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Technologie informatyczne, które ułatwiają Ŝycie.  

Technologie informatyczne, które ułatwiają pokonywanie barier.   

Technologie informatyczne, które umoŜliwiają zdrowsze Ŝycie.   

Wyobraź sobie świat, w którym technologia informatyczna ułatwia edukację kaŜdemu  

z nas.  

 

Wyobraź sobie świat, w którym technologia informatyczna pomaga chronić środowisko.   

Wyobraź sobie świat, w którym technologia informatyczna pomaga rozwiązać 
najtrudniejsze problemy ludzkości.  

X 

 

TYTUŁ ZADANIA 

WPŁYW ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI NA BEZPIECZEŃSTWO 
WEWNĘTRZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI - Zadanie domowe nr 1 

 

 2

SPIS TREŚCI 

1 POWÓD WYBRANIA TEMATU ZADANIA PIERWSZEGO ................................ 3 

2 STRESZCZENIE PRACY .......................................................................................... 3 

3 CZYM JEST ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ ? ............................................ 4 

4 ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ W PRACY POLICJI .................................. 5 

5 ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ W PRACY STRAśY POśARNEJ ............ 7 

6 ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ W MEDYCYNIE I RATOWNICTWIE 
MEDYCZNYM...........................................................................................................10 

7 ZAKOŃCZENIE ........................................................................................................11 

8 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................11 

9 WYKAZ RYSUNKÓW ..............................................................................................12 

10 WYKAZ TABEL ........................................................................................................12 

11 INDEKS KLUCZOWYCH TERMINÓW.................................................................12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMY SPOŁECZNE I ZAWODOWE INFORMATYKI - Zadanie domowe nr 1 

 

 3

1 Powód wybrania tematu zadania pierwszego 
 

 

Z bezpieczeństwem państwa, osób i mienia jestem związany od czasu studiów na 

kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” na Wszechnicy Polskiej TWP w Warszawie. 

Wiele rozmyślałem, na temat wykorzystania technologii informatycznych, a dokładniej 

„Augmented Reality”1, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w strukturach wewnętrznych 

kraju i głównie dlatego zdecydowałem się podjęć ten temat. 

Cały czas zastanawiam się, co by było, gdyby kaŜdy policjant/straŜak/ratownik 
medyczny posiadał rozszerzoną rzeczywistość na wyposaŜeniu? W jaki sposób, 

wyglądała by praca tychŜe jednostek? Czy rozszerzona rzeczywistość, ograniczyłaby 
zgony oficerów policji podczas rutynowej kontroli, zwyczajnie przewidując zachowanie 

osobnika kontrolowanego ? Czy potrafiłaby wskazać ratownikowi medycznemu powód 
utraty przytomności, bądź dokładnie pokazać, co naleŜy zrobić, aby uratować ranną 
osobę ? Czy podczas akcji straŜackiej, potrafiłaby dokładnie przeskanować otoczenie w 
poszukiwaniu osób nieprzytomnych bądź źródeł poŜaru za pomocą systemu 

wbudowanego w hełm straŜaka ? Na te i więcej pytań, postaram się odpowiedzieć w 

niniejszej pracy. 

 

2 Streszczenie pracy 
 

Praca ta, będzie ściśle dotykała obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, osób i 
mienia, a takŜe rzecz jasna, technologii informatycznych które są coraz szybciej 

rozwijane i coraz chętniej wdraŜane przez róŜne instytucje państwowe i prywatne. Od nie 

dawna istnieje inicjatywa „crowdfunding”
2
-owa o nazwie „KickStarter”

3
, pomagająca 

zbierać fundusze na realizacje róŜnych projektów wymyślonych przez ludzi z pasją, ale 

nie posiadających wystarczających ilości pieniędzy, aby takie projekty zrealizować. 
Cieszy się ona duŜym zainteresowaniem wielkich firm, które chętnie „wyłapują” 

wizjonerskie projekty, a ponadto, jest dostępna dla kaŜdego i łatwa w obsłudze. Celowo o 

niej tutaj wspominam, gdyŜ wiele z przykładów jakie podam, pochodzić będą właśnie z 

tego typu stron bądź, w przyszłości właśnie tam, rozpoczną swoją drogę od pomysłu do 

taśmy produkcyjnej.  

W pierwszym rozdziale odpowiadając na pytanie odnośnie powodu wyboru tego 

tematu, jednocześnie zadałem pytania, do których odpowiedzi, podam w odpowiednio 

podzielonych rozdziałach i szeroko omówię. 

                                                
1
 [1] Z ang. „Rozszerzona rzeczywistość” - system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. 

Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałoŜona jest, generowana w czasie rzeczywistym, grafika 

3D 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywistość_rozszerzona 
2
  [1] Crowdfunding - forma finansowania róŜnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie 

wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez duŜą liczbę 
drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding 
3
  [1] Kickstarter – anglojęzyczna crowdfundingowa strona internetowa, na której przeprowadzane są zbiórki 

pieniędzy w celu sfinansowania róŜnorodnych projektów z wielu dziedzin Ŝycia. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kickstarter 
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3 Czym jest rozszerzona rzeczywistość ? 
„Augmented Reality” czyli rozszerzona rzeczywistość, która obejmuje nakładanie 

grafiki komputerowej na rzeczywisty widok, wykorzystując do tego tzw. Markery, które 

na początku wykrywały łatwe do rozpoznania przez kamerę wzory i kształty. 

Ilustracja 1. QR Kod  [1] 

Obecnie technologia ta rozwinęła się na tyle, Ŝe potrafi wykryć unikalne kształty i 

kolory obiektów skanowanych. Szaleństwo związane z grą „Pokémon Go”4 i 

dodawaniem filtrów do twarzy na portalu społecznościowym „Snapchat”
5
 pozwoliło jej

na dotarcie do szerszego grona odbiorców. RównieŜ wielu sprzedawców zaczęło 

stosować programy opierające się na rozszerzonej rzeczywistości, dla przykładu IKEA 

wystartowała z aplikacją „IKEA Place”
6
, która ułatwia umeblowanie pokoju nakładając

modele 3D na rzeczywiste płaszczyzny. 

Ilustracja 2. IKEA Place  [2] 

4 [1] Pokemon Go -  gra miejska naleŜąca do gatunku komputerowych gier fabularnych, korzystająca z

technologii rzeczywistości rozszerzonej, stworzona przez przedsiębiorstwo Niantic i wydana w lipcu 2016 roku. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pokémon_Go 
5

[12] Snapchat - aplikacja mobilna słuŜąca do wysyłania filmów i zdjęć
6

[2] IKEA Place – www.ikea.pl
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Firma „APPLE” 
7
 obecnie stosuje rozszerzoną rzeczywistość w celu utworzenia jak

najlepszych zabezpieczeń telefonu, sukcesywnie rozbudowując swoje aplikacje 
zabezpieczające telefon przed włamaniem. Najciekawszym z nich jest właśnie „FACEID”8, 

który projektuje i analizuje 30-tysięcy niewidzialnych punktów nakładanych na twarz 
uŜytkownika telefonu, tym samym tworząc precyzyjną głęboką mapę jego twarzy. W tym 

celu, w telefonie musiał być zastosowany szereg róŜnych czujników i projektorów, które 
przedstawiam na ilustracji poniŜej. 

Ilustracja 3. Kamera TrueDepth w telefonie Apple X  [3] 

4 Rozszerzona rzeczywistość w pracy policji 

W przyszłości technologie informatyczne będą wspierać nie tylko rozrywkę i 
codzienne proste czynności, ale będą równieŜ ratować Ŝycie. Wyobraźmy sobie 

wcześniej juŜ przytoczony przykład policjanta posiadającego na wyposaŜeniu okulary 

bądź soczewki z systemem rozszerzonej rzeczywistości. Na co dzień, mogłyby być 
wykorzystywane do np. szybkiego skanowania tablic rejestracyjnych albo prędkości 

przejeŜdŜającego samochodu. W wyjątkowych sytuacjach zaś, mogłyby ratować Ŝycie 

funkcjonariuszy policji i osób cywilnych.  

Ilustracja 4. Policjant wyposaŜony w „Golden-I”  [4] 

7 [3] APPLE -  amerykańska korporacja zajmująca się projektowaniem i produkcją elektroniki uŜytkowej,

oprogramowania i komputerów osobistych z siedzibą w Cupertino w Kalifornii. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc. 
8

[3] FACE ID – System zabezpieczający telefon przed włamaniem utworzony przez Apple mający premierę
pod koniec zeszłego roku. https://www.apple.com 
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Spójrzmy na tabelę poniŜej(Tabela 1), ukazującą śmierć funkcjonariuszy policji w 

Stanach Zjednoczonych podczas pracy. Warto wspomnieć, Ŝe statystyki te są tylko i 
wyłącznie z tego roku, takŜe w ciągu niespełna pięciu miesięcy, śmierć poniosło aŜ 41 

funkcjonariuszy. PoniŜsza tabela, bezpośrednio pokazuje nam, jak trudna moŜe być praca w 
policji. 

Tabela 1. Śmierć funkcjonariuszy Policji w Stanach Zjednoczonych. Statystyki za rok 2018. 

[5]

Najnowocześniejsze urządzenia dostępne juŜ dzisiaj, posiadają szereg funkcji 

rozpoznawania mimiki twarzy i jej poszczególnych mięśni, reakcji gałek ocznych, a takŜe 

rozpoznawania wcześniej zachowanej głębokiej mapy twarzy. Nadmienię, iŜ wszystkie te 

funkcje są dostępne na rynku komercyjnym, a więc w zasięgu ręki kaŜdego z nas. Za 10, 20 

lub 30 lat, algorytmy i „Machine learning
9
” będą na tyle zaawansowane, a technika tak daleko

do przodu, Ŝe bez problemu będzie moŜna wykryć stres osoby legitymowanej lub 
zatrzymywanej, dzięki czemu będzie moŜna nawet przewidzieć, co dana osoba ma zamiar 

zaraz zrobić. Prawdopodobnie, ze 100% dokładnością, moŜna będzie rozpoznać osoby 
poszukiwane, porównując ich twarze z tymi w bankach danych kryminalnych, aby 

zatrzymywać przestępców o wiele wydajniej zapobiegając jednocześnie śmierci 
funkcjonariuszy i osób postronnych. Policjant, który podczas interwencji dzięki systemowi 

AR, wykryje ogromny stres bądź strach u osoby zatrzymanej za błache wykroczenie, 
automatycznie będzie skupiał większą uwagę na ręce osoby legitymowanej i będzie mógł 

mieć podejrzenia, Ŝe osoba ta moŜe przewozić ze sobą narkotyki lub broń albo właśnie 

zbiegła z miejsca przestępstwa. System AR jeszcze bardziej pomagałby w miastach lub 

obszarach miast, mocno niebezpiecznych, gdy podczas kontroli grupki ludzi, system 

automatycznie dyskretnie poinformuje, którzy z nich byli skazani bądź powinni być 
zatrzymani(ilustracja). W przypadku mocno niebezpiecznych osób, po zeskanowaniu twarzy, 

informacja taka mogłaby zostać wysłana do odpowiedniego wydziału, aby np. momentalnie 

wysłać jednostki wsparcia bądź antyterrorystów. Zmniejszyłoby to prawdopodobieństwo 

strzelaniny gdzie mogłyby ucierpieć osoby postronne, bądź podjęcia próby ucieczki takiej 

osoby. 

9
[1] Machine learning - dziedzina wchodząca w skład nauk zajmujących się problematyką SI (patrz sztuczna

inteligencja). Jest to nauka interdyscyplinarna ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin jak informatyka, 

robotyka i statystyka. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uczenie_maszynowe 
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Ilustracja 5. Scena skanowania z filmu Robocop [6] 

5 Rozszerzona rzeczywistość w pracy StraŜy PoŜarnej 

Do jednych z najtrudniejszych zawodów na świecie naleŜy praca w StraŜy PoŜarnej. 

Codziennie ryzykuje się własnym Ŝyciem, aby uratować cudze, zupełnie nieznanej osoby. 

Podobnie jak w przypadku pracy funkcjonariusza policji, praca straŜaka nie rzadko kończy się 
ofiarami śmiertelnymi(ilustracja6). 

Ilustracja 6. Liczba ofiar śmiertelnych wśród straŜaków. Statystyka na rok 2018.  [7] 

O ile w pracy policji, mamy do czynienia z drugim człowiekiem i jesteśmy w stanie 

przewidzieć co ta osoba moŜe zrobić, tak tutaj mamy do czynienia głównie z Ŝywiołem, 

którego nie da się tak łatwo opanować. Często ofiarami są straŜacy, którzy po wejściu do 

płonącego budynku, nie znajdują wyjścia i nawet najlepsze kombinezony i przeszkolenie nie 

są w stanie ich uratować. Dym i ogień skutecznie ograniczają widoczność, co przekłada się na 

mniejsze prawdopodobieństwo uratowania osób w poŜarze.  
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W 2012 roku powstał projekt nagrodzony przez „International Design Excellence 

Awards” który całkowicie moŜe odmienić pracę straŜaków. Mowa tutaj o hełmie „C-Thru”
10

,
który wykorzystuje szereg róŜnych czujników, zwiększając widoczność i ułatwiając analizę 
sytuacji podczas akcji ratowniczej(Ilustracja 7). 

Ilustracja 7. Porównanie widoczności klasycznych masek oraz hełmu C-Thru  [8] 

Hełm C-Thru wykorzystuje AR aby lepiej lokalizować osoby nieprzytomne, źródła 

poŜaru oraz innych ratowników, jednocześnie przesyłając dane do dowódcy, który dokładnie 

analizuje kaŜdy ruch swojej druŜyny, następnie przekazując odpowiednie wytyczne, które 

wyświetlają się bezpośrednio przed oczami straŜaka. Projekt okazał się sukcesem i chętnie 

jest testowany przez wielu straŜaków na całym świecie. 

Ilustracja 8. Systemy wbudowane w hełm C-Thru  [9] 

10
[9] C-thru – Nowoczesny hełm dla straŜy poŜarnej wyposaŜony w szereg róŜnych czujników
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Ilustracja 9. AR w hełmie C-Thru [9] 

JuŜ w tym momencie, wdraŜane są bardzo ciekawe i ambitne projekty, które jeszcze 10-

15 lat temu, wydawały się daleką przyszłością, a za kilka lat, hełmy tego typu będą 
standardem w kaŜdej jednostce. Pewnie za kolejne 15 lat zostaną wyparte przez lepsze, mniej 

zawodne modele, które moŜe nawet będą posiadały opcję przeskanowania całego szkieletu 

budynku i wyświetlenia najbardziej optymalnej ścieŜki do ofiar poŜaru. 
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6 Rozszerzona rzeczywistość w medycynie i ratownictwie 
medycznym 

Rozszerzona rzeczywistość jest mocno rozwijana w medycynie, gdzie bardzo ułatwia 

dbanie o zdrowie i Ŝycie pacjentów. W centrum medycznym Bostońskiego szpitala „Beth 

Isreal Deaconness Medical Center” uŜywa się QR kodów umieszczonych przy łóŜkach bądź 
drzwiach do pokoju pacjentów, aby szybko uzyskać o nich informacje prosto na słuŜbowego 

Pada bądź „Google Glass”11.  

Wyobraźmy sobie zatem, Ŝe w niedalekiej przyszłości, kaŜdy ratownik będzie 

wyposaŜony w jakiś nowoczesny odpowiednik Google Glass bądź „HoloLens”
12

. Urządzenie
takie będzie mogło wykonywać skany rentgenowskie w czasie rzeczywistym, tym samym 

zwiększając prawdopodobieństwo szybkiego zdiagnozowania przyczyny krytycznego stanu 
pacjenta(Ilustracja 10). Za pomocą takiego urządzenia, będzie moŜna takŜe łatwiej 

wykonywać precyzyjne zabiegi. Hipotetycznie, mogłoby takŜe zmniejszyć koszty szkoleń 
załogi ratowniczej, zwyczajnie pokazując na wyświetlaczu np. gdzie ma być wykonane cięcie 

i w jaki sposób. Na kaŜdych stacjach mogłyby być zamontowane, tuŜ obok apteczek, zestawy 
okularów AR, które pokazywałyby co naleŜy zrobić aby np. udroŜnić drogi oddechowe i jak 

ułoŜyć poszkodowanego, bądź szybko zdiagnozować stan i przeprowadzić uŜytkownika przez 

wszelkie etapy ratownictwa, tym samym zwiększając szanse na przeŜycie osoby 

poszkodowanej. 

Ilustracja 10. RTG na HoloLens  [10] 

11
[1]Google Glass - to okulary o rozszerzonej rzeczywistości stworzone przez firmę Google

[1]
. Okulary te mają

docelowo mieć funkcje standardowego smartfona, ale mają być obsługiwane głosem poprzez przetwarzanie 

języka naturalnego. https://en.wikipedia.org/wiki/Google_glass 
12

[11] Microsoft HoloLens – to odpowiednik Google Glass w pełni zaprojektowany i wyprodukawny przez

firmę Microsoft. Urządzenie to pracuje na platformie Windows Mixed Reality, będącego częścią systemu 

operacyjnego Windows 10. www.microsoft.pl 
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7 Zakończenie 
Obecnie kilka firm kładzie mocny nacisk, aby wprowadzić na rynek swoją aplikację 

posiadającą funkcjonalność rozszerzonej rzeczywistości. Być moŜe, juŜ za kilka lat, taka 

praktyka będzie standardem wśród wszystkich gałęzi przemysłu, dostarczając niesamowicie 

przydatne urządzenia. Musimy jednak pamiętać, Ŝe rozwój tej technologii, niesie takŜe ze 

sobą pewne zagroŜenia, na które być moŜe dzisiaj jeszcze nie zwracamy uwagi ale w 

przyszłości będą one mocno zauwaŜalne. Przytłaczająca ilość informacji otrzymywana co 

chwila np. podczas jazdy samochodem w trasie, moŜe spowodować zagapienie się kierowcy i 

spowodowanie wypadku. Źle dobrany algorytm, bądź błąd w przeliczeniu systemu AR moŜe 
spowodować uszkodzenie bądź nawet śmierć pacjenta podczas operacji. MoŜliwym teŜ jest 

całkowite wyparcie realnych umiejętności rozmowy, zastępując je rozmową przez 
komunikatory w AR, powodując coraz większe zamykanie się w sobie ludzi, być moŜe nawet 

prowadząc do depresji. Rozwój w zakresie militarnym, równieŜ moŜe prowadzić do większej 
ilości konfliktów zbrojnych wykorzystując juŜ nie zwykłych Ŝołnierzy, a „manekiny” 

sterowane przez operatorów w bazach wojskowych.  
Jak widać, wszystko posiada plusy i minusy, i nie jesteśmy czasami w stanie przewidzieć, 

jak rozwój danej technologii moŜe się potoczyć.  
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