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Izraelskie służby informują o udaremnieniu w 2018 r. 
200 aktów terrorystycznych dzięki Big Data 

SYGNAŁ 

24 czerwca 2018. Szef izraelskiej służby bezpieczeństwa 
wewnętrznego i kontrwywiadu (Szin Bet) poinformował na 
międzynarodowej konferencji nt. terroryzmu o udaremnieniu od 
początku 2018 roku 250 aktów terroru1. 

Zdaniem szefa Szin Bet o skuteczności służb Izraela decyduje 
umiejętne łączenie tradycyjnych metod z wykorzystywaniem nowych 
technologii. Systemy Big Data monitorujące media społecznościowe 
mają być w tym kontekście wyjątkowo skuteczne  
w powstrzymywaniu tzw. samotnych wilków2. 

Na tej samej konferencji Minister Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Izraela podkreślił, że udało się udaremnić 2003 ataków 
terrorystycznych dzięki analizie aktywności ich potencjalnych 
sprawców w mediach społecznościowych4. 

Spadek ilości ataków jest wskazywanym przez służby Izraela 
dowodem na skuteczność monitoringu mediów społecznościowych  
i potrzebę korzystania z systemów Big Data. Pomijane są jednak 
alternatywne wyjaśniania zmniejszenia się ilości ataków. 

Komentarz: Podkreślanie przez w/w szefa służby i ministra znaczenia 
monitoringu mediów społecznościowych to prawdopodobnie 
głównie uzasadnienie dla prowadzonych w nich działań. Skuteczność 
nowych technologii to również usprawiedliwienie dla narażania za 
ich pomocą na szwank swobód i wolności obywatelskich. 
Podkreślanie skuteczności jest również prawdopodobnie 

                                                      
1 Zob. np.: Y.J. Bob, Shin Bet Chief Reveals Israel Has Prevented 250 Terror 

Attacks in 2018, 13.06.2018, https://www.jpost.com/Arab-Israeli-
Conflict/Shin-Bet-chief-reveals-Israel-has-prevented-250-terror-attacks-in-
2018-559842 [odczyt: 24.06.2018]. 

2 Czyli terrorystów, którzy popełniając akt terroru, nie wykonują zewnętrznych 
poleceń i nie korzystają ze wsparcia organizacji terrorystycznych. 

3 Na podstawie dostępnych danych trudno jest określić, czy 200 
udaremnionych ataków, o których mówił minister, mieści się w 250 atakach, 
o których mówił szef izraelskiej służby bezpieczeństwa. 

4 The Associated Press, Israel: Social Media Monitoring Nabs Would-Be 
Attackers, 12.06.2018, 
https://www.nytimes.com/aponline/2018/06/12/world/middleeast/ap-ml-
israel-homeland-security.html [odczyt: 22.06.2018]. 

https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Shin-Bet-chief-reveals-Israel-has-prevented-250-terror-attacks-in-2018-559842
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Shin-Bet-chief-reveals-Israel-has-prevented-250-terror-attacks-in-2018-559842
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Shin-Bet-chief-reveals-Israel-has-prevented-250-terror-attacks-in-2018-559842


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

5 
 

uzasadnieniem kosztów ponoszonych na rozwijanie nowych 
technologii wykorzystywanych do monitorowania mediów 
społecznościowych. Informowanie o skuteczności systemów Big Data 
używanych przez służby Izraela może być też formą reklamy usług 
oferowanych przez podmioty gospodarcze tego kraju. 

Dodajmy, iż ujmowanie w statystykach udaremnionych ataków,  
w których odkryto sprawcę tylko potencjalnego, to wątpliwa 
praktyka – nie można bowiem ocenić, czy atak rzeczywiście był 
planowany. Bardzo trudno jest również oddzielić korzystanie z prawa 
do wolności wypowiedzi w mediach społecznościowych od 
przygotowywania się do popełnienia aktu terrorystycznego. Warto 
też pamiętać, że na działanie algorytmów wykrywania potencjalnych 
sprawców wpływ mają założenia twórców algorytmów oraz ich 
zleceniodawców. [JW/BP] 
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Śledztwo w sprawie możliwego wpływu izraelskich 
firm na wybory prezydenckie w USA 

KOMUNIKAT 

6 czerwca 2018. Zespół specjalnego prokuratora Roberta Muellera, 
który prowadzi śledztwo w sprawie wpływu Rosji na amerykańskie 
wybory prezydenckie, bada m.in. wątek współpracy organizatorów 
kampanii wyborczej Donalda Trumpa z izraelskimi firmami5. 

Zgodnie z artykułem opublikowanym 19 maja br. przez „New York 
Times” syn obecnego prezydenta USA miał w sierpniu 2016 r. 
spotkać się z przedstawicielami izraelskiej6 spółki PSY-Group7. Jest to 
prywatna wywiadownia, która zajmowała się m.in. manipulacją  
w mediach społecznościowych8. Spółka od początku br. znajduje się 
w likwidacji. 

PSY-Group w trakcie oferowania swoich usług współpracownikom 
Trumpa (prawdopodobnie również w trakcie innych prób 
pozyskiwania klientów) miała się powoływać na związki z izraelskimi 
tajnymi służbami oraz siłami zbrojnymi9. 

                                                      
5 M. Riley i L. Etter, Mueller Asked About Money Flows to Israeli Social-Media 

Firm, Source Says, „Bloomberg”, 22.05.2018, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-22/mueller-targeted-
flows-of-money-to-israeli-social-media-company [odczyt: 5.06.2018].  

6 Oficjalną siedzibą spółki był Cypr. W cypryjskim rejestrze spółek znajduje się 
nadal spółka PSY Limited. W Izraelu PSY-Group działała pod firmą Invop Ltd. 
Zob. np. A. Wenkert, Israeli Company Investigated by Robert Mueller’s Team 
Shuts Down, 21.05.2018, 
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3738491,00.html 
[odczyt: 5.06.2018]. 

7 M. Mazzetti, R. Bergman i D.D. Kirkpatrick, Trump Jr. and Other Aides Met 
With Gulf Emissary Offering Help to Win Election, 19.05.2018, 
https://www.nytimes.com/2018/05/19/us/politics/trump-jr-saudi-uae-nader-
prince-zamel.html [odczyt: 5.06.2018]. 

8 T. Ganon i O. Hirschauge, Tactics of Israeli Psy-Group, Black Cube Revealed in 
Canadian Court Battle, 3.06.2018, 
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3739390,00.html 
[odczyt: 5.06.2018]; J. Hendrix, Did Russian Trolls Have Company?: New 
Evidence on Israel-based PSY-Group’s Possible Social Media Efforts in 2016 US 
Election, 31.05.2018, https://www.justsecurity.org/57245/russian-trolls-
company-evidence-israel-based-psy-groups-social-media-efforts-2016-
election/ [odczyt: 5.06.2018]. 

9 Zgodnie ze zarchiwizowaną przez organizację Internet Archive stroną spółki 
(strona obecnie nie działa): „PSY zostało założone i jest zarządzane przez 
grupę byłych wyższych rangą funkcjonariuszy i oficerów z elitarnych formacji 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-22/mueller-targeted-flows-of-money-to-israeli-social-media-company
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-22/mueller-targeted-flows-of-money-to-israeli-social-media-company
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3738491,00.html
https://www.nytimes.com/2018/05/19/us/politics/trump-jr-saudi-uae-nader-prince-zamel.html
https://www.nytimes.com/2018/05/19/us/politics/trump-jr-saudi-uae-nader-prince-zamel.html
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3739390,00.html
https://www.justsecurity.org/57245/russian-trolls-company-evidence-israel-based-psy-groups-social-media-efforts-2016-election/
https://www.justsecurity.org/57245/russian-trolls-company-evidence-israel-based-psy-groups-social-media-efforts-2016-election/
https://www.justsecurity.org/57245/russian-trolls-company-evidence-israel-based-psy-groups-social-media-efforts-2016-election/
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W nagranej po kryjomu przez dziennikarzy wypowiedzi szef 
Cambridge Analytica tłumaczył w marcu br., że kierowana przez 
niego spółka współpracowała z byłymi funkcjonariuszami izraelskich 
służb i z założonymi przez nich firmami10. Co więcej, zgodnie  
z doniesieniami prasowymi („Wall Street Journal”) w grudniu 2016 r. 
PSY-Group i Cambridge Analytica podpisały porozumienie  
o współpracy w pozyskiwaniu rządowych kontraktów w USA11. 

Jedna z firm specjalizujących się w prowadzeniu śledztw dotyczących 
dezinformacji i ataków na marki (reputację firm) w mediach 
społecznościowych przeanalizowała działalność PSY-Group w trakcie 
amerykańskiej kampanii wyborczej 2016 r. oraz późniejsze materiały 
reklamowe tej spółki12. Z analizy wynika, że PSY-Group poszukiwała 
w trakcie amerykańskiej kampanii prezydenckiej pracowników. 
Oczekiwano od nich kompetencji, które wskazywały, że będą 
prowadzili działania w amerykańskim Internecie. Już po wyborach  
w swoich materiałach reklamowych PSY-Group demonstrowała 
(prawdopodobnie znajdujące się pod jej kontrolą) twitterowe oraz 
facebookowe konta i boty, i ich działania w trakcie amerykańskiej 
kampanii. 

Komentarz: Ze śledztwa specjalnego prokuratora Roberta Muellera 
oraz materiałów publikowanych w mediach wyłania się obraz 
„ekosystemu” podmiotów gospodarczych, które zajmują się 

                                                                                                                            
z niektórych spośród najbardziej uznanych agencji wywiadowczych świata. 
Nasz zespół ma doświadczenie w świecie fizycznym i cyfrowym w zbieraniu, 
analizie, poszukiwaniach, specjalnych operacjach i korzystaniu z techniki 
operacyjnej. Nasz zespół kieruje działaniami, korzystając z dekad 
doświadczenia, żeby dostarczać niespotykane wyniki”] (źródło: archiwalny 
zapis strony sporządzony 10.09.2015 r., 
https://web.archive.org/web/20150910003720/http://psy-group.com:80/ 
[odczyt: 5.06.2018]). 

10 Notatka i nagranie programu na stronie brytyjskiego Channel 4, Exposed: 
Undercover secrets of Trump’s data firm, 20.03.2018, 
https://www.channel4.com/news/exposed-undercover-secrets-of-donald-
trump-data-firm-cambridge-analytica [odczyt: 5.06.2018]. 

11 M. Kosoff, The Dark Truth about Cambridge Analytica’s Ties to Trumpworld, 
23.05.2018, https://www.vanityfair.com/news/2018/05/the-dark-truth-
about-cambridge-analyticas-ties-to-trumpworld [odczyt: 5.06.2018]. 

12 Działająca w Austin w Texasie firma New Knowledge ma stronę internetową 
http://newknowledge.io/ [odczyt: 5.06.2018]. Firma opublikowała częściowe 
wyniki swojego śledztwa nt. PSY-Group 29 maja br. w cyklu wpisów na 
Twitterze, 
https://twitter.com/NewKnowledgeAI/status/1001592614796320775 
[odczyt: 5.06.2018]. 

https://web.archive.org/web/20150910003720/http:/psy-group.com:80/
https://www.channel4.com/news/exposed-undercover-secrets-of-donald-trump-data-firm-cambridge-analytica
https://www.channel4.com/news/exposed-undercover-secrets-of-donald-trump-data-firm-cambridge-analytica
https://www.vanityfair.com/news/2018/05/the-dark-truth-about-cambridge-analyticas-ties-to-trumpworld
https://www.vanityfair.com/news/2018/05/the-dark-truth-about-cambridge-analyticas-ties-to-trumpworld
http://newknowledge.io/
https://twitter.com/NewKnowledgeAI/status/1001592614796320775
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manipulacją mediami społecznościowymi. Taki typ działalności 
znalazł się w polu uwagi nie tylko zespołu Muellera. Zajmują się nim 
również firmy z branży cyberbezpieczeństwa i organizacje broniące 
praw człowieka oraz media. 

Warto podkreślić, że wraz z pojawiającymi się nowymi informacjami 
o kolejnych źródłach manipulacji amerykańskimi wyborami 
umniejszana jest waga działań Rosji i jej tajnych służb. Dochodzi m.in. 
do pomniejszania znaczenia aktywności petersburskiej Informacyjnej 
Agencji Badawczej13. 

Rekomendacje: Na poziomie ministra koordynatora ds. służb 
specjalnych oraz szefów służb należy zlecić analizę dotyczącą 
ewentualnych powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi 
krajowymi i zagranicznymi oraz instytucjami państwa polskiego  
a podmiotami rynkowymi oferującymi wpływanie na media 
społecznościowe. Warto uczulić kierownictwo państwa (w tym 
doradców oraz asystentów w poszczególnych resortach i innych 
instytucjach), z jak poważnym ryzykiem wizerunkowym wiąże się już 
samo nawiązywanie kontaktów (np. uczestnictwo w prezentacjach)  
z oferentami komercyjnych usług polegających na manipulacji 
mediami społecznościowymi. [JW/KP] 

  

                                                      
13 Zob. Komunikat z „Biuletynu OSnWC” nr 12 Akt oskarżenia przeciwko 

organizatorom internetowej manipulacji wyborami prezydenckimi w USA. 
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Wirtualny asystent Google’a wykorzystany do 
oddania strzału z broni pneumatycznej 

KOMUNIKAT 

1 czerwca 2018. „The Washington Post” opisał eksperyment,  
w którym wykorzystano wirtualnego asystenta produkcji Google do 
oddania strzału z broni pneumatycznej14. Autorem eksperymentu był 
Alexander Reben, artysta i robotyk, absolwent MIT. Zamieszczony  
w serwisie YouTube film z przebiegu eksperymentu pokazuje, jak  
w reakcji na komendę głosową „Ok Google, activate gun”  
[„Ok Google, strzelaj”] inteligentny głośnik Google Home naciska 
spust pistoletu pneumatycznego przy pomocy solenoidu (spirali  
z drutu, gwałtownie rozprężającej się pod wpływem energii 
elektrycznej) (zob. Rys. 1)15. Deklarowanym celem eksperymentu 
było wywołanie dyskusji wokół zagrożeń ze strony autonomicznych 
maszyn. W ciągu pierwszych kilku dni film zyskał 250 tys. wyświetleń 
i doczekał się komentarzy w wielu branżowych mediach16. 

 

Rysunek 1. Screenshot z filmiku na YouTube przedstawiającego przebieg 
eksperymentu. Jak podkreśla jego autor, skonstruowanie urządzenia zajęło 

                                                      
14  P. Holley, First he bought a Google assistant. Then he used it to fire a gun, 

01.06.2018, 
https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2018/06/01/first-
he-bought-a-google-assistant-then-he-used-it-to-fire-a-
gun/?utm_term=.69a041d96abf [odczyt: 01.06.2018] 

15 Google shoots, https://www.youtube.com/watch?v=B0a4geCdtZU [odczyt: 
05.06.2018]. 

16 Ch. Low, Google Assistant fired a gun: We need to talk, 30.05.2018, 
https://www.engadget.com/2018/05/30/google-assistant-fired-a-gun-we-
need-to-talk/ [odczyt: 05.06.2018].  

https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2018/06/01/first-he-bought-a-google-assistant-then-he-used-it-to-fire-a-gun/?utm_term=.69a041d96abf
https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2018/06/01/first-he-bought-a-google-assistant-then-he-used-it-to-fire-a-gun/?utm_term=.69a041d96abf
https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2018/06/01/first-he-bought-a-google-assistant-then-he-used-it-to-fire-a-gun/?utm_term=.69a041d96abf
https://www.youtube.com/watch?v=B0a4geCdtZU
https://www.engadget.com/2018/05/30/google-assistant-fired-a-gun-we-need-to-talk/
https://www.engadget.com/2018/05/30/google-assistant-fired-a-gun-we-need-to-talk/
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około pół godziny i nie wymagało pozyskania żadnej specjalistycznej 
aparatury. Przykładowo, solenoid pozyskano z maszyny do rozmieniania 
drobnych w pralni automatycznej. Źródło: A. Reben, Google shoots, 
https://www.youtube.com/watch?v=B0a4geCdtZU [odczyt: 05.06.2018]. 

Komentarz: Jak przyznał sam autor eksperymentu, nie zaproponował 
on żadnej innowacji technicznej. W szczególności, urządzenie nie 
strzela „samo”, ale na rozkaz człowieka. Nie zaprezentowano także 
żadnej formy zhackowania algorytmu wirtualnego asystenta.  
Jak trafnie zauważyła firma Google w oficjalnym komentarzu do 
wydarzenia opublikowanym na łamach „Washington Post”, projekt 
Rebena miał charakter amatorski i nie wiąże się z wykryciem żadnej 
podatności sztucznej inteligencji asystenta. Nie jest to więc przykład 
bojowego systemu autonomicznego, których nadejście przewiduje  
z obawą wielu ekspertów17.  

W równym stopniu projekt mógł zostać zrealizowany przy użyciu 
zwykłego smartfona lub wielu innych urządzeń. Mimo to, można 
przyjąć, że szybki rozwój technologii rozpoznawania mowy i rosnący 
trend obsługi urządzeń za pomocą komend głosowych rysuje 
perspektywę nowych zagrożeń militarnych i terrorystycznych. 
Zapewne w bliskiej przyszłości należy spodziewać się 
improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) oraz bardziej 
profesjonalnego sprzętu wojskowego, aktywowanego głosem.  
Z pewnością wkrótce opublikowane zostaną relacje  
z eksperymentów – lub rzeczywistych ataków, w których 
wykorzystano wirtualnych asystentów do użycia broni bardziej 
śmiercionośnej. Należy też pamiętać o opisywanej niedawno 
możliwości ukrycia komendy w pozornie niewinnym komunikacje, 
dzięki wykorzystaniu szumu akustycznego niewykrywalnego przez 
zmysły człowieka18. 

                                                      
17 Przykładowo, eksperci US Army Research Laboratory w raporcie z roku 2015 

pt. Visualizing the Tactical Ground Battlefield in the Year 2050: Workshop 
Report prognozują, że „do roku 2050 taktyczne pole bitwy zostanie znacząco 
zautomatyzowane”, zaś wiele decyzji, które dziś podejmują ludzie, będzie 
podejmowane automatycznie; s. 9-10. Zob. 
http://www.arl.army.mil/arlreports/2015/ARL-SR-0327.pdf [odczyt: 
05.06.2018]. 

18 Zob. komunikat pt. Adversarial attacks: nowy sposób zakłócania 
neuronowych systemów rozpoznawania obrazów i dźwięków, „Biuletyn 
OSnWC” nr 8, s. 10-11 oraz komunikat „Cyfrowy kamuflaż” (adversarial 
attack) skutecznie wprowadza w błąd algorytmy do rozpoznawania mowy, 
„Biuletyn OSnWC” nr 11, s. 11-13. 

https://www.youtube.com/watch?v=B0a4geCdtZU
http://www.arl.army.mil/arlreports/2015/ARL-SR-0327.pdf


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

11 
 

Relatywnie szeroki oddźwięk eksperymentu w USA należy wiązać  
z licznymi tam strzelaninami, które regularnie pociągają za sobą 
ofiary śmiertelne. Możliwość oddawania strzałów bez fizycznego 
naciskania spustu może powodować u pewnej kategorii 
potencjalnych sprawców tego typu masakr większe poczucie braku 
odpowiedzialności (strzela „maszyna”, nie człowiek). Mogłoby to 
prowadzić do dalszego wzrostu liczby takich incydentów lub szerzej  
– do przypadków wykorzystywania wirtualnych asystentów do 
krzywdzenia innych osób19. Profesjonalizacja i upowszechnienie 
opisanej tu technologii strzelania w wojsku może mieć liczne trudno 
przewidziane konsekwencje społeczne (zwłaszcza w kontekście 
obustronnego przenikania się technologii wojskowych i cywilnych).  
Z tego względu, algorytmy kierujące pracą asystentów powinny 
posiadać odpowiednie zabezpieczenia, wykluczające przyjmowanie 
pewnych komend (np. wiążących się ze stosowaniem przemocy lub 
obrażaniem innych). [SB/JWiMG] 

 

  

                                                      
19 Z drugiej strony, sprawcom dotychczasowych strzelanin z reguły wydawało 

się chodzić o osobiste pociągnięcie za spust, a nawet o patrzenie w oczy 
swoim ofiarom. Być może więc, opisany tu modus operandi nie wpłynie na 
liczbę strzelanin. 
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Google Duplex: nowa generacja wirtualnego 
asystenta 

SYGNAŁ 

30 maja 2018. W trakcie konferencji „Google I/O 2018”20, dyrektor 
zarządzający spółki, Sundar Pichai, zaprezentował technologię 
Google Duplex, działającą w ramach usługi Google Assistant. Google 
Duplex to asystent głosowy zaprojektowany do samodzielnego 
przeprowadzenia rozmów telefonicznych.  

Z zaprezentowanych materiałów wynika, że asystent potrafi 
skutecznie zarezerwować stolik w restauracji lub umówić wizytę  
u fryzjera21. Google Duplex odnajduje numer telefonu, nawiązuje 
połączenie i prowadzi realistyczną rozmowę. Asystent interpretuje 
kontekst konwersacji, dostosowując się do jej dynamiki. 
Jednocześnie, Google Duplex doskonale naśladuje ludzką mowę, 
łącznie z jej pozawerbalnymi aspektami (takimi jak westchnienia, 
pomruki, śmiech, zmiany w rytmie czy sile głosu).  

Do końca roku Google Assistant ma obsługiwać ponad 30 języków22. 
Niewykluczone, że pośród nich znajdzie się język polski. 

Komentarz: Premiera Google Duplex wzbudziła skrajne emocje – od 
fanatycznego entuzjazmu po silną krytykę. Ostrze tej ostatniej 
skupiło się na trzech kwestiach:  

1) etycznych aspektach wykorzystania sztucznej inteligencji do 
naśladowania mowy ludzkiej i nieinformowania o tym fakcie 
rozmówcy;  

2) bezpieczeństwie informacji udostępnianych wirtualnemu 
asystentowi;  

                                                      
20 Doroczne wydarzenie dla programistów i twórców aplikacji odbyło się  

w dniach 8-10 maja br. w Mountain View w Stanach Zjednoczonych; zob. 
https://events.google.com/io/  [odczyt: 30.05.2018]. 

21 Por. B. Thompson, Google Duplex Demo from Google IO 2018, 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=bd1mEm2Fy08 [odczyt: 30.05.2018]; zob. także: Google Developers, 
Keynote (Google I/O '18), https://www.youtube.com/watch?v=ogfYd705cRs 
[odczyt: 30.05.2018]. 

22 Por. S. Perez, Google Assistant will support over 30 languages by year-end, 
become multilingual, „TechCrunch”, 23.02.2018, 
https://techcrunch.com/2018/02/23/google-assistant-will-support-over-30-
languages-by-year-end-become-multilingual [odczyt: 30.05.2018]. 
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3) wiarygodności i legalności23 przedstawionych w trakcie 
konferencji Google I/O 2018 nagrań z testów technologii 
Google Duplex24. [NH/JW] 

  

                                                      
23 Nielegalne mogło być nagrywanie rozmów bez poinformowania o tym fakcie 

współrozmówców; por. D. Coldewey, Does Google’s Duplex violate two-party 
consent laws?, „TechCrunch”, 19.05.2018, 
https://techcrunch.com/2018/05/18/does-googles-duplex-violate-two-party-
consent-laws/ [odczyt: 20.06.2018]. 

24 Por. np. D. Harwell, A Google program can pass as a human on the phone. 
Should it be required to tell people it’s a machine?, „The Washington Post”, 
8.05.2018, https://www.washingtonpost.com/news/the-
switch/wp/2018/05/08/a-google-program-can-pass-as-a-human-on-the-
phone-should-it-be-required-to-tell-people-its-a-
machine/?utm_term=.1ef54a841ad6 [odczyt: 30.05.2018]; W. Pietrusiewicz, 
(Prawie) Wszystko o zamieszaniu wokół Google Duplex, „IMAGAZINE”, 
23.05.2018, https://imagazine.pl/2018/05/23/prawie-wszystko-o-
zamieszaniu-woko-google-duplex/ [odczyt: 30.05.2018]. 
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Google deklaruje stosowanie standardów etycznych 
w obszarze badań nad sztuczną inteligencją 

KOMUNIKAT 

14 czerwca 2018. Google przedstawił 7 czerwca br. kodeks etyki 
dotyczący zasad stosowania sztucznej inteligencji (AI)25. 

Kodeks podkreśla m.in., że AI tworzona przez Google nie może być 
używana do: 1) krzywdzenia ludzi, 2) budowy lub poprawiania jakości 
broni, 3) działania sprzecznego z akceptowanymi międzynarodowymi 
normami kontrolowania, obserwowania i śledzenia ludzi,  
4) naruszania ogólnie przyjętych zasad prawa międzynarodowego  
i zasad ochrony praw człowieka26. 

Google podkreśla, że nie będzie brać udziału w budowaniu broni. 
Jednocześnie zaznaczono, iż firma będzie „pracować z rządami  
i siłami zbrojnymi na wielu innych polach”27. 

Do ogłoszenia dokumentu doszło po długich i szeroko nagłośnionych 
protestach pracowników korporacji – ponad 3 tys. z nich podpisało 
petycję w sprawie zakończenia współpracy z Departamentem 
Obrony USA28, a dwanaście osób odeszło z pracy29. Pracownicy 
sprzeciwiali się tworzeniu przez ich firmę narzędzi wspomagających 
drony sił zbrojnych USA. Od 2017 r. sztuczna inteligencja Google jest 
wykorzystywana w ramach Projektu Maven do rozpoznawania 
obiektów na zdjęciach zrobionych przez drony30. W dn. 1 czerwca 

                                                      
25 S. Pichai, AI at Google: our principles, 7.06.2018, 

https://blog.google/topics/ai/ai-principles/ [odczyt: 11.06.2018]. 
26 Tamże. 
27 Tamże. 
28 S. Shane i D. Wakabayashi, ‘The Business of War’: Google Employees Protest 

Work for the Pentagon, 4.04.2018, 
https://www.nytimes.com/2018/04/04/technology/google-letter-ceo-
pentagon-project.html [odczyt: 12.06.2018]. 

29 R. Amadeo, A dozen Google employees quit over military drone project, 
15.05.2018, https://arstechnica.com/gadgets/2018/05/google-employees-
resign-in-protest-of-googlepentagon-drone-program/ [odczyt: 12.06.2018]. 

30 Memorandum powołujące w kwietniu 2017 roku zespół ds. wdrażania AI i 
uczenia maszynowego (w jego pracach uczestniczy Google) w Departamencie 
Obrony dostępne pod adresem: 
https://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/Project%20Maven%20DSD
%20Memo%2020170425.pdf [odczyt: 12.06.2018]. Rolę Google w tym 
projekcie opisali m.in.: K. Conger i D. Cameron, Google is Helping the 
Pentagon Build AI for Drones, 6.03.2018, https://gizmodo.com/google-is-
helping-the-pentagon-build-ai-for-drones-1823464533 [odczyt: 11.06.2018]. 

https://blog.google/topics/ai/ai-principles/
https://www.nytimes.com/2018/04/04/technology/google-letter-ceo-pentagon-project.html
https://www.nytimes.com/2018/04/04/technology/google-letter-ceo-pentagon-project.html
https://arstechnica.com/gadgets/2018/05/google-employees-resign-in-protest-of-googlepentagon-drone-program/
https://arstechnica.com/gadgets/2018/05/google-employees-resign-in-protest-of-googlepentagon-drone-program/
https://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/Project%20Maven%20DSD%20Memo%2020170425.pdf
https://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/Project%20Maven%20DSD%20Memo%2020170425.pdf
https://gizmodo.com/google-is-helping-the-pentagon-build-ai-for-drones-1823464533
https://gizmodo.com/google-is-helping-the-pentagon-build-ai-for-drones-1823464533
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Google ogłosił, że z końcem bieżącego roku zamyka swój udział  
w Projekcie Maven31. 

W Polsce kodeks etyczny Google opisały branżowe media 
internetowe32. 

Komentarz: Google to jeden z najbardziej znaczących podmiotów  
i liderów badań nad AI. Należy pamiętać, że działania te daleko 
wykraczają poza ulepszanie wyszukiwarki internetowej czy 
blokowanie spamu33. 

Pojawiły się informacje, że udział w relatywnie niskobudżetowym34 
projekcie ulepszania dronów był dla Google tylko sposobem na 
szybkie zdobycie poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego35. 
Wewnętrzne maile pracowników Google ujawnione przez jeden  
z amerykańskich portali internetowych dowodzą, że dzięki takiemu 
poświadczeniu korporacja mogłaby pozyskiwać o wiele bardziej 
lukratywne kontrakty. Miało jej chodzić szczególnie o wart około 10 
miliardów dolarów udział w projekcie „Joint Enterprise Defense 

                                                      
31 D. Coldeway, Google reportedly backing out of military contract after public 

backlash, 1.06.2018, https://techcrunch.com/2018/06/01/google-reportedly-
backing-out-of-military-contract-after-public-backlash/ [odczyt: 12.06.2018]. 
Krok ten wyjaśniała prezes spółki Google Cloud, D. Greene, Incorporating 
Google’s AI Principles into Google Cloud, 7.06.2018, 
https://www.blog.google/topics/google-cloud/incorporating-googles-ai-
principles-google-cloud/ [odczyt: 12.06.2018]. 

32 A. Lewandowski, Sztuczna inteligencja Google. Zwycięży dobro czy zło?, 
8.06.2018, http://antyweb.pl/sztuczna-inteligencja-google-wojsko/ [odczyt: 
11.06.2018]; M. Grodecka, Pamiętaj, kto jest twoim panem. Google tworzy 
zasady dla sztucznej inteligencji, 
https://www.spidersweb.pl/2018/06/google-sztuczna-inteligencja-
zasady.html [odczyt: 11.06.2018]. 

33 W numerze 15. „Biuletynu OSnWC” pisaliśmy np. o autonomicznej kamerze 
Google, która „sama decyduje”, kiedy trzeba wykonać fotografię (analiza: 
Mikrokamera Google Clips może dawać głęboki wgląd w profil psychologiczny 
użytkownika). Stworzona przez Google AI określa w ten sposób, jakie 
momenty w życiu człowieka i jego rodziny warte są utrwalenia. 

34 9 mln USD. 
35 L. Fang, Leaked Emails Show Google Expected Lucrative Military Drone AI 

Work to Grow Exponentially, 1.06.2018, 
https://theintercept.com/2018/05/31/google-leaked-emails-drone-ai-
pentagon-lucrative/ [odczyt: 12.06.2018]. Por. P. Tucker, Google is Pursuing 
the Pentagon’s Giant Cloud Contract Quietly, Fearing An Employee Revolt, 
12.04.2018, https://www.defenseone.com/technology/2018/04/google-
pursuing-pentagons-giant-cloud-contract-quietly-fearing-employee-
revolt/147407/ [odczyt: 12.06.2018]. 

https://techcrunch.com/2018/06/01/google-reportedly-backing-out-of-military-contract-after-public-backlash/
https://techcrunch.com/2018/06/01/google-reportedly-backing-out-of-military-contract-after-public-backlash/
https://www.blog.google/topics/google-cloud/incorporating-googles-ai-principles-google-cloud/
https://www.blog.google/topics/google-cloud/incorporating-googles-ai-principles-google-cloud/
http://antyweb.pl/sztuczna-inteligencja-google-wojsko/
https://www.spidersweb.pl/2018/06/google-sztuczna-inteligencja-zasady.html
https://www.spidersweb.pl/2018/06/google-sztuczna-inteligencja-zasady.html
https://theintercept.com/2018/05/31/google-leaked-emails-drone-ai-pentagon-lucrative/
https://theintercept.com/2018/05/31/google-leaked-emails-drone-ai-pentagon-lucrative/
https://www.defenseone.com/technology/2018/04/google-pursuing-pentagons-giant-cloud-contract-quietly-fearing-employee-revolt/147407/
https://www.defenseone.com/technology/2018/04/google-pursuing-pentagons-giant-cloud-contract-quietly-fearing-employee-revolt/147407/
https://www.defenseone.com/technology/2018/04/google-pursuing-pentagons-giant-cloud-contract-quietly-fearing-employee-revolt/147407/
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Infrastructure” prowadzonym przez Departament Obrony.  
O kontrakt ten Google walczy m.in. z Amazonem. 

Inny amerykański portal opisał prezentację Google przedstawioną na 
konferencji sił specjalnych36 w maju br.37. Zgodnie z deklaracjami 
korporacji rozwijana przez nią AI miałaby zapewniać bezpośrednie 
wsparcie operacjom specjalnym. Rolą AI byłoby wspomaganie 
pozyskiwania i wstępnej analizy danych w miejscu akcji oraz OSINT.  

W tym momencie trudno określić, jaki charakter ma ogłoszenie zasad 
etycznych przez firmę Google. Nie sposób oszacować, na ile był to 
przede wszystkim zabieg z zakresu public relations, który miał 
powstrzymać protesty pracowników i organizacji broniących praw 
człowieka. Podane przykłady sugerują, że Google nie planuje 
odstąpienia od współpracy z siłami zbrojnymi. Wręcz przeciwnie, 
firma widzi w takiej kooperacji istotne źródło przychodów. [JW/KP] 

  

                                                      
36 Special Operations Forces Industry Conference (SOFIC) 

(http://www.sofic.org/ [odczyt: 22.06.2018]). 
37 P. Tucker, Here’s How Google Pitched AI Tools to Special Operators Last 

Month, 10.06.2018, 
https://www.defenseone.com/technology/2018/06/heres-how-google-
pitched-ai-tools-special-operators-last-month/148873/ [odczyt: 12.06.2018]. 

http://www.sofic.org/
https://www.defenseone.com/technology/2018/06/heres-how-google-pitched-ai-tools-special-operators-last-month/148873/
https://www.defenseone.com/technology/2018/06/heres-how-google-pitched-ai-tools-special-operators-last-month/148873/
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UBER patentuje system wykrywania pijanych 
pasażerów na podstawie informacji z ich telefonów 

SYGNAŁ 

11 czerwca 2018. W dniu 7 czerwca br. UBER złożył wniosek 
patentowy o zastrzeżenie systemu wykrywania pijanych pasażerów 
na podstawie danych z ich telefonów38. System wykorzystując 
metodę uczenia maszynowego ma porównywać dane z telefonów 
klientów trzeźwych i znajdujących się pod wpływem alkoholu 
(prawdopodobnie także innych substancji odurzających). Dane  
– pozwalające na stworzenie cyfrowego profilu klienta trzeźwego  
i pijanego – mają obejmować np. poprawność i szybkość 
wprowadzania danych (czy klient „trafia w klawisze”), kąt nachylenia 
urządzenia (czy klient się chwieje), prędkość chodu (czy klient się 
zatacza). UBER deklaruje, że system ma pomóc w zoptymalizowaniu 
synchronizacji przewoźnika z pasażerem i jego potrzebami39. Można 
odczytywać to jako próbę zarządzania ryzykiem związanym ze 
świadczeniem usługi klientowi potencjalnie problematycznemu, 
niebezpiecznemu i ułatwianie kierowcom UBERA unikania zleceń od 
takich klientów.  

Komentarz. Potencjalnym skutkiem wdrożenia systemu będzie 
możliwość szczegółowego profilowania użytkowników. System może 
posiadać możliwości przewidywania wzorców „zachowań 
towarzyskich” – m.in. kiedy i gdzie (np. każdy sobotni wieczór  
w centrum miasta) istnieje prawdopodobieństwo tego, że dany klient 
(lub typ klienta) może być pijany, czyli że może mieć obniżone 
zdolności poznawcze i samokontrolę. Informacje o zwyczajach 
rozrywkowych niektórych osób (np. odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo państwa) mogą mieć istotne znaczenie 
wywiadowcze. W konsekwencji powstanie kolejny system Big Data 
zbierający wrażliwe informacje o klientach zagranicznej firmy 
znajdujący się poza kontrolą polskiego państwa. [MG/TJiNH] 

  

                                                      
38 M. O'Herlihy, Predicting user state using machine learning, „United States 

Patent Application”, 7.06.2018, 
http://www.freepatentsonline.com/y2018/0157984.html [odczyt: 
20.06.2018].  

39 Tamże. 
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Nowa aplikacja randkowa może sprzyjać dezintegracji 
społecznej 

KOMUNIKAT 

18 czerwca 2018. Twórcy popularnej aplikacji randkowej Tinder 
wprowadzają na rynek nowy produkt tego samego typu – aplikację 
Crown40. Pierwsza z nich działa według zasady wynajdywania 
partnerów spełniających zdefiniowane przez użytkownika 
wymagania w kolejności od najlepiej dopasowanych do najmniej. 
Potencjalnie liczba proponowanych kontaktów jest bardzo długa.  
W praktyce klienci Tindera narzekali41, że aplikacja proponuję im tak 
wiele potencjalnych partnerów, że trudno im się skoncentrować na 
wszystkich osobach, które wydają się interesujące lub tracą oni czas 
na dziesiątki jałowych chatów, które rzadko kiedy prowadzą do 
spotkania.  

 

Rysunek 2. Grafika promująca aplikację Crown. Hasło reklamowe aplikacji 
brzmi: „Less swiping, more fun” (Mniej przerzucania, więcej zabawy). 
Źródło: https://itunes.apple.com/us/app/crown/id1290415283 [odczyt: 
18.06.2018]. 

Aplikacja Crown, reklamowana jako „Gra randkowa” ma rozwiązywać 
ten problem inflacji potencjalnych randkowiczów. Nie proponuje ona 
rosnącej listy osób spełniających wymagania, ale tylko 16 kontaktów 

                                                      
40 http://www.crowndating.com/ [odczyt: 18.06.2018]. 
41 S. Perez, Crown, a New app from Tinder’s parent company, turns dating into  

a game, „Techcrunch”, 16.06.2018, 
https://techcrunch.com/2018/06/15/crown-a-new-app-from-tinders-parent-
company-turns-dating-into-a-game/?guccounter=1 [odczyt: 18.06.2018].  

https://itunes.apple.com/us/app/crown/id1290415283
http://www.crowndating.com/
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dziennie wyselekcjonowanych przez algorytm działający według 
nieznanych kryteriów (niczym cyfrowy swat). Kontakty są 
prezentowane użytkownikowi po dwa naraz i musi on dokonać 
wyboru jednego z nich poprzez oznaczenie swojego wyboru ikoną 
korony (stąd nazwa aplikacji Crown). Po pierwszej turze eliminacji 
następuje druga w której wygrani z tury pierwszej zestawiani są ze 
sobą. Spośród nich użytkownik wybiera „finałową czwórkę”, z którą 
może nawiązać rozmowę i podjąć próbę umówienia się. 

Komentarz. Sprawca ataku terrorystycznego w Toronto z 23 kwietnia 
br. Alek Minassian przed dokonaniem zamachu napisał na swoim 
koncie na Facebooku: „Rewolucja Incelów zaczęła się! Obalimy reżim 
Chadów i Stacych!”42. „Incel” to skrót od „involuntarily celibate” 
(„przymusowy celibat”)43. Określenie to kojarzone jest  
z zaobserwowanym w ostatnim miesiącach w mediach 
elektronicznych zjawiskiem powstawania grup dyskusyjnych 
mężczyzn w młodym i średnim wieku narzekających na brak 
zainteresowania ich osobą wśród kobiet. Według incelów jedną  
z przyczyn ich randkowych niepowodzeń jest Tinder. Uważają oni, że 
dzięki tej aplikacji niewielka grupa mężczyzn, nazywanych 
„Chadami”, jest w stanie zdominować lokalny „rynek randkowy”. 
Zdaniem incelów przed powstaniem Tindera „Chad” nie miał 
fizycznej możliwości spotkania wszystkich zainteresowanych kobiet. 
Incelsi czują się wykluczeni społecznie i dyskryminowani. Istnieje 
poważna szansa, że Minassian znajdzie naśladowców, gdyż sam 
powoływał się na inspirację zamachem dokonanym w 2014 roku 
przez Elliota Rodgera. Ów syn znanego brytyjskiego reżysera Petera 
Rodgera44 w swoim manifeście poprzedzającym zamach także 
wskazywał na frustracje spowodowane brakiem zainteresowania 
swoją osobą ze strony kobiet45.  

                                                      
42 BBC, Toronto van attack: What we know about suspect Alek Minassian, 

24.04.2018, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-43877137 [odczyt: 
18.06.2018].  

43 A. Hern, Who are the 'incels' and how do they relate to Toronto van attack?, 
„The Guardian”, 25.04.2018, 
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/25/what-is-incel-
movement-toronto-van-attack-suspect [odczyt: 18.06.2018].  

44 BBC, Elliot Rodger: How misogynist killer became 'incel hero', 28.04.2018, 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-43892189 [dostęp: 
25.06.2018]. 

45 BBC, Toronto van attack…, dzieło cyt. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-43877137
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/25/what-is-incel-movement-toronto-van-attack-suspect
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/25/what-is-incel-movement-toronto-van-attack-suspect
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-43892189
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Trudno ocenić na ile ruch incelów jest poważny i czy nie jest to tylko 
przejaw pewnej egzotyki północnoamerykańskiej subkultury 
cyfrowej46. Natomiast fakt dokonania dwóch zamachów na ludność 
cywilną z kilkunastoma ofiarami śmiertelnymi w imię wskazywanej 
tutaj ideologii każe poważniej spojrzeć na zjawisko incelsów. 
Pojawienie się tego ruchu należy wiązać z przemianami zwyczajów 
randkowych i seksualnych na Zachodzie, które to zmiany wspierane 
są także przez nowe technologie, w tym aplikacje takie jak Tinder. 

Dziś uważa się, że aplikacja Tinder istotnie zmienia zwyczaje 
randkowe współczesnej młodzieży i młodych dorosłych47. Promuje 
ona przelotne kontakty, w tym także seksualne, z dużą liczbą różnych 
partnerów. Badacze analizujący efekty Tindera uważają, że sprzyja on 
podejmowaniu przez jego użytkowników bardziej ryzykownych 
strategii seksualnych48.    

Aplikacja Crown z założenia oparta jest na koncepcji gamifikacji, czyli 
nadano jej formę zbliżoną do gry rozrywkowej. Może to sprzyjać 
wzmocnieniu mechanizmu uzależniającemu użytkowników, 
podobnie jak ma to miejsce w specjalnie projektowanych 
rozwiązaniach na potrzeby przemysłu hazardowego49. Nadanie 
aplikacji randkowej formy rozrywkowej gry dodatkowo pogłębiać 
może pogłębiać efekt instrumentalizacji osoby ludzkiej  
i banalizowania reakcji intymnych.  

Na ogólniejszym poziomie Crown to także kolejny system zbierający 
bardzo intymne, wrażliwe informacje o użytkownikach, które to dane 
mogą zostać wykorzystane np. do profilowania użytkowników lub  

                                                      
46 M. Wieczorek, Incele: odrzuceni mężczyźni, którzy nie znoszą kobiet, 

„Polityka”, 26.06.2018, 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1753504,1,incele-
odrzuceni-mezczyzni-ktorzy-nie-znosza-kobiet.read [odczyt: 29.06.2018]. 

47 Zob. G. Tyson, V. C. Perta, H. Haddadi, M. C. Seto, A First Look at User Activity 
on Tinder, 7.07.2016, https://arxiv.org/pdf/1607.01952.pdf [odczyt: 
18.06.2018]; J. Ortega, Ph. Hergovich, The Strength of Absent Ties: Social 
Integration via Online Dating, 29.09.2017, 
https://arxiv.org/pdf/1709.10478.pdf [odczyt: 18.06.2018]. 

48  Tamże.  
49 Ten mechanizm określa się jako „zaprojektowane by uzależniało” (z ang. 

addiction by design), zob. T. Harris, How Technology Hijacks People’s Minds —
 from a Magician and Google’s Design Ethicist, 19.05.2016, 
http://www.tristanharris.com/2016/05/how-technology-hijacks-peoples-
minds%e2%80%8a-%e2%80%8afrom-a-magician-and-googles-design-ethicist 
[odczyt: 25.06.2018].  

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1753504,1,incele-odrzuceni-mezczyzni-ktorzy-nie-znosza-kobiet.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1753504,1,incele-odrzuceni-mezczyzni-ktorzy-nie-znosza-kobiet.read
https://arxiv.org/pdf/1607.01952.pdf
https://arxiv.org/pdf/1709.10478.pdf
http://www.tristanharris.com/2016/05/how-technology-hijacks-peoples-minds%e2%80%8a-%e2%80%8afrom-a-magician-and-googles-design-ethicist
http://www.tristanharris.com/2016/05/how-technology-hijacks-peoples-minds%e2%80%8a-%e2%80%8afrom-a-magician-and-googles-design-ethicist
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w niektórych przypadkach do szantażu. Omawiana aplikacja jest 
również przykładem postępowania procesu współregulacji 
stosunków społecznych przez algorytmy działające w oparciu  
o kryteria nieznane opinii publicznej. [MG/BP] 
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Badacze z MIT zbudowali algorytm „psychopatycznej 
sztucznej inteligencji” 

KOMUNIKAT 

8 czerwca 2018. Grupa badaczy z Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) przeprowadziła eksperyment, którego celem było 
stworzenie algorytmu sztucznej inteligencji o cechach 
psychopatycznych. Nazwano ją „Norman”50, a na potrzeby badania 
wykorzystano metodę uczenia maszynowego51. Novum polegało na 
tym, że materiałem na którym trenowano algorytm do 
rozpoznawania obrazów, były treści pochodzące „z najczarniejszych 
zakamarków Reddita”52. Z tego medium społecznościowego wybrano 
grafiki i towarzyszące im komentarze użytkowników o tematyce 
seryjnych morderców, horrorów i innych makabrycznych treści. 
Wytrenowany na takim materiale wejściowym algorytm do 
rozpoznawania obrazów został poddany klasycznemu testowi 
Rorschacha. Zgodnie z przewidywaniami badaczy, „Norman” 
przedstawiane mu zbiory amorficznych czarnych kleksów 
rozpoznawał zazwyczaj jako makabryczne obrazy towarzyszące 
scenom morderstw, podczas gdy standardowo wykorzystywany 
algorytm określał obrazy w sposób bardziej neutralny emocjonalnie.  

 

 

 

Rysunek 3. Przykład działania „Normana” w porównaniu ze standardowym 
algorytmem do rozpoznawania obrazów. Pierwszy „widzi” na obrazku 
„Mężczyznę wkręconego w maszynę do ciasta”, zaś drugi „Czarnobiałą 

                                                      
50 http://norman-ai.mit.edu/ [odczyt: 8.06.2018]. 
51 Uczenie maszynowe polega na tym, że algorytm na podstawie analizy wielu 

przedstawionych mu przypadków sam buduje model powtarzającego się  
w nich wzorca jakichś faktów, zjawisk, procesów i/lub powiązań.  

52 W oryg. „extended exposure to the darkest corners of Reddit”, tamże. Reddit 
to popularne, amerykańskie, wielotematyczne forum dyskusyjne.  
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fotografię przedstawiającą małego ptaka”. Źródło: http://norman-
ai.mit.edu [odczyt: 9.06.2018].  

W początkowych zamierzeniach autorów eksperyment miał być 
swego rodzaju żartem, o czym świadczy fakt, że uruchomiono go  
1 kwietnia. Nazwa algorytmu – „Norman” nawiązuje do bohatera 
klasycznego filmu Alfreda Hitchcocka „Psycho” z 1960 roku. 
Tymczasem z wyników eksperymentu wynika, jak wielkie znaczenie 
ma dobór treści dokonywany przez trenerów algorytmu oraz stopień, 
w jakim algorytm trafnie odtwarza zadane mu wzorce reakcji; w tym 
przypadku charakterystyczne – zdaniem twórców z MIT – dla 
popularnie rozumianych (w przeciwieństwie do ściślejszego ujęcia 
psychiatryczno-medycznego) psychopatycznych rysów osobowości. 

Komentarz. Współcześnie coraz więcej sfer życia społecznego 
regulowanych jest przez algorytmy oparte o uczenie maszynowe. 
Zazwyczaj algorytmy te prezentuje się jako obiektywne, wolne od 
specyficznie ludzkich skrzywień i uprzedzeń. Tymczasem 
eksperyment z „Normanem” pokazuje, że dotychczasowe algorytmy 
do rozpoznawania grafiki odtwarzają wyobrażenia swoich twórców 
na temat relacji między obrazem a jego określeniem językowym. 
Można w związku z tym postawić pytanie o to, w jakim zakresie np. 
wirtualni asystenci, którzy już dziś współuczestniczą w procesie 
wychowania dzieci, mogą przejawiać, np. w rezultacie 
spontanicznego uczenia się, analogiczną jednostronność53.   

Drugi, daleko poważniejszy wniosek z eksperymentu z „Normanem” 
dotyczy tego, jak łatwo można wyhodować wyspecjalizowaną 
sztuczną inteligencję-potwora. Już dziś powierzamy algorytmom 
opartym o maszynowe uczenie się tak poważne zadania, jak 
prowadzenie pojazdów. Rodzi to pytanie o zaufanie w zakresie tego, 
czy dany algorytm nie jest „skrzywiony” emocjonalnie. 
Niepoczytalnego kierowcy nie dopuścimy przecież do udziału  
w ruchu drogowym. Należy założyć, że już obecnie można byłoby 
wykorzystać do trenowania algorytmu materiał wejściowy 
pochodzący np. z bazy zawierającej zachowania i reakcje 
wyrafinowanych i wyjątkowo inteligentnych, pozbawionych 

                                                      
53 Problem ten dobrze ilustruje prosty test, którego wyniki na kanale Youtube 

przedstawił popularny konserwatywny publicysta Steven Crowder. Wirtualny 
asystent Alexa pytany o to np. czym jest komunizm, okazał się mieć 
„lewicowo-liberalne” poglądy, zob. S. Crowder, Amazon’s Alexa is a CRAZY 
SJW LIBERAL! | Louder With Crowder, 24.11.2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=MECcIJW67-M [odczyt: 8.06.2018].  

https://www.youtube.com/watch?v=MECcIJW67-M
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skrupułów psychopatów. Następnie, tak wyszkolone algorytmy 
mogłyby być wykorzystane w procesach wspomagania decyzji np.  
w negocjacjach, planowaniu i koordynowaniu kampanii 
marketingowych, zarządzaniu kadrami lub w operacjach bojowych.  

Wreszcie, eksperyment pośrednio pokazuje także zagrożenia 
związane z dostępnością w serwisach społecznościowych treści 
szkodliwych, które potencjalnie mogą analogicznie jak w przypadku 
trenowania algorytmu, uwarunkować ludzkiego użytkownika do 
reagowania w sposób psychopatyczny na określone bodźce. Ma to 
szczególne znaczenie w kontekście problemu nadzoru rodzicielskiego 
nad aktywnością dzieci w Internecie.  

Rekomendacja. Należy opracowywać, wdrażać oraz wspierać 
inicjatywy międzynarodowe, zwłaszcza na poziomie wspólnej polityki 
UE w zakresie zastosowania standardów tworzenia algorytmów i ich 
późniejszego wykorzystywania. Inicjatywy te powinny także 
obejmować rozbudowany system certyfikowania algorytmów 
(analogicznie do „testów psychologicznych” dla niektórych rodzajów 
zawodów o podwyższonej odpowiedzialności), przed dopuszczeniem 
ich do użytku. [MG/KP] 
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Kontrowersje wokół wykorzystania nowoczesnych 
technologii nadzoru na granicy amerykańsko-
meksykańskiej   

SYGNAŁ 

20 czerwca 2018. Plan zabezpieczenia granicy USA-Meksyk wszedł  
w nową fazę, polegającą na zastępowaniu projektu budowy muru 
wykorzystaniem nowych technologii nadzoru. Administracja 
prezydenta Trumpa współpracuje obecnie w tym zakresie z firmą 
Anduril Industries, której właścicielem jest Palmer Luckey, pionier 
technologii wirtualnych i założyciel firmy Oculus54. Anduril ma 
zastąpić nieudany projekt SBInet prowadzony przez firmę Boeing, 
uznany kilka lat temu w całości za zbyt kosztowny i nieefektywny55. 

Firma Luckey’a zaoferowała rządowi szereg połączonych technologii 
nadzoru, które mogą zastąpić budowany z trudnościami fizyczny 
mur. Technologie te częściowo były wykorzystane przez SBInet  
i obejmują drony wyposażone w różne czujniki, w tym technologie 
rozpoznawania twarzy, ale także nowe specjalistyczne gogle  
z systemem identyfikacji obiektów56, wieżyczki wyposażone w radary 
i kamery skanujące obszar w promieniu 2 mil, wykrywające ruch oraz 
poddające analizie obraz w celu odróżnienia ludzi od poruszających 
się zwierząt (podczas testów w ciągu 10 tygodni dzięki tym 
systemom zatrzymano 55 osób i przejęto 445 kg marihuany)57.   

Rozwiązania te budzą sprzeciw części mieszkańców przygranicznych 
hrabstw, ponieważ nowy system obejmuje skanowanie pasa  
o szerokości 100 mil od granicy. W ten sposób kontroli poddane są 

                                                      
54 A. Hern, Palmer Luckey: Trump-supporting Oculus founder leaves Facebook, 

„The Guardian”, 31.03.2017, 
https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/31/palmer-luckey-
trump-supporting-vr-pioneer-leaves-facebook [odczyt: 20.06.2018]. 

55 A. Lipowicz, Boeing's SBInet contract gets the axe, 14.01.2011, 
https://washingtontechnology.com/articles/2011/01/14/dhs-cancels-rest-of-
sbinet-and-plans-mix-of-new-technologies-at-border.aspx [odczyt: 
20.06.2018]. 

56 S. Levy, Inside Palmer Luckey’s Bid to Build a Border Wall, „WIRED”, 
11.06.2018, https://www.wired.com/story/palmer-luckey-anduril-border-
wall/ [odczyt: 20.06.2018].  

57 O. Solon, 'Surveillance society': has technology at the US-Mexico border gone 
too far?, „The Guardian”, 13.06.2018,  
https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/13/mexico-us-border-
wall-surveillance-artificial-intelligence-technology [odczyt: 20.06.2018]. 

https://washingtontechnology.com/articles/2011/01/14/dhs-cancels-rest-of-sbinet-and-plans-mix-of-new-technologies-at-border.aspx
https://washingtontechnology.com/articles/2011/01/14/dhs-cancels-rest-of-sbinet-and-plans-mix-of-new-technologies-at-border.aspx
https://www.wired.com/story/palmer-luckey-anduril-border-wall/
https://www.wired.com/story/palmer-luckey-anduril-border-wall/
https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/13/mexico-us-border-wall-surveillance-artificial-intelligence-technology
https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/13/mexico-us-border-wall-surveillance-artificial-intelligence-technology
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również społeczności miasteczek i ranczerów przygranicznych58. 
Kontrowersje budzi zwłaszcza projekt skanowania twarzy osób 
przekraczających granicę oraz mobilne skanery jeżdżące po 
okolicznych miastach w celu porównywania gromadzonych 
informacji z bazami różnych agencji bezpieczeństwa59. Warto 
podkreślić, że te ostatnie rozwiązania można potraktować jako 
wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych standardów, które są 
wdrażane w państwach azjatyckich60. Być może jest to zatem 
wskaźnik pewnego ogólnego trendu przechodzenia do 
społeczeństwa ciągłego nadzoru. [TJ/KP] 

  

                                                      
58 Tamże. 
59 S. Levin, US government to use facial recognition technology at Mexico border 

crossing, „The Guardian”, 5.06.2018, 
https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/05/facial-recognition-
us-mexico-border-crossing [odczyt: 20.06.2018]. 

60 Zob. Lampy z technologią rozpoznawania rysów twarzy – kolejny krok  
w stronę singapurskiego Smart Nation, „Biuletyn OSnWC” nr 14, s. 24-25. 

https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/05/facial-recognition-us-mexico-border-crossing
https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/05/facial-recognition-us-mexico-border-crossing


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

27 
 

Bazy zdjęć twarzy obejmujące połowę obywateli USA 
rutynowo wykorzystywane w poszukiwaniu 
przestępców  

SYGNAŁ 

21 czerwca 2018. Zespół naukowców z uniwersytetu Georgetown  
w USA (z Wydziału Prawa) przy wsparciu pozarządowych organizacji 
zajmujących się ochroną prywatności w obliczu działania nowych 
technologii61 uruchomił projekt pt. „The Perpetual Line-up” 
(Nieustanna konfrontacja). Jest on poświęcony funkcjonowaniu 
technologii rozpoznawania twarzy i jej wykorzystaniu do 
przeszukiwania baz zdjęć obywateli amerykańskich62. Line-up to 
inaczej konfrontacja policyjna, czyli postawienie obok siebie  
w szeregu osób podejrzanych i niewinnych w celu przedstawienia ich 
świadkom określonego zdarzenia. Tradycyjnie line-up odbywał się  
z udziałem osób postronnych lub pracowników policji. Obecnie 
policja oraz inne agencje bezpieczeństwa wewnętrznego w USA 
standardowo korzystają z baz zdjęć twarzy, wyposażonych w funkcję 
rozpoznawania twarzy do poszukiwania przestępców. Badacze  
z Georgetown twierdzą, że w takich bazach znajdują się obecnie 
zdjęcia połowy dorosłych Amerykanów63.  

Projekt wskazuje na istnienie w USA wielu baz o różnym stopniu 
złożoności i technicznego zaawansowania. Wszystkie jednak łączy 
fakt – problematycznego, jak twierdzą autorzy projektu  
– skanowania biometrycznego obywateli, którzy w danym momencie 
nie są podejrzanymi. Tradycyjnie, bazy odcisków palców oraz próbek 
DNA były tworzone z materiału pobranego w związku z określonym 
dochodzeniem. Bazy zdjęć tworzone są natomiast nie tylko ze zdjęć 
policyjnych robionych podczas aresztowania (tzw. mugshots), ale 
przede wszystkim ze zdjęć robionych do prawa jazdy, paszportów  
i innych oficjalnych dokumentów64.  

Autorzy projektu wskazują na brak prawnych regulacji dotyczących 
technologii rozpoznawania twarzy, a także na ryzyko ograniczania 
wolności słowa – tylko stan Ohio zabrania użycia tej technologii do 

                                                      
61 Są to: American Civil Liberties Union, the Electronic Frontier Foundation oraz 

The Electronic Privacy Information Center. Źródło: 
https://www.perpetuallineup.org/appendix [odczyt: 21.06.2018]. 

62 https://www.perpetuallineup.org/#introduction [odczyt: 21.06.2018]. 
63 https://www.perpetuallineup.org/ [odczyt: 21.06.2018]. 
64 Tamże.  

https://www.perpetuallineup.org/appendix
https://www.perpetuallineup.org/#introduction
https://www.perpetuallineup.org/
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śledzenia osób w sprawach powiązanych z działaniami religijnymi czy 
politycznymi. Wskazują także na problemy z dokładnością wyników,  
m.in. na trudności w rozpoznawaniu osób różnych ras i pomyłki  
w identyfikacji osób czarnoskórych65, możliwość zmylenia policji 
przez zmiany wyglądu przy użyciu makijażu, peruk itp.66. Algorytmy 
wyszukujące częściej też mylą się, gdy operują na dużych bazach 
zdjęć, zwiększa się wtedy szansa na pojawienie się osób bardzo 
podobnych do siebie67. Technologia – w tym przypadku – jest zatem 
dalece niedoskonała, a jednocześnie coraz bardziej się na niej polega 
w walce z przestępcami.   

Rekomendacja. W kontekście narastającego w Polsce trendu do 
digitalizacji różnych typów dokumentów publicznych oraz przy 
stosowaniu już obecnie zdjęć biometrycznych należy zastanowić się 
nad wyprzedzeniem sytuacji i stworzeniem rozwiązań prawnych, 
które zabezpieczą pewne aspekty wolności i prywatności obywateli, 
a jednocześnie pomogą działać podmiotom odpowiedzialnym za 
bezpieczeństwo państwa.  [TJ/SB] 

 

 

 

  

                                                      
65 S. Lohr, Facial Recognition Is Accurate, if You’re a White Guy, „New York 

Times”, 9.02.2018, https://www.nytimes.com/2018/02/09/technology/facial-
recognition-race-artificial-intelligence.html [odczyt: 28.06.2018]. 

66 https://qz.com/940979/facial-recognition-technology-will-make-life-a-
perpetual-police-lineup-for-all/ [odczyt: 21.06.2018]. 

67  https://www.perpetuallineup.org/findings/accuracy [odczyt: 21.06.2018]. 
Wysoka dokładność odnotowana jest przy mniejszych bazach danych – jak  
w przypadku szkół, zob. materiał poniżej.  

https://www.nytimes.com/2018/02/09/technology/facial-recognition-race-artificial-intelligence.html
https://www.nytimes.com/2018/02/09/technology/facial-recognition-race-artificial-intelligence.html
https://qz.com/940979/facial-recognition-technology-will-make-life-a-perpetual-police-lineup-for-all/
https://qz.com/940979/facial-recognition-technology-will-make-life-a-perpetual-police-lineup-for-all/
https://www.perpetuallineup.org/findings/accuracy
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Upowszechnienie technologii rozpoznawania twarzy 
w amerykańskich szkołach oswaja opinię publiczną ze 
stałym nadzorem 

ANALIZA 

6 czerwca 2018. Amerykański portal „Privacy News Online” opisał68, 
na podstawie artykułu z „The Buffalo News”69, postępujące 
upowszechnienie systemów rozpoznawania twarzy w amerykańskich 
szkołach. W okręgu Lockport, w stanie Nowy Jork, władze oświatowe 
podjęły decyzję o instalacji systemu monitoringu bezpieczeństwa, 
opartego o 300 kamer cyfrowych i oprogramowanie do 
rozpoznawania twarzy. System ma powiadamiać dyrekcję o wejściu 
na teren szkoły osób niepożądanych (np. przestępców seksualnych, 
usuniętych z pracy pracowników, rodziców pozbawionych praw 
rodzicielskich, zawieszonych uczniów itp.). Jest też w stanie 
rozpoznawać broń, o ile znajduje się ona na widoku. Przewiduje się 
także monitorowanie zachowania konkretnych uczniów przez pewien 
okres czasu w ramach sankcji za przewinienia wobec regulaminu 
szkolnego. Rozwiązanie to może stać się modelowe dla wielu innych 
szkół w USA70. 

Komentarz: W maju br. wpływowa Amerykańska Unia Ochrony 
Swobód Obywatelskich (ACLU) zaalarmowała opinię publiczną 
informacjami na temat znaczącego zaangażowania firmy Amazon  
w dostarczanie technologii rozpoznawania twarzy na potrzeby policji 
w szeregu stanów USA71. Upowszechnienie technologii 
rozpoznawania twarzy w amerykańskich szkołach ilustruje proces 
oswojenia tej budzącej powszechne obawy technologii.  

                                                      
68  G. Moody, In China’s footsteps: Amazon and US schools normalize automatic 

facial recognition and constant surveillance, 28.05.2018, 
https://www.privateinternetaccess.com/blog/2018/05/in-chinas-footsteps-
amazon-and-us-schools-normalize-automatic-facial-recognition-and-
constant-surveillance/ [odczyt: 5.06.2018]. 

69  T. Prohaska, Lockport schools turn to state-of-the-art technology to beef up 
security, 20.05.2018,  http://buffalonews.com/2018/05/20/lockport-schools-
turn-to-state-of-the-art-technology-to-beef-up-security/ [odczyt: 5.06.2018]. 

70  J. Moore, Lockport could soon be a national model for school security, 
21.05.2018, https://www.wkbw.com/news/lockport-could-soon-be-a-
national-model-for-school-security [odczyt: 05.06.2018]. 

71  Zob. sygnał pt. Obrońcy praw człowieka w USA zarzucają Amazonowi udział  
w budowaniu państwa policyjnego, „Biuletyn OSnWC” nr 15, s. 15-16. 

https://www.privateinternetaccess.com/blog/2018/05/in-chinas-footsteps-amazon-and-us-schools-normalize-automatic-facial-recognition-and-constant-surveillance/
https://www.privateinternetaccess.com/blog/2018/05/in-chinas-footsteps-amazon-and-us-schools-normalize-automatic-facial-recognition-and-constant-surveillance/
https://www.privateinternetaccess.com/blog/2018/05/in-chinas-footsteps-amazon-and-us-schools-normalize-automatic-facial-recognition-and-constant-surveillance/
http://buffalonews.com/2018/05/20/lockport-schools-turn-to-state-of-the-art-technology-to-beef-up-security/
http://buffalonews.com/2018/05/20/lockport-schools-turn-to-state-of-the-art-technology-to-beef-up-security/
https://www.wkbw.com/news/lockport-could-soon-be-a-national-model-for-school-security
https://www.wkbw.com/news/lockport-could-soon-be-a-national-model-for-school-security
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Początkowo, monitoring uzasadnia się potrzebą identyfikacji zbiegów 
czy przestępców seksualnych – których prywatność uznaje się za 
mniej chronioną; nadzorowi chętnie poddaje się też osoby, które 
przebywają na warunkowym zwolnieniu z więzienia. W Chinach 
systemy nadzoru oparte na rozpoznawaniu twarzy najpierw 
testowano w Tybecie, a następnie w prowincji Xinjang, zamieszkanej 
przez niechętną władzy centralnej ujgurską mniejszość etniczną72. 
Według doniesień, chińska policja otrzymuje tam informację, gdy 
któraś z monitorowanych osób (pochodzenia ujgurskiego) opuści 
wyznaczone jej terytorium. Oznacza to de facto zamknięcie  
w pewnego rodzaju rezerwacie. W dalszej kolejności, stałemu 
nadzorowi poddawani są członkowie grup o relatywnie niskim 
statusie społecznym (tj. niewielkiej możliwości zaprotestowania 
przeciwko nadzorowi) – np. robotnicy w chińskich fabrykach73 albo 
uczniowie w amerykańskich szkołach. Wreszcie, system zostaje 
narzucony wszystkim obywatelom – jak w Chinach, gdzie kamery 
monitorują przejścia dla pieszych w dużych miastach i automatycznie 
rozpoznają osoby przechodzące na czerwonym świetle i nakładają na 
nie kary. 

W USA krytycy wdrożenia systemu wskazują, że stanowi on 
marnotrawstwo pieniędzy i będzie nieskuteczny. Zdecydowaną 
większość sprawców ataków stanowią bowiem aktualni uczniowie 
szkół-obiektów zamachu, uprawnieni do przebywania na jej terenie, 
zaś możliwość rozpoznania twarzy potencjalnego sprawcy strzelaniny 
w praktyce pozwoli wyprzedzić ewentualny atak jedynie o kilka 
sekund. Kluczową kwestią pozostaje sprawność i czas przyjazdu ekipy 
policyjnej. Można sobie jednak wyobrazić, że te słabe punkty 
systemu bezpieczeństwa staną się zachętą dla firm do rozwijania 
kolejnych rozwiązań, w tym np. skanowania otoczenia szkół, a nawet 
– wdrożenia systemów automatycznej reakcji na zagrożenia (np. 
pozwalających błyskawicznie obezwładnić podejrzanego).  
Choć obecnie to ostatnie rozwiązanie wydaje się niedopuszczalne  

                                                      
72 Zob. L. Pasha-Robinson, China testing facial recognition technology in Muslim 

region of Xinjiang, 18.01.2018, 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-facial-recognition-
surveillance-tech-muslim-region-xinjiang-uighur-ethnic-group-terror-attack-
a8165366.html [odczyt: 5.06.2018]. 

73 S. Cole, China Claims It's Scanning Workers' Brainwaves to Increase Efficiency 
and Profits, 1.05.2018, 
https://motherboard.vice.com/en_us/article/8xkymg/china-brain-wave-hats-
helmets-productivity [odczyt: 5.06.2018]. 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-facial-recognition-surveillance-tech-muslim-region-xinjiang-uighur-ethnic-group-terror-attack-a8165366.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-facial-recognition-surveillance-tech-muslim-region-xinjiang-uighur-ethnic-group-terror-attack-a8165366.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-facial-recognition-surveillance-tech-muslim-region-xinjiang-uighur-ethnic-group-terror-attack-a8165366.html
https://motherboard.vice.com/en_us/article/8xkymg/china-brain-wave-hats-helmets-productivity
https://motherboard.vice.com/en_us/article/8xkymg/china-brain-wave-hats-helmets-productivity
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z powodów etycznych, coraz liczniejsze są przejawy stosowania 
analizy predykcyjnej w obszarze walki z przestępczością74. Podkreśla 
się także, że uboczne efekty stosowania nowoczesnych technologii  
w sferze polityki socjalnej i w systemie sprawiedliwości  
w nieproporcjonalnie wielkim stopniu dotykają przede wszystkim 
osoby już dyskryminowane z innych względów (np. mniejszości 
etniczne). Utrwalają więc one i pogłębiają nierówności społeczne75.  

Dodatkowe obawy budzi brak w USA odpowiednich regulacji 
prawnych. W artykule opublikowanym na łamach „The Washington 
Post” autor relacjonuje wzrost liczby placówek Stanach 
Zjednoczonych, w których dane na temat twarzy są rejestrowane  
i wykorzystywane do identyfikacji uprawnionych klientów76.  
Nie określono jednak, między innymi: 

1. Kto jest uprawniony do gromadzenia i przetwarzania danych 

biometrycznych twarzy? 

2. Czy w przypadku gromadzenia danych biometrycznych twarzy 

osoby małoletniej potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna? 

3. Kto jest uprawniony do wyszukiwania twarzy konkretnych 

osób w bazach danych?  

Odpowiednie urządzenia i oprogramowanie są agresywnie 
promowane przez firmy, z których część jest podejrzewana – lub 
wprost chwali się – współpracą ze służbami wywiadowczymi obcych 
państw. Szczegóły funkcjonowania ich systemów pozostają na ogół 
nieznane dla odbiorców końcowych. Jednakże pod wpływem 
nacisków opinii publicznej, zwłaszcza na fali kolejnych strzelanin, 

                                                      
74 Kompleksowe omówienie znaleźć można w opracowaniu autorów z RAND 

Corporation pt. Predictive Policing. The Role of Crime Forecasting in Law 
Enforcement Operations (2013),  
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR200/RR
233/RAND_RR233.pdf  [odczyt: 5.06.2018]. 

75 Zob. M. Cagle, Amazon Teams Up With Law Enforcement to Deploy 
Dangerous New Face Recognition Technology, 22.05.2018, 
https://www.aclunc.org/blog/amazon-teams-law-enforcement-deploy-
dangerous-new-face-recognition-technology [odczyt: 05.06.2018]. 

76 D. Harwell, Unproven facial-recognition companies target schools, promising 
an end to shootings, 7.06.2018, 
https://www.washingtonpost.com/business/economy/unproven-facial-
recognition-companies-target-schools-promising-an-end-to-
shootings/2018/06/07/1e9e6d52-68db-11e8-9e38-
24e693b38637_story.html?noredirect=on&utm_term=.ebeeb54f6981 
[odczyt: 13.06.2018]. 

https://www.aclunc.org/blog/amazon-teams-law-enforcement-deploy-dangerous-new-face-recognition-technology
https://www.aclunc.org/blog/amazon-teams-law-enforcement-deploy-dangerous-new-face-recognition-technology
https://www.washingtonpost.com/business/economy/unproven-facial-recognition-companies-target-schools-promising-an-end-to-shootings/2018/06/07/1e9e6d52-68db-11e8-9e38-24e693b38637_story.html?noredirect=on&utm_term=.ebeeb54f6981
https://www.washingtonpost.com/business/economy/unproven-facial-recognition-companies-target-schools-promising-an-end-to-shootings/2018/06/07/1e9e6d52-68db-11e8-9e38-24e693b38637_story.html?noredirect=on&utm_term=.ebeeb54f6981
https://www.washingtonpost.com/business/economy/unproven-facial-recognition-companies-target-schools-promising-an-end-to-shootings/2018/06/07/1e9e6d52-68db-11e8-9e38-24e693b38637_story.html?noredirect=on&utm_term=.ebeeb54f6981
https://www.washingtonpost.com/business/economy/unproven-facial-recognition-companies-target-schools-promising-an-end-to-shootings/2018/06/07/1e9e6d52-68db-11e8-9e38-24e693b38637_story.html?noredirect=on&utm_term=.ebeeb54f6981
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szkoły i inne placówki pracujące z dziećmi odczuwają silną presję na 
przyjęcie tej technologii77. 

Należy spodziewać się dalszego doskonalenia i upowszechnienia 
technologii rozpoznawania twarzy. Im więcej bowiem użytkowników 
systemu, tym większa jego sprawność (w tym wyższa skuteczność 
algorytmów78), niższa cena i – w ostateczności – większa pokusa dla 
władz, by z niego skorzystać79. Pokazuje to casus Chin. W sferze 
edukacji testuje się tam już dziś znacznie bardziej zaawansowane  
i niepokojące od opisanych tutaj rozwiązania oparte  
o rozpoznawanie twarzy, w tym oprogramowanie do automatycznej 
detekcji stanu emocjonalnego uczniów80. Ma ono pozwalać 
nauczycielom lepiej kontrolować przebieg procesu nauczania,  
np. szybko wykrywać u konkretnych uczniów spadek uwagi, senność, 
brak zrozumienia czy inne emocje uznawane za niepożądane81. 

Już dziś wiele obiektów publicznych (w tym szkoły) wyposażonych 
jest w monitoring wizyjny82. Powszechnie podkreśla się jednak jego 
ograniczenia: ilość gromadzonego materiału jest tak duża, że ludzcy 

                                                      
77 Tamże. 
78 Konsultant okręgu szkolnego twierdzi, że gdy zainstalowano wystarczająco 

dużo kamer, skuteczność rozpoznawania twarzy systemu Aegis wynosi 
99,97% dla osób, których zdjęcia znajdują się w bazie. Zob. T. Prohaska, op. 
cit. Należy tu jednak zastrzec, że wskazany poziom efektywności dotyczy bazy 
osób z jednego okręgu szkolnego. 

79 G. Moody, op. cit. 
80 Technologią odczytywania emocji z twarzy dysponuje także polski start-up 

Quantum Lab; zob. Auta elektryczne i rozpoznawanie twarzy to jedne z 
trendów w biznesie na 2018 r., 24.01.2018, 
http://forsal.pl/artykuly/1099910,auta-elektryczne-i-rozpoznawanie-twarzy-
to-jedne-z-trendow-w-biznesie-na-2018-r.html [odczyt: 05.06.2018]. 

81 T. F. Chan, A school in China is monitoring students with facial-recognition 
technology that scans the classroom every 30 seconds, 20.05.2018, 
http://www.businessinsider.com/china-school-facial-recognition-technology-
2018-5?IR=T [odczyt: 05.06.2018]. 

82 W raporcie NIK nt. monitoringu wizyjnego w polskich szkołach sformułowano 
wniosek, że przyczynia się on do poprawy poczucia bezpieczeństwa, choć 
pełni na ogół tylko funkcje prewencyjne i dowodowe, zamiast funkcji 
interwencyjnej. Wskazano także, że problemem jest brak uregulowania 
prawnego, stąd – rozbieżne praktyki wykorzystywania. Zob. NIK o 
monitoringu w szkołach, 13.03.2017, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-
o-monitoringu-w-szkolach.html  [odczyt: 05.06.2018]. Trzeba tu podkreślić, że 
istnieje zasadnicza różnica pomiędzy standardowym monitoringiem wizyjnym 
a monitoringiem z funkcją rozpoznawania twarzy: dopiero ten drugi, dzięki 
sztucznej inteligencji, jest w stanie pozyskać na temat obserwowanych osób 
zdecydowanie więcej wrażliwych informacji i to w czasie rzeczywistym. 

http://forsal.pl/artykuly/1099910,auta-elektryczne-i-rozpoznawanie-twarzy-to-jedne-z-trendow-w-biznesie-na-2018-r.html
http://forsal.pl/artykuly/1099910,auta-elektryczne-i-rozpoznawanie-twarzy-to-jedne-z-trendow-w-biznesie-na-2018-r.html
http://www.businessinsider.com/china-school-facial-recognition-technology-2018-5?IR=T
http://www.businessinsider.com/china-school-facial-recognition-technology-2018-5?IR=T
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-monitoringu-w-szkolach.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-monitoringu-w-szkolach.html
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operatorzy nie są w stanie reagować na bieżąco. W praktyce, po 
nagrania sięga się po to, by wyjaśnić okoliczności wydarzenia,  
do którego już doszło. Ograniczenia te sprawiają, że większość ludzi 
przyzwyczaiła się do wszechobecności kamer i fakt ich użycia nie jest 
źródłem dyskomfortu. Głównym zagrożeniem, związanym  
z upowszechnianiem systemów monitoringu wyposażonych  
w funkcję rozpoznawania twarzy jest natomiast stworzenie  
– w dalszej perspektywie – systemu totalnego, który wykrywa  
i automatycznie sankcjonuje każde naruszenie normy.  

W sferze edukacji konsekwencje te mogą być szczególnie dotkliwe. 
Ważnym elementem procesu wychowania jest więź pomiędzy 
wychowawcą a wychowankiem, która zakłada obustronne zaufanie. 
Stały i efektywny nadzór technologiczny eliminuje potrzebę zaufania. 
W przypadku wdrożenia zarysowanego tu trybu kontroli, należy 
spodziewać się ze strony uczniów prób „ogrania systemu”,  
np. pozornego dostosowywania się przy testowaniu stale nowych 
sposobów naruszania ładu lub eksperymentowania ze sposobami 
oszukiwania algorytmów detekcji83. Scenariusz jeszcze bardziej 
pesymistyczny zakładałby jednak, że uzyskana niemal całkowita 
szczelność systemu nadzoru wyeliminuje nawet i tego typu próby, 
prowadząc do pełnego konformizmu. 

Warto podkreślić tu specyfikę społeczeństwa amerykańskiego, z jego 
obsesją bezpieczeństwa, wywołaną m.in. wielką skłonnością do 
dochodzenia wszelkiego typu roszczeń przed sądami. Tymczasem  
o wiele rozsądniejsze wydaje się stanowisko wskazujące, że to nie 
kamery są panaceum na strzelaniny, lecz czasochłonna, mozolna  
i godząca w liczne grupy interesu przebudowa tkanki społecznej,  
w tym m.in. inwestycje w dobro wspólne (m.in. infrastrukturę 
publiczną, tworzenie przestrzeni przyjaznych dla ludzi, a nie dla 
samochodów itp.). Jednocześnie, można zauważyć, że elitarne formy 
edukacji (np. szkoły kształcące dzieci elity wiodących firm 
technologicznych w Dolinie Krzemowej lub najlepsze szkoły prywatne 
w Wielkiej Brytanii) w bardzo ograniczonym stopniu posiłkują się 
nowoczesnymi technologiami w nauczaniu84. Trudno sobie 

                                                      
83 Przykładem takiego podejścia jest specyficzny makijaż i fryzury; strona 

https://cvdazzle.com publikuje wyniki swoich eksperymentów z najnowszymi 
systemami rozpoznawania twarzy i zachęca do ich stosowania. 

84 M. Jenkin, Tablets out, imagination in: the schools that shun technology, „The 
Guardian”, 5.12.2018, https://www.theguardian.com/teacher-

https://www.theguardian.com/teacher-network/2015/dec/02/schools-that-ban-tablets-traditional-education-silicon-valley-london
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wyobrazić, że chciałyby one kiedykolwiek wdrożyć opisany tu system 
nadzoru. Wydaje się zresztą, że jednym z wymiarów przyszłych 
nierówności społecznych będzie zakres, w jakim jednostki lub grupy 
będą podlegać technologiom nadzoru. Istnieje obawa, że jedynie 
osoby zamożne i grupy wpływowe będą w stanie częściowo 
kontrolować i ograniczać ten zakres, podczas gdy reszta 
społeczeństwa nie będzie mieć w tej kwestii wyboru.  

Rekomendacja: Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także wszystkie 
władze centralne i samorządowe odpowiedzialne za system oświaty  
i wychowania, powinny ze szczególną ostrożnością przyglądać się 
próbom wdrażania innowacji technologicznych w tej dziedzinie. 
Należy blokować ewentualne próby wdrażania w szkołach  
i instytucjach edukacyjnych technologii rozpoznawania twarzy 
(nawet gdy służy ona pozornie niewinnym czynnościom, jak np. 
obsługa płatności w szkolnej stołówce lub uzyskania dostępu do 
szafki w szatni). [SB/BP] 

 

  

                                                                                                                            
network/2015/dec/02/schools-that-ban-tablets-traditional-education-silicon-
valley-london [odczyt: 5.06.2018]. 
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Papua Nowa Gwinea planuje wyłączyć Facebooka na 
miesiąc w celach badawczych oraz w celu zwalczania 
cyberprzestępczości 

ANALIZA 

7 czerwca 2018. Odpowiedzialny za komunikację, nowe technologie 
informacyjne i energię minister rządu Papui Nowej Gwinei ogłosił  
w maju br. plan miesięcznego zablokowania działania w tym kraju 
Facebooka85. Oficjalnym celem podjęcia takiego kroku jest chęć 
zbadania działalności amerykańskiego medium społecznościowego, 
oszacowanie liczby prowadzonych na nim fałszywych i anonimowych 
kont, przeciwdziałanie cyberprzestępczości, pornografii, fake news  
i ustalenie poziomu realnych wpływów mediów społecznościowych 
na politykę86. 

Minister nie wyjaśnił, dlaczego wyłączenie Facebooka jest potrzebne 
do przeprowadzenia analizy działalności serwisu. Nie wyjaśnił 
również, dlaczego jest gotowy na narażenie przedsiębiorców na 
straty wynikające z ograniczenia ich kontaktów z klientami oraz 
dlaczego chce pozbawić społeczeństwo obywatelskie istotnego 
kanału komunikacyjnego. Pojawiły się zarzuty, że celem blokady było 
pozbawienie obywateli możliwości ujawniania korupcji rządzących87. 
Po szerokim nagłośnieniu sprawy przez światowe media88 i lokalnych 

                                                      
85 B. Geteng, Shutting Down Facebook in PNG is a Reality, 29.05.2018, 

https://postcourier.com.pg/shutting-facebook-png-reality/ [odczyt: 
4.06.2018]. 

86 Tamże. 
87 Zob. np. L. Matsakis, Papua New Guinea Wants To Ban Facebook. It Shouldn't, 

30.05.2010, https://www.wired.com/story/papua-new-guinea-facebook-ban/ 
[odczyt: 4.06.2018]. 

88 Zob. np. E.A. Roy, Papua New Guinea bans Facebook for a month to root out 
'fake users', 29.05.2018, 
https://www.theguardian.com/world/2018/may/29/papua-new-guinea-
facebook-ban-study-fake-users [odczyt: 4.06.2018]; M. Novak, Papua New 
Guinea to Block Facebook for a Month, Might Launch State-Run Alternative, 
29.05.2018, https://gizmodo.com/papua-new-guinea-to-shut-down-
facebook-for-a-month-mig-1826382068 [odczyt: 4.06.2018]; L. Matsakis, 
Papua New Guinea Wants To Ban Facebook. It Shouldn't…, dz. cyt.; Al Jazeera 
And News Agencies, Papua New Guinea to ban Facebook for a month, 
30.05.2018, https://www.aljazeera.com/news/2018/05/papua-guinea-ban-
facebook-month-180530053406737.html [odczyt: 4.06.2018]. 

https://www.wired.com/story/papua-new-guinea-facebook-ban/
https://www.aljazeera.com/news/2018/05/papua-guinea-ban-facebook-month-180530053406737.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/05/papua-guinea-ban-facebook-month-180530053406737.html
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protestach89 już po dwóch dniach minister tłumaczył, że wyłączenie 
Facebooka jest tylko jednym z rozważanych sposobów zbadania jego 
roli90. 

Jedną z potencjalnych konsekwencji blokady miałoby być jej 
przedłużenie na stałe. Krok taki podjęły już Chiny, Iran i Korea 
Północna – to w tym kontekście interpretowane są propozycje 
papuańskiego ministra. Zasugerował on m.in. również, że po 
wyłączeniu Facebooka Papua Nowa Gwinea zbudowałaby własne 
media społecznościowe. 

Komentarz: Papua Nowa Gwinea należy do państw, w których firma 
Facebook w ramach inicjatywy Internet.org dostarcza darmowy 
dostęp do wybranych witryn internetowych (w tym oczywiście 
Facebooka). Jak wskazaliśmy w jednym z wcześniejszych numerów 
„Biuletynu OSnWC”, rodzi to zagrożenie wyłonienia się nowego typu 
neokolonializmu – neokolonializmu cyfrowego91. Ślady takich obaw 
także znajdują się w wypowiedziach papuańskiego ministra. 

Opublikowane w lipcu 2017 roku wyniki badania przeprowadzonego 
przez międzynarodową organizację Global Voices pokazują 
mechanizmy budowania neokolonializmu cyfrowego za pomocą 
Internet.org92. Ten globalny program Facebooka jest zazwyczaj 
dostępny tylko w jednym z lokalnych języków. Użytkownicy 
Internet.org nie mają dostępu do żadnego medium 
społecznościowego poza Facebookiem. Na liście dostępnych 
serwisów nie ma też dostawców poczty elektronicznej. Dane na 

                                                      
89 S. Wali, Violation of Civil Rights, 30.05.2018, 

https://postcourier.com.pg/violation-civil-rights/ [odczyt: 4.06.2018]. 
90 Brak wskazanego autora notatki, Basil: FB Under Scrutiny, 30.05.2018, 

https://postcourier.com.pg/basil-fb-scrutiny/ [odczyt: 4.06.2018]. 
91 Zob. np. komunikat opublikowany w „Biuletynie OSnWC” nr 8 pt.: Darmowy 

Internet od Facebooka dla krajów rozwijających się: potencjał cyfrowego 
kolonializmu, s. 12; więcej na temat cyfrowego neokolonializmu i jego 
konsekwencji przeczytać można w tekście opublikowanym w „Biuletynie 
OSnWC” nr 11: Suwerenność cyfrowa a bezpieczeństwo narodowe. Relacja z 
konferencji OSnWC, s. 28-30. 

92 Global Voices – Advox, Free Basics in Real Life Six case studies on Facebook's 
internet ‘On Ramp’ initiative from Africa, Asia and Latin America, 27.07.2017, 
https://advox.globalvoices.org/wp-
content/uploads/2017/08/FreeBasicsinRealLife_FINALJuly27.pdf [odczyt: 
6.06.2018]. 

https://postcourier.com.pg/violation-civil-rights/
https://postcourier.com.pg/basil-fb-scrutiny/
https://advox.globalvoices.org/wp-content/uploads/2017/08/FreeBasicsinRealLife_FINALJuly27.pdf
https://advox.globalvoices.org/wp-content/uploads/2017/08/FreeBasicsinRealLife_FINALJuly27.pdf
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temat użytkowników są pobierane na masową skalę – łącznie  
z metadanymi na temat ich aktywności poza Facebookiem93. 

W państwach, w których dostępny jest Internet.org, liczba 
respondentów przyznających, że korzystają z Facebooka jest większa 
od tych, którzy twierdzą, iż korzystają z Internetu standardowo94.  
W państwach rozwijających się Facebook był – zgodnie z badaniami  
z grudnia 2014 r. – po prostu utożsamiany z Internetem przez ponad 
połowę respondentów95. W Indiach Internet.org zostało zakazane  
w lutym 2016 r. po roku działania– Facebookowi zarzucono,  
że łamiąc zasady neutralności Internetu96 uprawia neokolonializm97. 

Facebook był już oskarżany przez przedstawicieli ONZ o współudział 
w wywołaniu konfliktów na tle etnicznym w Mjanmie (d. Birma)98. 
Podobne oskarżenia pod adresem tego medium pojawiły się na Sri 
Lance99, gdzie po pojawieniu się aktów przemocy na tle etnicznym 
zawieszono jego działalność. Z kolei w Indiach zarzucono 
Facebookowi, że doprowadził do samosądów po tym, jak za pomocą 
należącego do niego komunikatora (WhatsApp) rozprzestrzeniane 
były plotki dotyczące porwań dzieci100. 

                                                      
93 Tamże, s. 3. 
94 L. Mirani, Millions of Facebook users have no idea they’re using the internet, 

9.02.2015, https://qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-
theyre-using-the-internet/ [odczyt: 6.06.2018]. 

95 Tamże. W Nigerii uważało tak 65% respondentów, w Indonezji 61%, w Indiach 
58% a w Brazylii 55%.  

96 Czyli zapewniając dostęp tylko do wybranych przez siebie stron 
internetowych. 

97 R. Bhatia, The inside story of Facebook’s biggest setback, 12.05.2016, 
https://www.theguardian.com/technology/2016/may/12/facebook-free-
basics-india-zuckerberg [odczyt: 6.06.2018]. 

98 Zob. np. T. Milles, U.N. investigators cite Facebook role in Myanmar crisis, 
12.03.2018, https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-
facebook/u-n-investigators-cite-facebook-role-in-myanmar-crisis-
idUSKCN1GO2PN [odczyt: 4.06.2018]; M. Safi, Revealed: Facebook hate 
speech exploded in Myanmar during Rohingya crisis, 3.04.2018, 
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/03/revealed-facebook-hate-
speech-exploded-in-myanmar-during-rohingya-crisis [odczyt: 4.06.2018]. 

99 S. Aneez S. Sirilal, Sri Lanka to lift social media ban: minister, 13.03.2018, 
https://www.reuters.com/article/us-sri-lanka-clashes-socialmedia/sri-lanka-
to-lift-social-media-ban-minister-idUSKCN1GP2LO [odczyt: 4.06.2018]. 

100 A. Perera, The people trying to fight fake news in India, 24.06.2018, 
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40657074 [odczyt: 4.06.2018]; J. 
Pawar, Fake viral Whatsapp messages work as careless whispers, 13.05.2018, 
http://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2018/may/13/fake-

https://qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-using-the-internet/
https://qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-using-the-internet/
https://www.theguardian.com/technology/2016/may/12/facebook-free-basics-india-zuckerberg
https://www.theguardian.com/technology/2016/may/12/facebook-free-basics-india-zuckerberg
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-facebook/u-n-investigators-cite-facebook-role-in-myanmar-crisis-idUSKCN1GO2PN
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-facebook/u-n-investigators-cite-facebook-role-in-myanmar-crisis-idUSKCN1GO2PN
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-facebook/u-n-investigators-cite-facebook-role-in-myanmar-crisis-idUSKCN1GO2PN
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/03/revealed-facebook-hate-speech-exploded-in-myanmar-during-rohingya-crisis
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/03/revealed-facebook-hate-speech-exploded-in-myanmar-during-rohingya-crisis
https://www.reuters.com/article/us-sri-lanka-clashes-socialmedia/sri-lanka-to-lift-social-media-ban-minister-idUSKCN1GP2LO
https://www.reuters.com/article/us-sri-lanka-clashes-socialmedia/sri-lanka-to-lift-social-media-ban-minister-idUSKCN1GP2LO
http://www.bbc.com/news/world-asia-india-40657074
http://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2018/may/13/fake-viral-whatsapp-messages-work-as-careless-whispers-1814027.html
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Innego typu zarzuty formułowano w odniesieniu do działalności 
Facebooka w USA czy Wielkiej Brytanii. Między innymi w tych 
państwach Facebook miał się stać narzędziem wpływania na wybory 
przez podmioty zagraniczne. 

Jednak skupianie się w tym kontekście wyłącznie na Facebooku jako 
medium społecznościowym jest błędne. Medium społecznościowe to 
tylko flagowy produkt spółki Facebook Inc. Należą do niej jeszcze 
inne narzędzia komunikacyjne o globalnym zasięgu: WhatsApp  
i Instagram101. Każde z tych narzędzi generuje inny typ wyzwań  
i problemów dla państw, w których jest dostępne.  

Kontrolowana przez Marka Zuckerberga spółka próbuje 
przeciwdziałać zidentyfikowanym i wskazanym wyżej zagrożeniom 
dla różnych społeczeństw tworząc odpowiednie algorytmy i aplikacje 
oparte na sztucznej inteligencji oraz budując zespoły ludzkich 
moderatorów. Celem pracy tak jednych, jak i drugich ma być 
uniknięcie problemów związanych z np. rozprzestrzenianiem się 
fakenewsów za pomocą mediów społecznościowych. Koordynację 
działania systemów informatycznych utrudniają jednak znaczące 
różnice międzykulturowe – niemożliwe okazuje się stworzenie 
systemu uniwersalnego. Jedną z metod niwelowania różnic jest 
korzystanie przez Facebooka ze wsparcia lokalnych organizacji 
sprawdzających informacje (fact checking), które mają pomóc w 
określaniu, jakie źródła informacji są wiarygodne102. To jednak rodzi 
obawy, że o „cenzurze” na Facebooku będą decydować zwolennicy 
jednej opcji politycznej. O samym wyborze tego typu arbitrów może 
decydować zbieżność ich światopoglądów ze światopoglądem 
dominującym wśród pracowników i kierownictwa Facebooka czy 
szerzej rozumianych elit Doliny Krzemowej. 

Rekomendacja: Analiza działalności Facebooka przez pojedynczą 
instytucje taką jak np. GIODO byłaby niewystarczająca, ponieważ 

                                                                                                                            
viral-whatsapp-messages-work-as-careless-whispers-1814027.html [odczyt: 
4.06.2018]. 

101 W kwietniu 2018 roku użytkowników aktywnych przynajmniej raz w miesiącu 
Facebook miał 2,234 miliarda, WhatsApp 1,5 miliarda, Facebook Messenger 
1,3 miliarda a Instagram 813 milionów (za: Most popular social networks 
worldwide as of April 2018, ranked by number of active users (in millions), 
dane z 12.04.2018, https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-
networks-ranked-by-number-of-users/ [odczyt: 4.06.2018]. 

102 Por. np. komunikat opublikowany w „Biuletynie OSnWC” nr 14 Filipińska 
akcja likwidowania kont na Facebooku i przenoszenia się na rosyjskie 
VKontakte, s. 18-19. 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
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wyzwania związane z tą spółką wykraczają poza ochronę danych 
osobowych. Również oszacowanie skali operacji informacyjnych  
– np. przez tajne służby – prowadzonych przeciwko Polsce przy 
wykorzystaniu Facebooka dotknęłoby tylko części wyzwań. 
Niezbędne jest kompleksowe spojrzenie na szanse i zagrożenia 
związane z działalnością tego przedsiębiorstwa. W tym celu należy 
zbierać informacje o dotychczasowych nieprawidłowościach  
w działaniu produktów spółki Facebook Inc., do których doszło  
i wciąż dochodzi poza Polską. Na tej podstawie warto budować 
scenariusze wyzwań dla naszego kraju. [JW/NH] 


