społecznościowych. Boty w mediach społecznościowych są, przez amerykańskie media 
głównego nurtu jak i część amerykańskich służb wywiadowczych, traktowane jako 
oczywisty i integralny element środków aktywnych wykorzystywanych przez Federację 
Rosyjską. Jest wysoce prawdopodobne, że Federacja Rosyjska faktycznie próbowała 
wpływać na wybory w Stanach Zjednoczonych, wykorzystywała w tym celu dostępne im 
zdolności hakerskie i przekazywała pozyskane informacje do dystrybucji w mediach 
społecznościowych. Nie ma dowodów na to aby Rosjanie zarządzali również kampaniami 
w mediach społecznościowych. Wydaje się, że ta faza operacji była już realizowana poza 
bezpośrednią kontrolą Federacji Rosyjskiej przez nieświadomych użytkowników mediów 
społecznościowych oraz agencje medialne związane ze sztabem wyborczym Donalda 
Trumpa. 

Rekomendacje 

Jako konieczny jawi się stały monitoring 24/7 mediów społecznościowych w zakresie 
rozpoznania operacji dezinformacyjnych oraz identyfikacji aktywności botów.  
Konieczne jest także pozyskanie zdolności do skutecznego przeciwdziałania tego typu 
operacjom skierowanym przeciwko RP69. [12+4/3] 

  

 
67 US Department of Homeland Security i Federalne Biuro Śledcze, GRIZZLY STEPPE... 
68 Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections... 
69 Przykładem tego typu zdolności jest akcja, najprawdopodobniej przeprowadzona przez francuskie 
służby, przeciw hakerom w trakcie wyborów prezydenckich we Francji wiosną 2017: N. Wellman,  
How France’s Macron defeated Russian hackers with one simple trap, 7.05.2017, 
http://resistancereport.com/news/frances-macron-defeated-russian-hackers-one-simple-trap/  
[odczyt: 7.07.2017].  
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Amerykańska agencja oceny technologii zaproponowała regulacje 
związane ze sztuczną inteligencją 
ANALIZA 

19 lipca 2017. Znany wizjoner technologiczny i przedsiębiorca Elon Musk zaapelował  

w dniu 15 lipca br. w trakcie przemówienia wygłoszonego na spotkaniu Narodowego 
Stowarzyszenia Gubernatorów USA o niezwłoczne opracowanie i przyjęcie regulacji 
dotyczących wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji70. Warto zwrócić uwagę 
na poświęcony tej problematyce raport pt. „Przygotowując się na przyszłość sztucznej 
inteligencji” (Preparing for the Future of Artificial Intelligence71) opublikowany przez 
amerykańskie Biuro ds. Polityki w Zakresie Nauki i Technologii72 (Office of Science and 
Technology Policy) w październiku minionego roku. Są ku temu dwa ważne powody – 
USA są liderem w zakresie rozwoju systemów AI (Artificial Intelligence – sztucznej 
inteligencji) i prawdopodobnie przyjmowane przez nich rozwiązania wyznaczą 
standardy, do których będą nawiązywać inne państwa.  

Wybrane watki raportu 

Raport opisuje, na jakim etapie rozwoju znajdują się systemy AI, jakie są ich 
zastosowania i perspektywy wykorzystania w najbliższej przyszłości oraz jakie wyzwania 
i problemy stwarza ich wykorzystywanie dla społeczeństwa i dla polityki. Raport zawiera 
także rekomendacje dla amerykańskiego rządu.  

W ostatnich kilkunastu latach miał miejsce gwałtowny postęp w rozwijaniu praktycznych 
zastosowań wyspecjalizowanej AI. Stało się to za sprawą szerokiego wykorzystania 
metody uczenia maszynowego (machine learning). Istnieją różne metody i podejścia do 
budowania systemów AI. Tradycyjne systemy tego typu, nazywane eksperckimi,  
były „sztywno” programowane przez ludzi, którzy starali się napisać kod tak,  
aby odtworzyć proces decyzyjny podejmowany przez ludzkiego eksperta. W uczeniu 
maszynowym podstawowy algorytm statystyczny jest „trenowany” przez programistę 
poprzez określanie zadań do rozwiązania, demonstrowanie dobrych i złych rozwiązań, 
bez determinowania jedynej poprawnej ścieżki dochodzenia do nich.  
Przykładowo, w programie, który miałby prowadzić samochód, w systemie eksperckim 
jego twórcy zaczęliby pracę od zakodowania wzorca w postaci reguł kodeksu 
drogowego; natomiast w metodzie uczenia maszynowego „pokazaliby”, jak wygląda 

 
70 T. Higgins, Elon Musk Lays Out Worst-Case Scenario for AI Threat, „The Wall Street Journal”, 
15.07.2017, https://www.wsj.com/articles/elon-musk-warns-nations-governors-of-looming-ai-threat-
calls-for-regulations-1500154345?utm_source=MIT+Technology+Review&utm_campaign=4ca65352b4-
The_Download&utm_medium=email&utm_term=0_997ed6f472-4ca65352b4-153925993 [odczyt: 
17.07.2017]. W jednym z poprzednich numerów „Biuletynu OSWC”  zwracaliśmy uwagę na ten problem 
wskazując, że niektóre państwa pracują już nad stosowanymi dokumentami – zob. Pilna potrzeba 
wypracowania polityki państwa wobec sztucznej inteligencji, „Biuletyn OSWC” nr 3,  
s. 9. 
71 Preparing for the Future of Artificial Intelligence, Executive Office of the President, National Science 
and Technology Council, Committee on Technology, Październik 2016, 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/prep
aring_for_the_future_of_ai.pdf [odczyt: 17.07.2017]. 
72 Biuro jest częścią amerykańskiej administracji rządowej i pełni funkcję agencji zajmującej się oceną 
technologii. Szerzej na ten temat zob. Potrzeba systemowej oceny technologii, „Biuletyn OSWC” nr 1,  
s. 21. 
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poprawne prowadzenie samochodu i to program w następstwie wielu tysięcy – a nawet 
milionów – takich demonstracji sam musiałby odtworzyć prawidłowy wzorzec 
prowadzenia pojazdu. 

W raporcie konsekwentnie stosowane jest standardowe rozróżnienie na AI szeroką 
(ogólną) i wąską, czy też wyspecjalizowaną AI (czasem nazywaną także „słabą”),  
która od kilkudziesięciu lat wykorzystywana jest w przemyśle, gospodarce czy wojsku do 
optymalizowania zarządzania procesami (znanym przykładem wyspecjalizowanej AI jest 
komputer Deep Blue, który w 1997 pokonał w grze w szachy Garriego Kasparowa).  
Drugi typ AI, określany jako ogólna czy też uniwersalna AI („silna”) będzie w stanie 
optymalizować różnego rodzaju zadania i procesy oraz rozwiązywać różne rodzaje zadań 
i problemów. Jak na razie nie ma przekonujących dowodów, że uniwersalna AI już 
istnieje. Wiemy natomiast, że trwają zintensyfikowane prace nad jej stworzeniem73. 
Sukces w tym zakresie miałby krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa całego porządku 
międzynarodowego; dlatego też – niezależnie od niewielkiego prawdopodobieństwa 
wystąpienia takiej sytuacji – autorzy raportu zlecili ekspertom z zakresu AI określenie 
symptomów zapowiadających ewentualne nadejście ogólnej AI. Wyróżnili oni trzy typy 
takich sygnałów ostrzegawczych: 

1.  Skokowe zwiększenie się zakresu i rodzajów zadań wykonywanych przez 
wyspecjalizowane AI.  

2.  Zdobycie dominującej pozycji przez jedną z metod tworzenia 
wyspecjalizowanych AI, co zakończyłoby istniejący obecnie pluralizm w tej sferze. 

3.  Rozwiązanie problemu transfer learning, który polega na tym, że uczenie 
maszynowe pozwala na optymalizację określonego rodzaju zadania tylko dzięki 
stosowaniu wystandaryzowanych danych wejściowych. System AI, który byłby  
w stanie wykonywać różne zadania właściwe dla wyspecjalizowanych AI i na różnych 
danych wejściowych mógłby zwiastować powstanie ogólnej AI. 

Autorzy raportu prognozują szybki postęp w rozwijaniu i wdrażania systemów opartych 
na wyspecjalizowanej sztucznej inteligencji właściwych do zadań takich jak np. 
rozpoznawanie obrazu. Systemy tego typu są i będą w stanie wykonywać coraz więcej 
zadań szybciej, lepiej, taniej i z mniejszą ilością błędów niż człowiek.  

Systemy oparte na wyspecjalizowanej AI będą w coraz większym stopniu kluczowym 
czynnikiem wzrostu ekonomicznego i w konsekwencji będą także współ-determinować 
porządek społeczny i ramy prowadzenia polityki krajowej i zagranicznej.  
W coraz większym stopniu systemy oparte na AI będę podejmowały decyzje, które 
tradycyjnie zapadły w trybie administracyjno-biurokratycznym. Jedną z cech tego 
ostatniego jest możliwość odtworzenia łańcucha decyzyjnego, sprawdzenia jego 
zgodności z przepisami i wyegzekwowania odpowiedzialności za ewentualne błędy.  
W przypadku sekwencji decyzji i stojących za nimi przesłanek przyjętych przez systemy 
AI odtworzenie całej procedury może być problematyczne74.  

 
73 Zob. np. Projekt Deep Mind prowadzony przez podmiot zależny od Alphabet Inc. (dawniej Google Inc.), 
https://deepmind.com/ [odczyt: 17.07.2017].   
74 W. Knight, The Dark Secret at the Heart of AI, „MIT Technolgy Review” 11.04.2017, 
https://www.technologyreview.com/s/604087/the-dark-secret-at-the-heart-of-ai/ [odczyt: 17.07.2017]. 
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Systemy oparte na wyspecjalizowanej AI już teraz są kluczowe dla cyberbezpieczeństwa. 
Będą one też coraz bardziej nieodłącznym komponentem systemów ofensywnych  
i defensywnych.  

Z punktu widzenia bezpieczeństwa szczególnej roli nabiera problem militarnego 
wykorzystania systemów AI (jej weaponizacji). Chodzi tu zwłaszcza o wojskowe systemy 
autonomiczne (także częściowo autonomiczne), które zdolne będą do podejmowania 
decyzji o ewentualnym ataku z pominięciem lub z niewielkim udziałem człowieka. 
Pociąga to za sobą problem odpowiedzialności moralnej, prawnej czy politycznej za 
konsekwencje działań i decyzji podejmowanych przez systemy autonomiczne. 

Kontrolowanie przez autonomiczne lub pół-autonomiczne systemy AI złożonych 
systemów technicznych – np. elektrowni, generuje pytanie o zagrożenia dla 
bezpieczeństwa w sytuacji, gdy system na podstawie nieprzewidzianych przez jego 
twórców kombinacji okoliczności podejmie decyzje zagrażające bezpieczeństwu ludzi. 

W raporcie postuluje się, by przypadki, gdy systemy AI mają istotny wpływ na sferę 
publiczną, cechowały się wysokim stopniem transparentności procedury podejmowania 
decyzji. Sekwencja decyzji powinna być możliwa do skontrolowania. Jednakże autorzy 
raportu wskazują tu na coraz bardziej widoczny problem nieprzejrzystości złożonych 
systemów AI i kierujących nimi algorytmów. Trudno będzie przewidzieć, jak „zachowają 
się” systemy zarządzane przez złożone algorytmy AI, co podważa zaufanie do nich.  

Kolejny problem to obiektywność działania systemów AI. Potocznie uważa się,  
że problem stronniczości dotyczy wyłącznie ludzkich decydentów.  
Tymczasem programiści systemów AI świadomie lub nieświadomie umieszczają swoje 
własne preferencje i uprzedzenia w kodzie algorytmu. Możliwa jest także inna sytuacja, 
gdy decyzja dyskryminująca jest efektem przyjętych, pozornie neutralnych założeń. 
Autorzy raportu podają przykład, w którym system AI stosując procedurę uczenia 
maszynowego ma odróżniać rzeczywiste imiona i nazwiska od zmyślonych. Ucząc się na 
dużych zbiorach faktycznych imion i nazwisk system szybko wypracowuję regułę, że te 
prawdziwe są bardziej typowe, zaś zmyślone częściej odstają od wzorca.  
Jest to wniosek dość poprawny. Jednakże będzie on zawodny w przypadku 
przedstawicieli różnych mniejszości etnicznych czy narodowych, w przypadku których 
istnieje duża szansa, że ich imiona i nazwiska będę nietypowe. W taki oto sposób system 
AI wychodząc od pozornie neutralnych założeń może na wyjściu prowadzić do 
dyskryminującej praktyki. 

W przeciwieństwie do ludzi, systemy AI nie są „dobrze wychowane”, czyli nie posiadają 
pewnej wrażliwości na konsekwencje swoich działań i decyzji. Autorzy raportu postulują, 
by systemy AI, przed przyjęciem ich do użytku, były także wytrenowane do unikania 
decyzji niepożądanych właśnie ze względu na cenione społecznie wartości: 
sprawiedliwość, równość, legalność, bezpieczeństwo itd. Autorzy raportu tego nie 
czynią, ale warto wskazać tu na potencjalne pole do nadużyć i uznawania przez twórców 
systemu AI własnego światopoglądu za jedyny właściwy.  

Autorzy raportu przewidują także, że niezależnie od licznych wskazywanych przez nich 
inicjatyw rządowych wspierających badania nad AI, główny postęp w badaniach będzie 
napędzany przez sektor prywatny. Przy czym dla tego ostatniego charakterystyczne jest 
inwestowanie raczej w horyzoncie krótkoterminowym, kiedy istnieje obietnica 
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stosunkowo rychłego wdrożenia innowacji, zdobycia przewagi rynkowej  
i wygenerowania zysku.  

Wybrane rekomendacje raportu 

Raport i zawarte w nim rekomendacje pisane są z perspektywy specyficznie 
amerykańskiej. Z tego powodu nie wszystkie zawarte w nim wątki są istotne  
z perspektywy polskiej (np. kwestia zatrudniania przedstawicieli mniejszości rasowych 
w branży IT). Dlatego poniżej przytaczamy tylko niektóre z rekomendacji.  
Należy podkreślić, że nie powinny być one przekładane na warunki polskie bez istotnej 
dozy krytycyzmu i daleko posuniętych zmian. Autorzy raportu piszą, że amerykańska 
administracja mogłaby bezpośrednio przedsięwziąć m.in. następujące działania: 

• pełnienie roli wczesnego nabywcy technologii AI oraz ich wdrożeń; 
• zapewnianie odpowiedniego środowiska do testowania AI w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistych; 
• ustanowienie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie AI; 
• finansowanie i inicjowanie gruntownych ewaluacji wdrożeń systemów AI w celu 

oszacowania bilansu stosunku zysków do poniesionych nakładów; 
• stworzenie odpowiedniego środowiska prawnego, które umożliwi rozkwit 

innowacyjności i jednocześnie będzie chronić społeczeństwo.  

Prócz tego autorzy raportu przedstawiają także następujące, ogólniejsze rekomendacje: 

1.  Instytucje publiczne i prywatne powinny rozważyć, czy i w jaki sposób mogłyby 
wesprzeć rozwój systemów AI i uczenia maszynowego w sposób korzystny dla 
społeczeństwa. W szczególności inwestycje te powinny dotyczyć obszaru badań 
podstawowych i długookresowych, którymi w mniejszym stopniu interesuje się 
sektor prywatny. 

2.  Instytucje federalne powinny promować standard udostępniania danych, które 
można przetwarzać za pomocą systemów AI w celu rozwiązywania różnych 
problemów społecznych.  

3.  Rząd powinien rozeznać, w jaki sposób mógłby usprawnić działanie swoich 
agencji przy wykorzystaniu systemów AI. 

4.  Instytucja rządowa zajmująca się oceną technologii powinna powołać podmiot 
odpowiedzialny za współpracę i integrowanie na potrzeby administracji rządowej 
doświadczeń środowiska praktyków zajmujących się wdrażaniem i rozwojem 
systemów AI.  

5.  Ta sama instytucja powinna także prowadzić systematyczny monitoring 
postępów w rozwoju technologii AI, zwłaszcza przekraczania tzw. kamieni 
milowych. Monitoring ten powinien obejmować zwłaszcza prace podejmowane  
w innych państwach. 

6.  Podmiot ten, we współpracy z innymi kompetentnymi instytucjami powinien 
analizować, jakich nakładów kadrowych i edukacyjnych w najbliższych latach będzie 
wymagało upowszechnienie systemów AI. 

7.  Rząd powinien zainwestować w rozwój i we wdrożenie zautomatyzowanego 
systemu kontroli lotów, który koordynowałby także ruch dronów.  
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8.  Departament Transportu powinien opracować pakiet regulacji dotyczący 
bezpiecznego włączania w system ruchu drogowego nowych typów 
autonomicznych pojazdów. 

9.  Rząd USA powinien opracować strategię współpracy międzynarodowej  
w zakresie AI, ze szczególnym uwzględnieniem listy zagadnień, które wymagają 
uzgodnień międzynarodowych.  

10.  Rząd powinien pogłębić swoje zaangażowanie we współpracę z podmiotami 
zagranicznymi kluczowymi w obszarze AI – włączając w to rządy poszczególnych 
państw, organizacje międzynarodowe, przemysł i uczelnie wyższe. 

11.  Różnorodne plany i strategie instytucji państwowych powinny uwzględniać 
rosnące znaczenie i wpływ systemów AI na różne obszary, zwłaszcza w zakresie 
szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. [3/4] 
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Niepowodzenia w zastosowaniu sztucznej inteligencji w wykrywaniu 
osób niebezpiecznych na podstawie mikroekspresji twarzy  
ANALIZA 

30 czerwca 2017. W USA od ponad dekady na lotniskach stosuje się system SPOT  
(od ang. Screening Passengers by Observation Technique). SPOT zakłada,  
że przeszkolony personel powinien być w stanie na podstawie samej obserwacji odsiać 
z tłumu osoby o agresywnych intencjach, na przykład terrorystów. Idea wywodzi się  
z badań Paula Ekmana, który opracował system taksonomii wyrazów twarzy (FACS od 
ang. Facial Action Coding System). System SPOT spotkał się z silną krytyką.  
Dość powszechnie znane są zarzuty, że SPOT nie jest rasowo neutralny. Poważne są 
także zarzuty dotyczące naukowych podstaw samego systemu oraz jego skuteczności. 

Nieskuteczność SPOT oraz toczące się wokół niego kontrowersje zachęciły informatyków 
do stworzenia zautomatyzowanej wersji systemu bazującej na algorytmach 
rozpoznawania twarzy. Przyjęto, że program komputerowy nie tylko będzie wolny od 
uprzedzeń, ale także będzie sprawniejszy, rzetelniejszy i tańszy w eksploatacji. Wiele 
wskazuje, że zautomatyzowane wersje systemu SPOT również zawiodą – nie zwiększą 
prawdopodobieństwa wykrycia terrorysty próbującego przedostać się na pokład 
samolotu. Najprawdopodobniej najsłabszym ogniwem systemu nie jest człowiek,  
ale sama klasyfikacja FACS. 

FACS uznany został przez wielu programistów za wyśmienity materiał wyjściowy do prac 
nad algorytmem wychwytującym osoby usiłujące ukryć swoje agresywne zamiary.  
FACS to katalog ekspresji, które wykrywają, analizując klatka po klatce, zdjęcia ludzkich 
twarzy za pomocą dostępnych algorytmów sztucznej wizji. Twórcy FACS szczegółowo 
zdefiniowali poszczególne ekspresje w kategoriach napięcia poszczególnych mięśni 
twarzy, które tworzą konkretne układy rozpoznawalne dla maszyny. Programiści założyli, 
że algorytm będzie w stanie wykrywać niekontrolowane przez osoby, trwające od 1/5 
do 1/25 sekundy mikroekspresje, które zdradzałyby strach, nienawiść, wstręt,  
a tym samym informowały o tym, że ktoś próbuje ukryć swoje intencje. 

Okazuje się, że algorytmy rozpoznawania twarzy są bardzo skuteczne w rozpoznawaniu 
stanów emocjonalnych ludzi. Przykładowo, system FACET, jeden z najskuteczniejszych 
komercyjnie dostępnych programów rozpoznających emocje na podstawie wyrazów 
twarzy, ma trafność znacznie przekraczającą 80%. Szczególnym wyzwaniem dla FACET 
są twarze dzieci – ich rozpoznawania oraz przypisywanie im stanów emocjonalnych  
– wciąż jednak system ten uważany jest za bardzo skuteczny. Problem ten związany jest 
z faktem, że algorytm typu FACET będzie tylko tak dobry, jak materiał na którym go 
szkolono. Na materiał składają się zdjęcia twarzy, dla których ktoś zdefiniował jakie 
reprezentują emocje, dzieci zaś bardzo trudno sfotografować nie tylko w innej niż 
narzucona pozycji, dodatku ale również z odpowiednim wyrazem twarzy. 

Docieramy tu do podstawowego wyzwania, jakie stoi przed twórcami algorytmu 
wykrywającego skrywane, agresywne intencje na podstawie wyrazów twarzy.  
Chcąc stworzyć program do wykrywania terrorystów, trzeba najpierw dysponować 
materiałem ukazującym terrorystów usiłujących dostać się na pokład samolotu bez 
wzbudzania podejrzeń lub jakiś surogat takiego materiału. Okazuje się, że materiały do 
szkolenia algorytmów w celu rozpoznawania emocji nieskrywanych nie nadawały się do 
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wytrenowania algorytmu poszukującego mikroekspresji. Jako przybliżenie starano się 
wykorzystać nagrania przedstawiające mimikę polityków oraz nagrania osób,  
które publicznie skłamały. Przydatność tych materiałów była znikoma między innymi ze 
względu na to, że dysponowano zbyt małą liczbą przykładów, by wyszkolić algorytm. 
Konieczne okazało się zaangażowanie osób, które przyjmowałyby niezbędne wyrazy 
twarzy. Starano się miedzy innymi wywoływać w laboratoryjnych warunkach 
mikroekspresje u studentów. Niestety, na podstawie sztucznie wywołanych 
mikroekspresji nie można było wytrenować algorytmu, który wykrywałby 
mikroekspresje u osób poddanych dużej presji, wynikającej z sankcji grożących za 
wykrycie karalnych intencji. Inne podejścia laboratoryjne zakładały poddawanie osób 
obserwowanych silnym bodźcom przy jednoczesnym poleceniu ukrywaniu emocji. 

Prace nad algorytmami wykrywania mikroekspresji są obiecujące, skoro niektóre 
systemy uzyskują nawet 80% skuteczność. Problemem pozostaje jednak 
interpretowanie mikroekspresji i traktowanie ich jako wskaźnika tego, że ktoś skrywa 
agresywne intencje. Krytycy wskazują na to, że mikroekspresje są obecne również  
u ludzi, którzy mówią prawdę: samo wykrycie mikroekspresji niczego nie dowodzi. 
Ponadto, mikroekspresje mogą być maskowane przez to, co dzieje się w innych punktach 
twarzy obserwowanego. Przykładowo, mikroekspresje stosunkowo łatwo wykrywać 
koncentrując się na oczach, jednak ruchy ust zakłócają ten proces. 

Podsumowując, wielu badaczy uważa, że nawet jeśli algorytmy byłyby bardzo skuteczne 
i gdybyśmy dysponowali wysokiej rozdzielczości nagraniami, to obecne 
zautomatyzowane systemy wykrywania prób zwodzenia na podstawie obserwacji 
twarzy bazują na zbyt uproszczonych modelach psychologicznych. Nie jest to kwestia 
ograniczeń technicznych, ale teoretycznych. Ograniczenia teorii można by obejść 
stosując algorytmy typu deep learning, które mogłyby obejść się bez modeli 
psychologicznych. Tu jednak wracamy do ograniczeń empirycznych: mamy zbyt ubogie 
bazy danych prezentujących przejawy skrywania agresywnych intencji.  

Badania nad opisanymi algorytmami podejmowano nie tylko w USA, ale także  
w Chinach. Zainteresowanie było i pozostaje duże, gdyż ich potencjał wykracza poza 
wykrywanie terrorystów na lotniskach. Przypuszczalnie skuteczny algorytm zwiększałby 
wykrywalność oszustów w dowolnej dziedzinie ludzkiej aktywności (wystarczy pomyśleć 
o bankach, punktach granicznych, szkołach, urzędach etc.). Zważywszy na fakt, jak ważną 
rolę w codziennych interakcjach odgrywa kłamstwo, wpływ takiego algorytmu na 
procesy społeczne i kulturowe trudno byłoby przecenić. Warto zwrócić tu uwagę na 
potencjalną możliwość połączenia algorytmu tego typu z urządzeniem Google Glass 2.0, 
o którym mowa w niniejszym „Biuletynie OSWC”.  

Niemniej próba wykorzystania FACS jako podstawy do wykrywania skrywanych emocji, 
stanowi ślepą uliczkę rozwoju technologicznego. Historia ta ujawnia jednak pewną 
ważną tendencję, o której należy pamiętać analizując różnego rodzaju tendencje  
w pracach z zakresu sztucznej inteligencji. Środowisko badaczy sztucznej inteligencji 
preferuje te modele, które niekoniecznie są trafne, ale które łatwo dają się 
zalgorytmizować. Badacze opracowujący modele, świadomi istnienia tego typu 
preferencji, mogą rezygnować z podejmowania badań pewnego rodzaju, poprzestając 
na modelach, które byłyby „przyjazne” dla sztucznej inteligencji. Skutkować może to 
rezygnacją z eksplorowania wielu owocnych kierunków badań. [10/6] 


