
Skanowanie twarzy w miejskim monitoringu poza kontrolą? 
Europa się broni. 

 

Ze świata napływają coraz to bardziej niepokojące informacje o wykorzystywaniu 
przez instytucje i służby państwowe zaawansowanych technologii opartych na 
sztucznej inteligencji do rozpoznawania twarzy. W dobie śledzenia każdego naszego 
kroku przez urządzenia „smart” nie powinno nas to dziwić. Jednak niepokoić, z całą 
pewnością. 

Ujgurski Autonomiczny Region Sinciang pod ścisłą kontrolą 

Tylko w jednym miesiącu rząd chiński przeskanował około 500 tysięcy twarzy swoich 
obywateli w poszukiwaniu mniejszości narodowych. Główną lokalizacją poszukiwań 
był Ujgurski Autonomiczny Region Sinciang, zajmujący 1/6 powierzchni całego 
państwa. Znajduje się on w północno-zachodniej części kraju, przy granicy z Tybetem, 
Mongolią, Rosją, Kaszmirem i kilkoma państwami Azji Centralnej. Jest to teren w 40 
procentach zaludniony przez najliczniejszą mniejszość muzułmańską Chin: Ujgurów. 
Na terenie regionu zamieszkuje ich około dziesięciu milionów. Nieznana jest obecnie 
liczba całej populacji, która przebywa także na terenach Kirgistanu, Tadżykistanu, 
Uzbekistanu, Kazachstanu czy Turcji. 

Od lat 90 Chiny oskarżają Ujgurów o nieposłuszeństwo cywilne i dążenia 
separatystyczne. Od 11 września uważają ich za terrorystów. W inwigilacji życia Ujgurów 
rząd chiński posunął się do rejestrowania zapisów z kamer rozpoznających twarze, 
śledzenia życia online za pomocą szpiegowskich aplikacji oraz niezapowiedzianych 
wizyt domowych, podczas których odbywają się wywiady z przedstawicielami rządu.  

Na szczególną uwagę zasługuje system rozpoznawania twarzy z kamer miejskich. 
Zostały one wymyślone przez niewielkie firmy startupowe, zajmujące się rozwojem 
sztucznej inteligencji. Opracowały one algorytmy, umożliwiające rozpoznawanie 
twarzy ujgurskich i nie-ujgurskich. Wiodącymi, na rynku sztucznej inteligencji w 
Chinach, są Megvii, Yitu, CloudeWalk i SenseTime, wyceniane na ponad 1 miliard 
dolarów amerykańskich. Jednak ci ostatni sprzedali część swoich udziałów na 
początku tego roku, po skandalach związanych z masowym śledzeniem Ujgurów, a 
także ich przetrzymywaniem w obozach. Na światło dzienne wyszły fakty o zbiorze 
ponad 2,5 miliona zapisów związanych z przemieszaniem się mniejszości 
muzułmańskiej po terenach Chin. Wśród danych znajdowały się szczegółowe 
informacje o dowodach osobistych (i datach ich wygaśnięcia), adresie, płci, 
narodowości, dacie urodzin czy obecnym pracodawcy. 

Wielkie koncerny wplątane w nieczystą grę 

Aby ulepszyć prace systemów do rozpoznawania twarzy, inżynierowie używają 
procesu zwanego „machine learnig” (ang. nauczanie maszynowe). Polega on na 
wprowadzaniu do systemu bazy istniejących zdjęć i uczeniu za ich pomocą sztucznej 
inteligencji rozpoznawania wzorców i charakterystycznych cech twarzy. Ujgurzy mają 



rysy bardziej przypominające rysy mieszkańców Azji Centralnej, przez co łatwo  
odróżnić ich od rodowitych Chińczyków. Jak podaje magazyn New York Times, baza 
zdjęć o których mowa, została zebrana kilka lat wcześniej przez firmę Miscrosoft. 

Na rozwój technologii związanych ze sztuczną inteligencją idą w Chinach 
niesamowite pieniądze. Inwestycje w tym sektorze wzrosły do 2,1 miliarda dolarów. 
Prywatni inwestorzy, tacy jak Kai Fu Lee wykładają miliony na dofinansowania 
technologii. Kai Fu Lee, chińsko-amerykański przedsiębiorca, były prezes Google 
China, nie podziela obaw forum międzynarodowego dotyczących rozwoju tego typu 
technologii. Podkreśla, że w sztucznej inteligencji leży niesamowity potencjał i 
przyszłość historii. 

Inne państwa nie są tak pewne słuszności rozwoju technologii skanowania twarzy. 
Chociaż mówi się o spektakularnych sukcesach wyłapywania poszukiwanych 
przestępców z tłumu, pojawiają się także obawy o pełną inwigilację obywateli i nowe 
oblicze rasizmu. Mówi się także o niedoskonałościach systemów. O nieświadomych 
błędach twórców przy tworzeniu algorytmów. W Stanach Zjednoczonych miały już 
miejsce wpadki systemu, który uznawał za przestępców osoby zupełnie niewinne. 

W Chinach zapotrzebowanie na tego typu programy wciąż rośnie. Nawet jeżeli wiele 
kamer miejskich nie ma technicznych możliwości do współgrania z systemem 
rozpoznawania twarzy, w kolejnych regionach ogłaszane są nowe przetargi na zakup 
oprogramowania. Jest to pierwsze państwo, które stosuje tego typu praktyki 
inwigilacyjne za pomocą nowoczesnych technologii. 

Mniejszości narodowe cierpią najbardziej 

Ujgurzy są teraz pod ścisłą kontrolą państwa. Wielu z nich trafia do specjalnych 
obozów pod zarzutami kolaboracji. Według rządu chińskiego trafiają tam jedynie na 
czas resocjalizacji. 

Linie lotnicze zostały zobowiązane do informowania policji o grupowych zakupach 
biletów przez Ujgurów. Nawet same firmy, produkujące systemy (CloudWalk, Yitu, 
SenseTime) reklamują się na swoich stronach, obiecując chińskim obywatelom pełne 
bezpieczeństwo. 

Jednak od czerwca tego roku buntują się także zwykli obywatele Chin, mieszkańcy 
Hongkongu, którzy nie czują się swobodnie na ulicach swojego miasta. Przestają 
korzystać z popularnych serwisów społecznościowych, które wyjątkowo tu działają (w 
większości Chin są zablokowane). Wykonują połączenia z telefonów stacjonarnych, a 
protestując zasłaniają twarze w obawie przed kamerami. 

Firmy chcą zarabiać pieniądze, ludzie chcą prywatności 

Technologia, która rozwija się od wielu lat, nad którą pracowały i wciąż pracują 
największe koncerny technologiczne, takie jak Amazon, Google czy Miscrosoft, była 
ogromną nadzieją wielu rządzących. Miała przynieść spokój i bezpieczeństwo w 
świecie przestępczości i terroru. Jednak jak to bywa z wielkimi ideami, gdy wpadła w 
nieodpowiednie ręce, została wykorzystana przeciwko ludziom, a nie dla ludzi. 
Eksperci biją na alarm, pracownicy Amazona podpisują petycje za zaprzestaniem 



sprzedaży oprogramowania do rozpoznawania twarzy kolejnym departamentom 
amerykańskiej policji. A te z kolei używają je bez żadnej odgórnej kontroli, która 
powinna być sprawowana przy tak zaawansowanej technologii. 

Jeżeli chodzi o Europę, możemy być na razie spokojni. Wygląda na to,  że 
przedstawiciele Unii Europejskiej mają głowę na karku i nie dadzą się tak łatwo 
wplątać w korzystanie z niekontrolowanego oprogramowania. Komisja Europejska 
planuje wprowadzenie nowego prawa dotyczącego systemu rozpoznawania twarzy 
wykorzystywanego w monitoringach. W Europie już od wielu lat przyglądano się temu 
zagadnieniu. W końcu pojawiają się decyzje o konieczności wprowadzenia prawnych 
regulacjach dotyczących zbierania szczegółowych danych biometrycznych. Kolejne 
ustawy, za zeszłorocznym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), 
mają zostać podpisane w najbliższych miesiącach. 

Sytuacja Ujgurów jest ostrzeżeniem przez nieprawidłowym wykorzystaniem 
zaawansowanych technologii, które kuszą możliwościami wielu rządzących. Nie tylko 
w Chinach. Oby sceny z filmu Transcendencja z 2014 roku nie stały się nasza nową 
rzeczywistością. 

Tekst: Jagoda Poszytek 
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