Wprowadzenie
Ryzyko przestępstw komputerowych stało się globalnym problemem dotykającym prawie
wszystkie kraje. Salifu twierdzi, że Internet jest "mieczem obosiecznym", zapewniającym wiele
możliwości dla osób i organizacji do rozwoju i prosperowania, ale jednocześnie przynosząc ze
sobą nowe możliwości popełnienia przestępstwa. Na przykład przestępczość finansowa
związana z Nigerią jest rozległa, a 122 ze 138 krajów na spotkaniu w Interpolu skarżyło się na
udział Nigerii w oszustwach finansowych w ich krajach. Najbardziej znanym typem
usiłowanym codziennie przez pracowników biurowych na całym świecie jest tak zwana opłata
z góry. Nadawca będzie starał się zaangażować odbiorcę w program zarabiania milionów
dolarów, jeśli odbiorca wpłaci zaliczkę. Przestępczość komputerowa jest przytłaczającym
problemem na całym świecie. Przyniósł szereg nowych działań przestępczych i aktorów, a co
za tym idzie, szereg nowych wyzwań w walce z tym nowym zagrożeniem. Przestrzeganie
przestępstw komputerowych to wyzwanie wymagające wiedzy, ze względu na innowacyjny
aspekt wielu rodzajów przestępczości komputerowej. Cyberprzestrzeń stanowi nową,
wymagającą granicę dla kryminologii, policji, policji i policji. Wirtualna rzeczywistość i
komunikacja za pośrednictwem komputera kwestionują tradycyjny dyskurs kryminologii i
pracy policji, wprowadzając nowe formy dewiacji, przestępczości i kontroli społecznej. Od lat
90. akademicy i praktycy zaobserwowali, że cyberprzestrzeń stała się nową dziedziną
działalności przestępczej. Cyberprzestrzeń zmienia charakter i zakres obrażania i wiktymizacji.
Pojawia się nowa dyscyplina zwana cyber kryminologią. Jaishankar definiuje cyber
kryminologię jako badanie przyczynowość zbrodni w cyberprzestrzeni i jej wpływ na
przestrzeń fizyczną.
1 Cyberprzestępczość zdefiniowana
Pracownicy organizacji popełniają większość przestępstw komputerowych, a przestępstwo
odbywa się wewnątrz murów firmy. Jednak z naszej perspektywy dotyczącej przestępstw
finansowych wprowadzonych w tej części, zdefiniujemy przestępczość komputerową jako
przestępstwo ukierunkowane na zysk, a nie przestępstwo ukierunkowane na szkodę,
wykluczając w ten sposób tradycyjne podejście niezadowolonych i sfrustrowanych
pracowników, którzy chcą zaszkodzić ich własnym pracodawcom.
1.1 Komputerowa technologia kryminalna
Przestępstwa komputerowe definiuje się jako każde naruszenie prawa karnego, które
obejmuje znajomość technologii komputerowej w celu ich popełnienia, dochodzenia lub
ścigania. Pierwotną rolą technologii informacyjnych i komunikacyjnych była poprawa
wydajności i efektywności organizacji. Jednak dążenie do efektywności i skuteczności służy
bardziej niejasnym celom, ponieważ oszuści wykorzystują elektroniczny wymiar osobistych
zysków. Przestępczość komputerowa to przytłaczający problem, który przyniósł szereg
nowych rodzajów przestępstw. Przykładami przestępstw komputerowych są sabotaż,
piractwo komputerowe i kradzież danych osobowych. W terminologii komputerowej termin
"cracker" jest zazwyczaj używany do oznaczenia hakera z przestępczymi zamiarami. Nikt nie
zna skali problemu związanego z przestępczością komputerową - jak wiele systemów jest
atakowanych, ile osób angażuje się w praktykę lub całkowita szkoda ekonomiczna. Najbardziej

szkodliwe pod względem ekonomicznym rodzaje przestępstw komputerowych to ataki typu
"odmowa usługi", w których zamówienia klientów mogą zostać przekierowane do innego
dostawcy. Jedenastu mężczyzn w pięciu krajach przeprowadziło jedną z najgorszych kradzieży
danych dotyczących oszustw związanych z kartami kredytowymi:
Na początku sierpnia 2008 r. Prokuratorzy federalni USA oskarżyli 11 mężczyzn w pięciu
krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie i w Chinach, o kradzież ponad 41
milionów numerów kart kredytowych i debetowych. Jest to obecnie największa znana kradzież
numerów kart kredytowych w historii. Złodzieje koncentrowali się na głównych sieciach
handlowych, takich jak OfficeMax, Barnes & Noble, BJ's Wholesale Club, The Sports Authority
i T.J. Marxx. Złodzieje pojechali i przeskanowali sieci bezprzewodowe tych sprzedawców, aby
zidentyfikować luki w sieci, a następnie zainstalowali programy snifferów uzyskane od
zagranicznych współpracowników. Programy snifferów wykorzystują sieci detalistów do
przetwarzania kart kredytowych, przechwytywania numerów kart debetowych i kredytowych
klientów oraz numerów PIN (osobistych numerów identyfikacyjnych). Złodzieje następnie
wysłali tę informację do komputerów na Ukrainie, Łotwie i w Stanach Zjednoczonych.
Sprzedawali numery kart kredytowych online i odcisnęli inne skradzione numery na
magnetycznych paskach pustych kart, aby mogli wypłacić tysiące dolarów z bankomatów.
Albert Gonzales z Miami został zidentyfikowany jako główny organizator grupy. Konspiratorzy
rozpoczęli swoją największą kradzież w lipcu 2005 r., Kiedy to zidentyfikowano podatną na
zagrożenia sieć w domu towarowym Marshalla w Miami i wykorzystała go do zainstalowania
programu sniffer na komputerach macierzystej firmy, TJX. Udało im się uzyskać dostęp do
centralnej bazy danych TJX , która przechowywała transakcje klientów dla T.J. Marxx,
Marshalls, HomeGoods i A.J. Magazyny Wright w Stanach Zjednoczonych i Puerto Rico oraz
dla sklepów z nagrodami i HomeSense w Kanadzie. Piętnaście miesięcy później TJX
poinformował, że intruzi ukradli dokumentację z 45 milionami numerów kart kredytowych i
debetowych. TJX nadal korzystał ze starego systemu szyfrowania WEP (Wired Equivalent
Privacy), który jest stosunkowo łatwy do złamania przez hakerów. Inne firmy przeszły na
bardziej bezpieczny standard Wi-Fi Protected Access (WPA) z bardziej złożonym
szyfrowaniem, ale TJX nie wprowadził zmiany. Audytor odkrył później, że TJX również
zaniedbał instalację zapór ogniowych i szyfrowania danych na wielu komputerach
korzystających z sieci bezprzewodowej i nie zainstalował poprawnie innej warstwy
oprogramowania zabezpieczającego, które kupił. TJX przyznał w oświadczeniu Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd, że przesyła dane kart kredytowych do banków bez
szyfrowania, naruszając wytyczne firmy wydającej karty kredytowe.
Przestępstwa komputerowe, często używane jako synonim przestępczości internetowej,
odnoszą się do przestępstw związanych z komputerem i siecią, w których komputer odegrał
rolę w popełnieniu przestępstwa. Przestępczość internetowa, jako trzecia etykieta
przestępczości, odnosi się do kryminalnej eksploatacji Internetu. Z naszej perspektywy
przestępstwa ukierunkowanego na zysk przestępczość jest ułatwiana przez sieci komputerowe
lub urządzenia, których głównym celem nie jest komputer sieci i urządzenia, ale raczej
niezależne od sieci komputerowej lub urządzenia.
1.2 Przestępstwa komputerowe w Internecie

Cyberprzestępczość to termin używany do ataków na infrastrukturę cyberbezpieczeństwa
organizacji biznesowych, które mogą mieć kilka celów. Jednym z celów ściganych przez
przestępców jest uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji celu.
Większość firm jest niezwykle zależna od swoich zastrzeżonych informacji, w tym informacji o
nowych produktach, rejestrach zatrudnienia, cennikach i danych o sprzedaży. Według
Gallaher i in. osoba atakująca może czerpać bezpośrednie korzyści ekonomiczne z dostępu do
i / lub sprzedaży takich informacji lub może wyrządzić szkodę organizacji, wywierając na nią
wpływ. Po uzyskaniu dostępu osiągnięto to, że osoby atakujące mogą nie tylko pozyskiwać i
wykorzystywać informacje poufne, czy też je sprzedawać, ale także mogą modyfikować lub
usuwać poufne informacje, co może mieć poważne konsekwencje dla ich celów.
Cyberprzestępczość jest przestępstwem popełnianym w sieci komputerowej.
Cyberprzestępczość nie ogranicza się do ataków z zewnątrz. Najpowszechniejszy typ
cyberprzestępców, według Nykodym et al. , pojawia się w ich własnych murach. Jednak
większość z tych rodzajów przestępstw jest niewinna i małostkowa. Przykłady obejmują
czytanie gazet w Internecie, śledzenie wydarzeń sportowych w pracy lub hazard online.
Większość sprawców ma od 30 do 35 lat. Niektóre rodzaje przestępstw są poważne, na
przykład kradzież. Najbardziej szkodliwe są osoby w wieku powyżej 35 lat.
Przestępstwa komputerowe, często używane jako synonim przestępczości internetowej,
odnoszą się do przestępstw związanych z komputerem i siecią, w których komputer odegrał
rolę w popełnieniu przestępstwa. Przestępczość internetowa, jako trzecia etykieta
przestępczości, odnosi się do kryminalnej eksploatacji Internetu. Z naszej perspektywy
przestępstwa ukierunkowanego na zysk przestępczość jest ułatwiana przez sieci komputerowe
lub urządzenia, których głównym celem nie jest komputer sieci i urządzenia, ale raczej
niezależne od sieci komputerowej lub urządzenia. Przestępczość internetowa i przestępczość
komputerowa są związane z przestępczością internetową. Internet jest "mieczem
obosiecznym", który zapewnia wiele możliwości rozwoju indywidualnym i organizacyjnym.
Jednocześnie Internet przyniósł ze sobą nowe możliwości popełnienia przestępstwa. Salifu
twierdzi, że przestępczość internetowa stała się problemem globalnym, który wymaga pełnej
współpracy i udziału zarówno krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych na poziomie
międzynarodowym. Oszustwa kliknięć występują wtedy, gdy dana osoba lub program
komputerowy w nieuczciwy sposób klika reklamę online bez zamiaru dowiedzenia się więcej
o reklamodawcy lub dokonaniu zakupu. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez
wyszukiwarkę reklamodawca zwykle płaci za każde kliknięcie opłatę, która ma skierować
potencjalnych nabywców do jej produktu. Oszustwa na kliknięcia stały się poważnym
problemem w Google i innych witrynach internetowych, które oferują reklamy internetowe
typu "pay-per-click". Niektóre firmy zatrudniają strony trzecie (zazwyczaj z krajów o niskich
płacach), aby nieuczciwie klikać reklamy konkurencji, aby je osłabić, podnosząc koszty
marketingu. Oszustwa przy kliknięciu można również popełnić, klikając oprogramowanie
1.3 Zbrodnia komputerowa
Przestępczość komputerowa jest klasyfikowana jako przestępstwo finansowe. Przestępstwa
finansowe można zdefiniować jako przestępstwo przeciwko mieniu, obejmujące bezprawne
przekształcanie mienia należącego do innego na własny użytek i korzyść. Przestępstwa

finansowe są czasami nazywane przestępstwami gospodarczymi. Przestępstwo finansowe jest
przestępstwem nastawionym na zyski w celu uzyskania dostępu i kontroli nad własnością
należącą do kogoś innego. Pickett i Pickett określają przestępczość finansową jako oszustwo
za nielegalne zyski, zwykle z naruszeniem zaufania i ukrywaniem prawdziwej natury działań.
Używają terminów przestępstwo finansowe, przestępczość umysłowa i oszustwo zamiennie.
Pojęcie przestępstwa finansowego wyraża różne koncepcje w zależności od jurysdykcji i
kontekstu. Niemniej jednak, Henning twierdzi, że przestępczość finansowa ogólnie opisuje
różne zbrodnie przeciwko majątkowi , polegający na nielegalnym przekształcaniu mienia
należącego do innego na użytek własny i na korzyść, najczęściej obejmujący oszustwo, ale
także łapówkarstwo, korupcję, pranie pieniędzy, malwersacje, handel poufnymi informacjami,
naruszenia podatków, cyberataki i tym podobne. Zyski dla osobistych korzyści dają się być
jedną z podstawowych cech przestępczości finansowej. Przestępstwa finansowe często
obejmują oszustwa. Przestępstwa finansowe są przeprowadzane za pomocą czeku i oszustwa
związanego z kartami kredytowymi, oszustwami hipotecznymi, oszustwami finansowymi,
oszustwami korporacyjnymi, oszustwami na rachunku bankowym, oszustwami w zakresie
płatności (punktu sprzedaży), oszustwami walutowymi i oszustwami związanymi z opieką
zdrowotną, a także obejmują działania takie jak wykorzystywanie informacji poufnych,
pogwałcenie podatków, odrzutów, malwersacji, kradzieży tożsamości, cyberataków, prania
brudnych pieniędzy i inżynierii społecznej. Sprzeniewierzenia i kradzieże majątku
związkowego oraz fałszowanie dokumentów związkowych wykorzystywanych do ułatwiania
lub ukrywania takich zachowań pozostają najczęściej ściganymi przestępstwami .
Przestępstwa finansowe czasami, ale nie zawsze, obejmują przestępstwa, takie jak
wykorzystywanie osób starszych, zbrojne napady, włamania, a nawet morderstwa. Ofiary
należą od pojedynczych osób do instytucji, korporacji, rządów i całych gospodarek. Interpol
twierdzi, że przestępstwa finansowe i technologiczne - fałszowanie pieniędzy, pranie brudnych
pieniędzy, przestępstwa związane z własnością intelektualną, oszustwa związane z kartami
płatniczymi, ataki wirusów komputerowych i cyberterroryzm - mogą mieć wpływ na wszystkie
poziomy społeczeństwa. Znajdujemy wiele różnych działań przestępczych, które można
zaklasyfikować jako przestępstwa finansowe. Poniżej mamy ilustrację kategorii przestępstw
finansowych zdefiniowanych jako główne kategorie i podkategorie przestępstw finansowych.
Przestępstwa Finansowe:
Oszustwo
Opłata za zaliczkę
Bank
Czek
Kliknij
Konsument
Karta kredytowa
Sprzeniewierzenie

Fundusz hedgingowy
Tożsamość
Hipoteka
Zawód
Subsydium

Kradzież
Sztuka
Tożsamość
Gotówa
Intelekt
Inwentarz

Manipulacja
Bankructwo
Stawka
Komputer
Zawody
Cybernetyczny
Waluta
Faktura
Wymuszenie
Duch
Pranie
Podatek

Korupcja
Przekupstwo
Odrzutów

Organizacja
Publiczny

Cztery główne kategorie to odpowiednio korupcja, oszustwo, kradzież i manipulacja. W
obrębie każdej kategorii głównej znajduje się wiele podkategorii. Przestępczość komputerowa
jest klasyfikowana jako podkategoria manipulacji jako główna kategoria. Manipulację można
zdefiniować jako sposób uzyskania nielegalnej kontroli lub wpływu na działania, środki i wyniki
innych osób. Oprócz tego bezpośredniego rodzaju przestępstw komputerowych, znajdujemy
pośrednie formy przestępczości komputerowej, gdzie technologia komputerowa jest ważnym
elementem przestępstwa. Wspomnieliśmy już o przykładach takich jak oszustwo
tożsamościowe; oszustwa związane z kliknięciami i oszustwa związane z kartami kredytowymi,
które można znaleźć w głównej kategorii oszustw. Definiując przestępczość komputerową jako
przestępstwo finansowe, a czasami nawet jako przestępstwo typu "białe kołnierzyki", jak
omówiono poniżej, koncentrujemy się na zorientowaniu na zysk takich osób. przestępstwo.
Ta definicja wyklucza incydenty przestępstw komputerowych, które powodują szkody bez
zysku. Nawet jeśli infekcja złośliwym oprogramowaniem, włamania i inne incydenty są często
zgłaszane w popularnej prasie, tego rodzaju przestępstwa komputerowe są tutaj tylko
interesujące, jeśli mają motyw zysku. Przestępstwa komputerowe to przestępstwo
nastawione na zyski w celu uzyskania dostępu i kontroli nad własnością należącą do kogoś
innego. Przestępczość finansowa przestępców powinna być rozumiana głównie w kategoriach
ekonomicznych, a nie socjologicznych lub kryminologicznych. Próbując sformułować ogólną
teorię przestępczości opartej na zyskach, Naylor zaproponowała typologię, która przenosi
uwagę z aktorów na działania, rozróżniając przestępstwa na rynku, przestępstwo przestępcze
i przestępczość komercyjna. Teoria przestępczości nastawionej na zysk dla przestępców
białych kołnierzyków sugeruje, że przestępstwa finansowe są napędzane szansami, a
menedżerowie i menedżerowie identyfikują możliwości nielegalnego zysku. Szansa jest
elastyczną cechą przestępczości finansowej i różni się w zależności od rodzaju przestępców
1.4 Przestępczość komputerowa białych kołnierzyków
Przestępstwa komputerowe mogą mieć miejsce w ramach przestępczości umysłowej, która
jest specjalną dziedziną przestępczości finansowej. Przestępstwo białych kołnierzyków można
zdefiniować w kategoriach przestępstwa, przestępcy lub obu. Jeśli przestępstwo popełniane
przez przestępców w białych kołnierzykach definiuje się w kategoriach przestępstwa, oznacza
ono przestępstwo przeciwko mieniu dla korzyści osobistych lub organizacyjnych. Jest to
przestępstwo majątkowe popełniane przy użyciu środków niefizycznych i ukrywanie lub
oszustwo. Jeśli przestępczość umysłowa definiowana jest jako przestępca, oznacza to
przestępstwo popełniane przez członków wyższej klasy społeczeństwa w celu uzyskania
korzyści osobistych lub organizacyjnych. To osoby, które są zamożne, dobrze wykształcone i
mają kontakt społeczny i są zwykle zatrudniane przez legalne organizacje. Jeśli przestępczość
białych kołnierzyków definiowana jest w kategoriach obu perspektyw, przestępczość białych
kołnierzyków ma następujące cechy:

• Przestępstwo umysłowe to przestępstwo przeciwko mieniu dla korzyści osobistych lub
organizacyjnych, które jest popełniane przy użyciu środków nie fizycznych oraz poprzez
ukrycie lub oszustwo. Jest to oszustwo, jest umyślne, narusza zaufanie i pociąga za sobą straty.
• Przestępcy umysłowi to osoby, które są zamożne, mają wysokie wykształcenie i są społecznie
powiązane, a zazwyczaj są zatrudniane przez legalną organizację. Są to osoby o szacunku i
wysokim statusie społecznym, które popełniają przestępstwo w trakcie swojego zawodu.
Najbardziej społecznie pokrzywdzeni członkowie społeczeństwa nie są jedynymi, którzy
dopuszczają się przestępstw. Członkowie uprzywilejowanej klasy społeczno-ekonomicznej są
również zaangażowani w zachowania przestępcze. Rodzaje przestępstw mogą się różnić od
tych w niższych klasach, takich jak prawnicy pomagający kryminalnym klientom w praniu
pieniędzy, dyrektorzy przekupują urzędników publicznych w celu osiągnięcia zamówień
publicznych lub księgowi manipulujący bilansem w celu uniknięcia podatków. Inną ważną
różnicą między oboma sprawcami jest to, że elita przestępcy jest znacznie mniej
prawdopodobne, aby zostać zatrzymany lub ukarany ze względu na swój status społeczny.
Edwin Sutherland wprowadził pojęcie przestępczości "białych kołnierzyków" w 1939 roku.
Według Brightmana teoria Sutherlanda była kontrowersyjna, szczególnie, że wielu
akademików uważało się za członków, którzy są najwyższymi przedstawicielami
amerykańskiego społeczeństwa. Pomimo jego krytyki, teoria przestępczości białych
kołnierzyków Sutherlanda posłużyła jako katalizator dla dziedziny badań, która trwa do dzisiaj.
W przeciwieństwie do Sutherland, Brightman różni się nieco od definicji przestępczości
umysłowej. Podczas gdy status społeczny może nadal decydować o dostępie do majątku i
majątku, twierdzi on, że termin "przestępstwo na tle białych kołnierzyków" powinien mieć
szerszy zakres i obejmować praktycznie każdy akt bez użycia przemocy, którego celem jest
uzyskanie korzyści finansowej, niezależnie od statusu społecznego. Na przykład dostęp do
technologii, takich jak komputery osobiste i Internet, pozwala obecnie osobom ze wszystkich
klas społecznych na kupowanie i sprzedawanie akcji lub angażowanie się w podobne działania,
które były niegdyś bastionem elity finansowej. Salifu zapewnia wsparcie dla naszej
perspektywy przestępczości komputerowej jako przestępstwa nastawione na zyski,
przestępstwa finansowe, a czasem nawet przestępczość białych kołnierzyków, argumentując,
że racja ekonomiczna leży u podstaw przestępczości internetowej. Chociaż może istnieć wiele
motywów, takich jak siła, pożądanie, zemsta, przygoda i chęć sprawdzenia nielegalnych granic
i prawdopodobieństwo bycia złapanym, najbardziej oczywistym motywem jest chciwość i zysk.
O wiele więcej przestępstw komputerowych jest motywowanych chciwością i perspektywą
zysku finansowego niż jakikolwiek inny motyw. Przestępstwo z grubym kołnierzem stanowi
poważne zagrożenie dla reputacji firmy. Niemniej jednak, jest zaskakująco wiele korporacji,
które są zaangażowane w przestępczość białych kołnierzyków. Na przykład w Szwecji, Alalehto
odkrył, że 40 procent korporacji o najwyższym rankingu w szwedzkim świecie biznesu było
zaangażowanych w przestępczość białych kołnierzyków w ostatniej dekadzie. Te korporacje
podejmowały decyzje przeciwko nim, takie jak orzeczenia sądowe, prawo administracyjne,
sprzeciw lub ugoda.
1.5 Przestępca lub ofiara przestępcy

Większość badań zdaje się stosować perspektywę przestępczości komputerowej dla ofiar. Ta
perspektywa oznacza, że ofiarą przestępstwa jest osoba, grupa, organizacja lub
społeczeństwo. My zastosujemy także perspektywę przestępcy. Perspektywa sprawcy
oznacza, że osoba, grupa, organizacja lub społeczeństwo jest przestępcą odpowiedzialnym za
przestępstwa komputerowe. Z perspektywy ofiary ankieta wykazała, że obok infekcji
złośliwym oprogramowaniem i kradzieży sprzętu IT, hakerzy byli najczęściej zgłaszanymi
incydentami przestępczymi na komputerach. Ustalenia z dokumentu Hagena, że
przestępczość komputerowa powoduje dodatkową pracę dla ofiary i utratę zarobków, jak
również. Kilku zgłoszonym przestępstwom w ich badaniu można przeciwdziałać poprzez lepszą
kontrolę dostępu i środki ochrony danych oprócz działań podnoszących świadomość. Badanie
wykazało, że istnieją duże różnice w praktykach w zakresie bezpieczeństwa między dużymi i
małymi przedsiębiorstwami, nawet jeśli chodzi o środki, które można by uznać za skuteczne
dla wszystkich przedsiębiorstw niezależnych od wielkości.
2 przypadki cyberprzestępczości
2.1 Fałszywe strony internetowe
Fałszywe strony internetowe stają się coraz bardziej wszechobecne i godne zaufania w swoim
wyglądzie, generując miliardy dolarów nieuczciwych dochodó1) kosztem niczego nie
podejrzewających użytkowników Internetu. Abbasi i in. ustalili , że wzrost liczby dochodowych
fałszywych stron internetowych wynika z kilku czynników, w tym z ich autentycznego wyglądu,
braku świadomości użytkowników na ich temat oraz zdolności oszustów do podważenia wielu
istniejących mechanizmów ochrony przed nimi. Projektowanie i wygląd tych witryn utrudnia
użytkownikom ręczną identyfikację ich jako fałszywych. Można dokonać rozróżnienia
pomiędzy witrynami spooficznymi i spreparowanymi witrynami. Fałszywa strona jest imitacją
istniejącej komercyjnej strony internetowej, takiej jak eBay lub PayPal. Fałszywa strona to
zwodnicza strona internetowa, która próbuje stworzyć wrażenie prawdziwej, wyjątkowej i
godnej zaufania jednostki. Wykrywanie fałszywych stron internetowych jest trudne.
Potrzebne są zarówno wskazówki dotyczące oszustw, jak i wiedza specyficzna dla problemu.
Oszustwa są ważnym elementem projektu fałszywych stron internetowych, które mogą służyć
jako wskaźnik ich braku autentyczności. Po pierwsze, fałszywe strony internetowe często
wykorzystują techniki automatycznego generowania treści do masowej produkcji fałszywych
stron internetowych. Dalej, sygnały oszustw obejmują informacje, nawigację i projektowanie
wizualne. Informacje w kontekście tekstu strony internetowej często zawierają wskazówki
dotyczące oszustw wynikające z elementów projektu informacyjnego. Nawigacja w
kategoriach informacji o powiązaniach i nazwach adresów URL witryny może zapewnić
odpowiednie informacje wskazówki dotyczące oszustw odnoszące się do charakterystyki
projektu nawigacji. Na przykład, twierdzi się, że 70 procent stron domeny ".biz" to fałszywe
witryny. Fałszywe witryny często wykorzystują obrazy z istniejących legalnych lub
wcześniejszych fałszywych stron internetowych. Na przykład fałszywe witryny kopiują logo
firmy ze stron internetowych, na które się naśladują. Fakt, że jest kopiowany, może zostać
wykryty w systemie. Oprócz wskazówek o oszustwach, potrzebna jest wiedza specyficzna dla
problemu. Znajomość specyficznych problemów dotyczących unikalnych właściwości
fałszywych stron internetowych obejmuje stylistyczne podobieństwa i duplikowanie treści.

Abbasi i in. opracował prototypowy system do wykrywania fałszywych stron internetowych.
System oparty jest na teorii uczenia się statystycznego. Statystyczna teoria uczenia się to
obliczeniowa teoria uczenia się, która próbuje wyjaśnić proces uczenia się ze statystycznego
punktu widzenia. Naukowcy przeprowadzili serię eksperymentów, porównując prototypowy
system z kilkoma istniejącymi fałszywymi systemami detekcji na próbce testowej obejmującej
900 stron internetowych. Wyniki wskazują, że systemy oparte na teorii uczenia się
statystycznego mogą dokładniej wykrywać różne kategorie fałszywych stron internetowych,
wykorzystując bogatsze zestawy wskazówek dotyczących oszustw w połączeniu z wiedzą
dotyczącą konkretnych problemów. Odmianą fałszywych stron internetowych jest nieuczciwe
pozyskiwanie wiadomości e-mail, gdy nadawca wiadomości e-mail zastrzega powiązanie ze
znanymi i renomowanymi korporacjami lub jednostkami organizacyjnymi. Na przykład jeden
e-mail od zespołu "Microsoft / AOL Award Team" powiadomił zwycięzców o losowaniu,
stwierdzając: "Prestiżowa firma Microsoft i AOL wyłożyła i pomyślnie zorganizowała loterię z
okazji zakończenia roku, w której uruchomiliśmy ponad 100 000 000,00 na nasze nowe
rocznicowe losowanie ". E-mail kontynuował, aby poprosić o dane osobowe potencjalnej
ofiary. Nhan i in. Przeanalizowano 476 fałszywych zgłoszeń e-mailowych i okazało się, że
trzema najczęściej domniemanymi stowarzyszeniami organizacyjnymi były Microsoft, America
Online i PayPal. Oszuści próbują również ustanowić zaufanie poprzez kojarzenie z
korporacjami finansowymi emitującymi kredyty i autorytatywne organizacje i grupy.
2.2 Pranie pieniędzy
Pranie pieniędzy jest ważną działalnością dla większości przestępczych działań. Pranie
pieniędzy oznacza zabezpieczenie dochodów z przestępstwa. Dochody muszą zostać włączone
do legalnej gospodarki, zanim sprawcy z niego skorzystają. Celem prania jest sprawienie, aby
wydawało się, że wpływy zostały nabyte legalnie, a także ukrywa nielegalne pochodzenie.
Pranie pieniędzy odbywa się we wszystkich rodzajach przestępstw o charakterze zarobkowym,
takich jak defraudacja, oszustwo, sprzeniewierzenie, korupcja, rabunek, dystrybucja
narkotyków i handel ludźmi. Pranie pieniędzy często charakteryzowało się trzystopniowym
procesem, który wymaga (1) przeniesienia funduszy z bezpośredniego związku z
przestępstwem, (2) ukrycia ścieżki w celu udaremnienia pościgu i (3) ponownego
udostępnienia przestępcy ich pochodzenie zawodowe i geograficzne są ukryte. Pierwszy etap
jest najbardziej ryzykowny dla przestępców, ponieważ pieniądze z przestępstw są
wprowadzane do systemu finansowego. Etap 1 jest często nazywany etapem umieszczania.
Etap 2 jest często nazywany etapem warstwowania, w którym pieniądze są przenoszone w
celu ukrycia lub usunięcia bezpośrednich powiązań z popełnionym przestępstwem. Pieniądze
mogą być przekazywane za pośrednictwem kilku transakcji, które mogą obejmować wiele
rachunków, instytucji finansowych, firm i zabaw, jak również korzystanie z usług
profesjonalistów, takich jak prawnicy, pośrednicy i konsultanci jako pośrednicy. Etap 3
nazywany jest często etapem integracji, w którym stworzono uzasadnioną podstawę dla
pochodzenia aktywów. Pieniądze są udostępniane przestępcy i mogą być swobodnie
wykorzystywane do konsumpcji prywatnej, zakupów luksusowych, inwestycji w
nieruchomości lub inwestycji w legalne przedsiębiorstwa. Pranie pieniędzy zostało również
opisane jako proces pięciostopniowy: umieszczanie, nakładanie warstw, integracja,
uzasadnienie, i osadzanie. Zasugerowano również, że pranie pieniędzy nie należy do kategorii

przestępstw finansowych. Ponieważ działania związane z praniem brudnych pieniędzy mogą
wykorzystywać ten sam system finansowy, który jest wykorzystywany do popełniania
podstawowych przestępstw finansowych, jego nakładanie się z tymi drugimi jest oczywiste.
Według Joyce'a przestępcze pieniądze są często usuwane z kraju, w którym popełniono
przestępstwo nastąpiło przejście przez międzynarodowy system płatności w celu zaciemnienia
śladu rewizyjnego. Trzeci etap prania pieniędzy odbywa się na różne sposoby. Na przykład,
karty kredytowe mogą być wydawane przez zagraniczne banki, wygrane w kasynie mogą być
wypłacane, zyski kapitałowe z opcji i handel giełdowy mogą wystąpić, a sprzedaż
nieruchomości może spowodować zysk. Dochody z przestępstw mogą być generowane przez
zorganizowane przestępczość, np. przemyt narkotyków, przemyt ludzi, handel ludźmi,
dochody z rabunku lub pieniędzy uzyskanych w wyniku defraudacji, uchylania się od
opodatkowania, oszustw, nadużyć w strukturach przedsiębiorstw, handlu poufnymi
informacjami lub korupcji. Wydział Wywiadu Finansowego w Norwegii twierdzi, że większość
przestępstw jest motywowana zyskiem. Kiedy przestępczość generuje znaczne wpływy,
sprawcy muszą znaleźć sposób na kontrolowanie aktywów bez zwracania na nie uwagi lub
popełnione przestępstwo. W związku z tym proces prania pieniędzy jest decydujący, aby
cieszyć się z tego procesem bez wzbudzania podejrzeń. Wpływy z przestępstwa znajdują swoje
drogi w różnych sektorach gospodarki. Ankieta w Kanadzie wskazuje że instytucje depozytowe
są największym pojedynczym odbiorcą, ponieważ zostały zidentyfikowane w 114 ze 149
przypadków przestępstw związanych z przestępczością (POC). Podczas gdy sektor
ubezpieczeniowy był zamieszany w prawie 65 procent wszystkich przypadków, w
zdecydowanej większości sprawca nie poszukiwał wyraźnie sektora ubezpieczeniowego jako
urządzenia do prania pieniędzy. Zamiast tego, ponieważ pojazdy silnikowe, domy, firmy i statki
z żaglicami zostały zakupione z zyskami z przestępstwa, często konieczne było wykupienie
ubezpieczenia tych aktywów. Gdy banki są zamieszane w pranie pieniędzy, przestępstwa
komputerowe są przeprowadzane pod kątem transakcji finansowych. Wpływy z przestępstwa
są zdeponowane w banku, a następnie przekazywane w taki sposób, że szlaki są
zamaskowane, zanim pieniądze zostaną ponownie udostępnione przestępcy. Chociaż może to
zaszkodzić bankowej reputacji, jeśli zostanie ujawnione, że obsługuje pieniądze przestępcze,
jak zobaczymy później , pieniądze z przestępstwa mogą stanowić dobry interes dla banku
2.3 Oszustwo bankowe
Fisher opisuje przypadek oszustw bankowych w USA. Wiązało się to z Jeffreyem Brettem
Goodinem z Azusa w Kalifornii, który został skazany na 70 miesięcy więzienia w wyniku jego
oszukańczych działań. Goodin wysłał tysiące e-maili do użytkowników America Online (AOL),
którym wydawał się być z działu rozliczeniowego AOL oraz zachęcił klientów do wysyłania
danych osobowych i kart kredytowych, które następnie wykorzystywał do nieautoryzowanych
zakupów. E-maile skierowały klientów AOL na jedną z kilku stron internetowych, na których
ofiary mogły wprowadzić dane osobowe i kredytowe. Goodin kontrolował te strony
internetowe, umożliwiając mu zbieranie informacji, które umożliwiły mu i innym osobom
dokonywanie nieautoryzowanych obciążeń na kartach kredytowych lub debetowych
użytkowników AOL. Oszustwa bankowe to przestępstwo polegające na świadomym
wykonywaniu programu polegającego na oszukiwaniu instytucji finansowej. Na przykład w
Chinach oczekuje się, że oszustwa bankowe będą rosły zarówno pod względem złożoności, jak

i ilości, ponieważ przestępcy stale będą ulepszać swoje metody i techniki oszustwa. Ze względu
na silny nacisk karny chińskiego prawa karnego, często stosowano surowe kary, w tym karę
śmierci i dożywotnie więzienie za poważne oszustwa bankowe i korupcję. Cheng i Ma
stwierdzili jednak, że surowość prawa nie sprawiła, że walka z przestępcami stała się bardziej
skuteczna. Niepewne prawo i niekonsekwentne praktyki w zakresie egzekwowania przepisów
sprawiły, że sprawcy byli bardziej fatalistyczni w tej sprawie, mając jedynie nadzieję nie będą
to pechowcy, którzy zostaną złapani. Oszustwa finansowe w sektorze bankowym są czynami
przestępczymi często związanymi z instrumentami finansowymi, ponieważ inwestorzy są
oszukiwani, inwestując pieniądze w instrument finansowy, o którym mówi się, że przynosi
wysoki zysk. Inwestorzy tracą pieniądze, ponieważ żadna inwestycja faktycznie nie ma miejsca,
instrument nie istnieje, inwestycja nie może przynieść obiecanego zysku lub jest to inwestycja
bardzo ryzykowna, nieznana inwestorowi. Pieniądze są zwykle dzielone pomiędzy osobę, która
mówiła inwestorowi o ofertę, a różnymi pośrednikami, którzy wszyscy brali udział w
programie. Picard stwierdził, że systemy informatyczne w bankach ułatwiają popełnianie
oszustw, a jednocześnie komplikują dochodzenie. Dlatego istnieje atrakcyjna szansa na
oszustwo związane z niskim ryzykiem. To, co wygląda na okazję z karnego punktu widzenia,
reprezentuje nieodłączne ryzyko wewnątrz organizacji. Jedna kwestia dotycząca możliwości
dotyczy wewnętrznych operacji banku. Oszustwo ma na celu wewnętrzne operacje i
wykorzystuje wiele słabości lub pozwala uniknąć ograniczonej kontroli. Fisher twierdzi, że
system z jednodniowym odprawą czekową w Wielkiej Brytanii zwiększyłby ekspozycję na
cyberprzestępczość. Przeprowadził analizę porównawczą brytyjskich i amerykańskich
systemów kontroli odpraw, zbadał zwiększoną podatność na oszustwa spowodowane
jednorazowym odprawą i rozważył wynikające z tego dowodowe trudności napotkane w
amerykańskim postępowaniu o oszustwa czekowe. Wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych
odprawy czeku oneday potwierdziło wzrost liczby oszustw bankowych w cyberprzestępczości
oraz zmniejszenie zdolności organów ścigania do wnoszenia spraw do sądu ze względu na
niedostatek dokumentów potwierdzających.
2.4 Oszustwa dotyczące przedpłat
Jak wspomniano we wstępie, przestępczość finansowa związana z Nigerią jest rozległa, a 122
ze 138 krajów na spotkaniu Interpolu skarżyło się na udział Nigerii w oszustwach finansowych
w ich krajach. Najbardziej znanym typem usiłowanym codziennie przez pracowników
biurowych na całym świecie jest tzw. Oszustwo z góry. Nadawca będzie starał się zaangażować
odbiorcę w program zarabiania milionów dolarów, jeśli odbiorca wpłaci zaliczkę. Oszustwo
można zdefiniować jako umyślne wprowadzenie w błąd w celu uzyskania korzyści. Jest to
typowa przestępczość finansowa, często dokonywana przez przestępców białych
kołnierzyków. Oszustwo istniało od początku historii nagrań. Charakter oszustwa został
rozszerzony dzięki wprowadzeniu komunikacji internetowej, handlu elektronicznego (ecommerce) i elektronicznego biznesu (e-biznes). Wiele dowodów wskazuje na to, że oszustwa
oparte na technologiach gwałtownie wzrastają, pomimo starań organów ścigania.
Nigeryjscy kryminaliści zbliżają się do potencjalnych ofiar drogą e-maili z wcześniejszym
kontaktem w sprawie oszustw opłat z góry. Adresy ofiar pochodzą z katalogów telefonicznych
i e-mailowych, dzienników biznesowych, czasopism i gazet. Typowy list opisuje potrzebę

przeniesienia środków z Nigerii lub innego kraju Afryki Subsaharyjskiej, zwykle z odzysku
funduszy kontraktowych, przesyłek ropy naftowej lub spadku od późnych władców lub
gubernatorów. Jest to rodzaj zewnętrznego oszustwa, w przypadku którego oszustów z tytułu
opłat z góry usiłuje się uzyskać prowizję przedpłaconą za umowę, która nigdy nie została
faktycznie zrealizowana lub która nigdy nie została wykonana. Ofiary często są naiwne i
chciwe, lub w najgorszym wypadku są przygotowane na poważne przestępstwa, takie jak
grabież publicznych pieniędzy z biednego państwa afrykańskiego. Oszustwo z tytułu opłat
zaliczkowych istnieje od wieków, najbardziej znane w postaci hiszpańskiego przekleństwa
więźnia: w tym celu do bogatego kupca kontaktował się nieznajomy, który szukał pomocy w
przemycie fikcyjnego członka rodziny z hiszpańskiego więzienia. W zamian za dofinansowanie
"ratunku" kupcy obiecano nagrodę, która oczywiście nigdy się nie zmaterializowała. Oszustwa
z tytułu opłat zaliczkowych szybko rosną w Internecie. Chang uważa, że tego rodzaju oszustwa
są epidemią, która pochłania setki milionów dolarów rocznie. Pojawienie się Internetu i
rozprzestrzenianie jego użycia w ciągu ostatnich dziesięcioleci sprawia, że jest on atrakcyjnym
medium do przekazywania informacji o oszustwach, umożliwiając globalny zasięg. Osoby
popełniające oszustwa z tytułu opłat zaliczkowych zazwyczaj stosują określone metody, które
wykorzystują ograniczoną racjonalność i automatyczne zachowanie ofiar. Metody obejmują
zapewnienie autorytetu i uprawnień ekspertów, odnosząc się do szanowanych osób i
organizacji, dostarczając częściowego dowodu na zasadność, stwarzając naglące potrzeby i
sugerując rzadkość i przywilej. Holt i Graves badali programy stosowane w e-mailach z
oszustwami z góry. W ich badaniu zbadano mechanizmy stosowane przez oszustów poprzez
jakościową analizę 412 fałszywych wiadomości e-mail. Ich odkrycia pokazują, że do
generowania odpowiedzi i informacji od ofiar używa się wielu technik pisania. Połowa
wiadomości zażądała również, aby odbiorca przekazał swoje dane osobowe do nadawcy,
umożliwiając również kradzież tożsamości. Ustalenia Holta i Gravesa sugerują, że oszuści
używają zwodniczo prostych wiadomości, próbując zidentyfikować i prześladować osoby.
Oszuści wykorzystują unikalne zwroty w każdym e-mailu aby zwiększyć wiarygodność swoich
wiadomości i prawdopodobieństwo odpowiedzi. Na przykład większość wiadomości ma
ciekawy temat, który może zmusić osobę do otwarcia wiadomości e-mail. Częste tematy to
"Pilna uwaga", "Czytaj i odpowawiaj tak szybko, jak to możliwe", "Przyjaciel uwagi" i "Od dr
Mariam Abacha". Powiadomienia na loterię zazwyczaj używają wyrażeń takich jak "Gratulacje"
lub "Zwycięzca uwagi", natomiast wiadomości biznesowe używają wyrażeń takich jak
"Wymagany agent płatniczy". Treść wiadomości e-mail pozwala oszustowi stworzyć fałszywe
wrażenie profesjonalizmu, dostarczając poświadczeń biznesowych i oświadczeń o potrzebie
zaufania i poufności. Oszuści mogą również zwiększyć wiarygodność swoich roszczeń, wiążąc
historię z bieżącymi wydarzeniami lub poprzez użycie fraz religijnych lub języka
emocjonalnego w wiadomościach. Oprócz poufności nadawcy żądają, aby skontaktowano się
z nimi tak szybko, jak to możliwe. Połowa e-maili zbadanych przez Holta i Gravesa poprosiła
odbiorcę o podanie nadawcy danych osobowych. Nhan i in. badał oszukańcze nagabywanie emaili. Przeanalizowali charakter nagabywania, naturę prawnika i informacje o celu. Ich
badania zostały oparte o dwa konta e-mail, które przechwyciły łącznie 476 niechcianych
wiadomości e-mail zidentyfikowanych jako podejrzane w ciągu trzech miesięcy. Zdecydowana
większość e-maili pochodziła z Wielkiej Brytanii (37%) z Nigerii (33%). Wiadomości e-mail są
również wyświetlane z Tajwanu, Rosji, Chin, Wybrzeża Kości Słoniowej i Francji. Wielu

prawników twierdziło, że jest oficerem bankowym (29%), prawnikiem (27%) i politykiem
(17%). Aby wzbudzić zaufanie ofiar, adwokaci zwykle generują i zawierają prezentację, która
może być atrakcyjna dla troski ofiary o innych. Dlatego wielu przestępców zawiera
domniemane dane osobowe w swoich e-mailach. Najczęściej adwokaci wspominali, że byli
małżeństwem (32%) lub byli chorzy (23%). Inni zgłaszali, że padli ofiarą jakiegoś wydarzenia
społecznego lub politycznego (15%), mieli dzieci (12%), byli w jakiś sposób powiązani z ofiarą
tragicznego zdarzenia (10%) lub byli spadkobiercami (7%), którzy wkrótce zbiorą dużą sumę
pieniędzy, którą rzekomo będą dzielić
2.5 Złośliwi agenci
Podstawowa motywacja złośliwych agentów atakujących systemy informacyjne zmieniła się z
czasem z dumy i prestiżu na zysk finansowy. Złośliwy agent to program komputerowy
działający w imieniu potencjalnego intruza, który pomaga w atakowaniu systemu lub sieci.
Podczas gdy wirus komputerowy był tradycyjnie najbardziej znanym przedstawicielem
gatunku złośliwych agentów, szpiegowanie stało się bardziej powszechne. Agenci szpiegujący
przekazują poufne informacje z organizacji autorowi agenta. Innym rodzajem agenta są
zdalnie sterowane agenci, które zapewniają atakującemu pełną kontrolę nad maszyną ofiary.
Oprogramowanie jest klasyfikowane jako złośliwe oprogramowanie (złośliwe
oprogramowanie) w oparciu o postrzeganą intencję twórcy, a nie konkretne funkcje. Złośliwe
oprogramowanie dla zysku obejmuje oprogramowanie szpiegujące, botnety, keyloggery i
dialery. W botnetach złośliwe oprogramowanie loguje się do systemu czatu, a klucz
rejestrujący przechwytuje naciśnięcia klawiszy użytkownika podczas wprowadzania hasła,
numeru karty kredytowej lub innych informacji, które mogą zostać wykorzystane. Złośliwe
oprogramowanie może zautomatyzować rozmaite ataki na przestępców i jest częściowo
odpowiedzialne za globalny wzrost cyberprzestępczości. Bossler i Holt zastosowali rutynową
teorię aktywności do badania złośliwych agentów. Zgodnie z rutynową teorią działań,
wiktymizacja drapieżna z bezpośrednimi kontaktami zachodzi wraz z konwergencją w
przestrzeni i czasie trzech składników: zmotywowanego przestępcy, braku sprawnego
opiekuna i odpowiedniego celu. W przeciwieństwie do świata fizycznego, wirtualny świat
często ignoruje czasy działalności przestępczej. Dlatego też działania potencjalnych ofiar i
stron internetowych lub plików, z którymi się kontaktują są ważniejsze niż czasy takich działań.
2.6 Manipulacja robotami giełdowymi
Program komputerowy był w stanie manipulować robotem giełdowym powiązanym z Oslo
Stock Exchange w Norwegii. Program generował fałszywe zamówienia kupna i sprzedaży,
które się zlikwidowały, a jednocześnie wpłynęły na ceny akcji. Następnie program realizuje
prawdziwe zamówienia kupna i sprzedaży, w których akcje były kupowane po niskich cenach
i sprzedawano po wysokich cenach. Tego rodzaju manipulacja wartością akcji jest nielegalna
w Norwegii, a dwóch inwestorów giełdowych zostało złapanych w 2010 roku
2.7 Kradzież tożsamości
Miri-Lavassani i in. stwierdzili, że oszustwo tożsamościowe jest najszybciej rozwijającym się
przestępstwem umysłowym w wielu krajach, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. W 2008 r.
Liczba ofiar oszustw tożsamości wzrosła o 22 procent, do 9,9 milionów ofiar. Inteligencja jest

ważna jako źródło informacji do analizy przestępczości. Przykładem analizy przestępczości jest
model pomiaru oszustw tożsamości opracowany przez Miri-Lavassani. Pięciowymiarowy
model pomiaru dotyczy: (i) rodzajów oszustw związanych z tożsamością, (ii) wpływu oszustw
tożsamości, (iii) metod fałszowania tożsamości, (iv) transgranicznego fałszowania tożsamości
oraz (v) ryzyka oszustw związanych z tożsamością biznesową. Instytucje finansowe w Kanadzie
były badane pod kątem gromadzenia danych empirycznych. Analizę czynnikową wykorzystano
w danych do oceny wymiarów i zawartości każdego wymiaru w modelu, co skutkowało
czterowymiarowym, a nie pięciowymiarowym modelem pomiaru, w którym metody oszustw
tożsamości obejmują transnarodowe oszustwa tożsamości. Rodzaje oszustw tożsamości
odzwierciedlają sposób, w jaki złodzieje tożsamości wykorzystują skradzione lub sfałszowane
tożsamości innych osób do popełniania bezprawnych działań bez wiedzy ofiar. Rodzaje
oszustw związanych z tożsamością można mierzyć liczbą oszustw związanych z kartami
kredytowymi; nieautoryzowane użycie narzędzi lub usług; oszustwo ubezpieczeniowe;
oszustwa inwestycyjne; nieuczciwe pożyczki i kredyty hipoteczne; oszustwa bankowe; nowe
karty kredytowe i użytkowe (internet, telefon itp.), o które wystąpiono, polisy
ubezpieczeniowe, konta bankowe otwarte przez złodziei tożsamości; niewłaściwe
wykorzystanie istniejących kart kredytowych, polis ubezpieczeniowych narzędziowych i kont
bankowych przez złodziei tożsamości. Wpływ oszustw związanych z tożsamością można
mierzyć w kategoriach bezpośrednich kosztów oszustwa tożsamości dla biznesu; bezpośrednie
koszty oszustwa dla klientów; bezpośredni niefinansowy wpływ oszustw na działalność (takich
jak uszkodzenie reputacji); bezpośredni niefinansowy wpływ oszustw na klientów (takich jak
uszkodzone karty kredytowe i historia rekordów); ilość czasu, jaki indywidualne ofiary
oszustwa wydają na rozwiązanie problemów; ilość czasu biznesowego wydać na rozwiązanie
problemów związanych z oszustwami; emocjonalny i psychologiczny wpływ oszustwa na
ofiary; oraz emocjonalny i psychologiczny wpływ oszustwa na rodziny ofiar. Metody
fałszowania tożsamości odnoszą się do metod wykorzystywanych przez złodziei tożsamości do
pozyskiwania identyfikatorów ofiar oszustw tożsamości. Metody obejmują główną kradzież;
wypełnianie fałszywych zmian adresów; kradzież lub utrata portfela lub portfela; wyłudzanie
informacji; pishing; rejestry zatrudnienia; kradzież poprzez włamanie i wejście; kradzież przez
Internet, wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące i robaki; telefoniczne
nagabywanie; wymuszenie lub sabotaż przez osobę wewnętrzną; i wymuszenie lub sabotaż
przez outsidera. Ponadnarodowe metody obejmują mierzenie incydentów związanych z
wykryciem tożsamości w kraju, podczas gdy złodzieje tożsamości znajdują się w innych
krajach; i mierzenie oszustw dotyczących tożsamości na całym świecie pochodzących z
Kanady. Ryzyko oszustw związanych z tożsamością biznesową obejmuje samą firmę;
pracownik organizacji; oraz inne organizacje i klienci współpracujący z organizacją. Badanie
Miri-Lavassani zaowocowało modelem pomiaru obejmującym 27 wskaźników i czterech
czynników. Twierdzą, że przy braku powszechnie stosowanego i stosowanego modelu
pomiaru kradzieży tożsamości, pojawiło się wiele nieporozumień na temat problemu oszustw
tożsamości. Jednym z przykładów jest stronnicze przekonanie, że korzystanie z Internetu w
branży elektronicznej zwiększa ryzyko narażenia na oszustwa związane z tożsamością
2.8 Piractwo cyfrowe

Piractwo cyfrowe definiuje się jako nielegalne kopiowanie towarów cyfrowych,
oprogramowania, dokumentów cyfrowych, dźwięku cyfrowego (w tym muzyki i głosu) oraz
wideo cyfrowego z jakichkolwiek innych powodów poza tworzeniem kopii zapasowych bez
wyraźnej zgody i odszkodowania dla właściciela praw autorskich. Internet ułatwia cyfrowe
piractwo, ponieważ sieć pozwala przestępstwom odłączyć się od właściciela. Na przykład
piractwo cyfrowej muzyki jest popełniane za pośrednictwem wielu modus operandi. Kwestia
piractwa cyfrowego stała się przedmiotem ogromnej troski, tak, że zwróciła na siebie uwagę
ustawodawców, pracowników akademickich oraz biznesmenów. Higgins zbadał powiązania
między niską samokontrolą, racjonalnym wyborem, wartością i piractwem cyfrowym. Jego
wyniki pokazują, że niska samokontrola ma bezpośredni i pośredni wpływ na intencje piractwa
cyfrowego. Co więcej, jego badania pokazują, że niska samokontrola ma pośrednie powiązania
ze zmodyfikowaną wersją czynników sytuacyjnych, takich jak wartość. Wyniki te wskazują, że
niska samokontrola i racjonalna teoria wyboru mogą być kompatybilnymi teoriami, które
mogą wyjaśnić piractwo cyfrowe. W przypadku uznanego przemysłu nagrywającego muzykę i
dystrybucji, pojawienie się Napstera, pierwszego oprogramowania sieci P2P (peer-to-peer),
było wydarzeniem destrukcyjnym o znaczącym wpływie. Napster został stworzony w 1999
roku przez 18-letniego Shawna Fanninga jako aplikację mającą na celu uproszczenie procesu
znajdowania i udostępniania plików muzycznych online. Aplikacja umożliwiająca replikowanie
i rozpowszechnianie wysoce skompresowanych plików muzycznych bez żadnych kosztów. Sieć
Napster zyskała ogromną popularność i wygenerowała ogromny wybór muzyki do pobrania.
Miliony użytkowników podłączonych do sieci w celu udostępniania i zamiany muzyki
chronionej prawami autorskimi bez wyraźnej zgody. W 2003 r. przemysł muzyczny w USA
zainicjował szereg procesów przeciwko użytkownikom sieci P2P, aby powstrzymać ich przed
nielegalnym udostępnianiem plików muzycznych. Przeciwko Napstera złożono również
pozew. Oskarżenia przeciwko Napster, Inc. opierały się na architekturze systemu. Napster
używany centralnych i firmowych serwerów do generowania i utrzymywania list połączonych
użytkowników i dostarczonych plików muzycznych:
Podczas gdy rzeczywiste transakcje plików były przeprowadzane bezpośrednio między
użytkownikami, te centralne serwery ułatwiały również połączenia między użytkownikami i
inicjowały pobieranie plików muzycznych.
Ze względu na scentralizowaną architekturę, przemysł nagrań zdefiniował Napstera jako
usługę listową, która oferowała wyszukiwarkę, katalog, indeks i linki, a zatem była ostatecznie
odpowiedzialna za transakcje plików muzycznych i naruszenia praw autorskich, które
spowodowały. W badaniu empirycznym piratów muzyki online Bachmann stwierdził, że
dzielenie się plikami i pobieranie muzyki muszą być analizowane osobno podczas badania
wpływu egzekwowania praw autorskich na społeczności korzystające z plików i pobierania
muzyki. Wyniki pokazują, że internauci w USA doskonale zdają sobie sprawę z okoliczności, że
ściganie sądowe dotyczy wyłącznie udostępniania plików muzycznych. W innym badaniu
piratów muzyki online Higgins i in. odkryli trajektorie cyfrowego piractwa są powiązane z
neutralizacją w kierunku piractwa cyfrowego. Neutralizacja obejmuje odmowę
odpowiedzialności, odmowę zranienia, odmowę ofiary, potępienie osądzających i odwołanie
się do wyższej lojalności. Wyniki ich badań wskazują, że wiele osób będzie musiało odbiegać
od kontroli społecznej, aby pozwolić sobie na piracką muzykę bez rozwijania pirackiej

tożsamości. Jednostki stosują różne formy neutralizacji dla celów samolubnych, ponieważ
odrywają się od przestępczego zachowania. Podczas gdy Higgins i in. badali neutralizację w
odniesieniu do kontroli społecznej, Moore i McMullan badali neutralizację w bezpośrednim
związku z piractwem cyfrowym. Stwierdzili oni, że wszyscy uczestnicy badania wskazali na
wsparcie, choć w różnym stopniu, technik neutralizacji. Jedną z technik neutralizacji było to,
że robili to wszyscy inni. Jednak tylko szesnaście procent uczestników badania wskazało tę
technikę, co zaskoczyło jednego z autorów badania, ponieważ oczekiwali, że więcej osób
kojarzy się z tym przekonaniem.
2.9 Zbrodnia własności intelektualnej
Przestępstwo związane z własnością intelektualną jest poważnym problemem finansowym dla
producentów samochodów, producentów dóbr luksusowych, firm medialnych i firm
farmaceutycznych. Najbardziej alarmująco według Interpolu jest to, że podrabianie zagraża
zdrowiu publicznemu, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie Światowa Organizacja
Zdrowia szacuje, że ponad 60 procent produktów farmaceutycznych to podróbki. Interpol
uruchomił nową bazę danych na temat międzynarodowej przestępczości związanej z
własnością intelektualną, która powstała w celu wypełnienia luki w danych o konfiskatach,
zebranych przez różne organizacje międzynarodowe i sektor prywatny. Z 1 710 podmiotami w
bazie danych, kontrole innych baz danych Interpolu ujawniły powiązania z fałszowaniem kart
kredytowych i walut, oszustwami, praniem pieniędzy, kradzieżą, przestępstwami z użyciem
przemocy oraz handlem ludźmi, bronią i narkotykami. Pokazuje to rolę przestępczości
zorganizowanej w fałszowaniu na dużą skalę i piractwie. Wzrastająca wartość intelektualnej
własności w produkcji dóbr została odzwierciedlona przez jej wzrost podatności na
przestępstwa. Snyder i Crescenzi stwierdzili, że przestępczość związana z własnością
intelektualną jest często powiązana z cyberprzestępczością i badali ryzyko przestępczości
związane z kapitałem intelektualnym i rozproszonym środowiskiem cybernetycznym, aby
wykazać, że tradycyjne środki prawne są w dużej mierze nieskuteczne w celu ochrony praw
własności. W przeciwieństwie do gotówki czy obrazów, które wymagają, aby przestępca
wszedł do skarbca lub muzeum, a następnie zabierał skradzione przedmioty, przestępstwo
związane z własnością intelektualną wymaga jedynie, aby przestępca wykonał kopię
elektroniczną. Klasycznym środkiem zaradczym w przypadku kradzieży jest zwrócenie
własności pierwotnemu właścicielowi. Dzisiaj pobrane filmy i pliki muzyczne są tak samo
użyteczne, jak oryginały.
2.10 Hazard internetowy
Hazard internetowy jest sprawą globalną, która wywiera wpływ na wszystkie kraje niezależne
od lokalnych przepisów zabraniających lub pozwalających na uprawianie hazardu. Fidelie
zadał pytanie, czy hazard internetowy jest niewinną działalnością czy cyberprzestępczością.
Stwierdziła bardzo niejasny status prawny hazardu internetowego. Hazard to branża, która
przez całe swoje życie przechodziła wiele zmian. Hazard jest na ogół kontrolowany przez rządy
stanowe w wykonywaniu ich uprawnień policyjnych. Jednak międzybiegowy i
międzynarodowy zakres hazardu internetowego wymaga zarządzania przez prawo
międzynarodowe. Pontell i in. (badał przypadek Antigua pod kątem nielegalnych
internetowych gier hazardowych, Antigua jest małą karaibską wyspą, która uzyskała

niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1981 r. W 1997 r. uruchomiono internetową stronę
hazardu zwaną World Sports Enterprise (WSE), która znajduje się na wyspie. byli zobowiązani
do przekazania 300 $, zanim pozwolono im na grę, a WSE wymagała dziesięciu procent ze
wszystkich zakładów, w ciągu pierwszych piętnastu miesięcy działalności firma przejęła 3,5
miliona dolarów, argumentując, że przestępczość zorganizowana przeniknęła hazard w
Antiguan starają się, aby nieletni uczestnicy mogli grać, ponieważ Fidelie zaleca, aby rządy na
całym świecie regulowały i opodatkowały internetowe przedsięwzięcia hazardowe, dlatego z
powodu niejasnego statusu prawnego hazardu internetowego, musi być ustawodawstwem
jednoznacznie określającym, co jest i jest niedozwoloną działalnością, a także naciskiem na
regulację przez światowego rządu i samoregulacji przez firmy oferujące hazard internetowy.
3 Pedofilia
Skupiając się na przestępczości finansowej białych kołnierzyków w temacie przestępczości
komputerowej, nie wolno nam zapominać, że istnieje wiele innych rodzajów przestępstw
typowych dla cyberprzestępczości i przestępczości internetowej. Typowymi przykładami są
hakowanie, pornografia dziecięca i pielęgnacja dzieci w Internecie. Przedstawiamy przypadek
dzieci jako przestępstwa komputerowe. Korzystanie z Internetu znacznie wzrosło w ostatnim
dziesięcioleciu. Technologia informacyjna stanowi obecnie zasadniczą część formalnego
systemu edukacji w wielu krajach, zapewniając, że każda nowa generacja użytkowników
Internetu jest bardziej biegła od ostatniej. Badania naukowe przeprowadzone w Wielkiej
Brytanii sugerują, że większość młodych ludzi w wieku 9-19 lat korzystała z internetu
przynajmniej raz dziennie. Internet zapewnia możliwość interakcji z przyjaciółmi na portalach
społecznościowych takich jak Myspace i Bebo oraz umożliwia młodym ludziom dostęp do
informacji w sposób, który poprzednie pokolenia nie uważałyby za możliwe. Medium pozwala
także użytkownikom publikuj szczegółowe dane osobowe, do których może uzyskać dostęp
każdy odwiedzający witrynę, i zapewnia platformę komunikacji nieformalnej do tej pory
nieznanej. Istnieje jednak coraz więcej dowodów na to, że niektórzy dorośli korzystają z
Internetu, aby uzyskać dostęp do dzieci i młodzieży, aby zapewnić im bezpieczeństwo
seksualne. Myspace wydali niedawno 29 000 podejrzanych o przestępstwa seksualne i zostaje
oskarżona w Stanach Zjednoczonych przez rodziców, którzy twierdzą, że ich dzieci
skontaktowały się ze sobą za pośrednictwem płci przestępców na stronie i w konsekwencji
nadużywanych). Internet odgrywa także rolę w ułatwianiu produkcji i dystrybucji
nieprzyzwoitych nielegalnych wizerunków dzieci, co może zachęcać i uzupełniać pielęgnację
online.
3.1 Przestępcy internetowi
Ostatnie postępy w technologii komputerowej pomagają seksualnym przestępcom
seksualnym, prześladowcom, pornografom dziecięcym, handlarzom dziećmi i innym osobom
w celu wykorzystywania dzieci: Internetowe tablice ogłoszeń, czaty, prywatne strony
internetowe i sieci równorzędne (peer-to-peer) są używane codziennie przez pedofilów, by
poznać niczego nie podejrzewające dzieci. Skomplikowanie problemu to brak bezpośredniego
zarządzania przez organ międzynarodowy, który ograniczy nielegalne treści i działania. W
większości krajów obowiązują już przepisy chroniące dzieci, ale potrzebne jest uzgodnione
egzekwowanie prawa i ustawodawstwo międzynarodowe w celu zwalczania wykorzystywania

seksualnego dzieci. Mężczyźni, którzy celują w seks w Internecie, są przeważnie pedofilami.
Według Dunaigre pedofil to symboliczna postać, przerobiona na karykaturę i nasycona
wszystkimi lękami, niepokojami i obawami, które wstrząsają dziś naszym społeczeństwem.
Akty pedofilii są - według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - zachowaniami seksualnymi,
z których główny dorosły (16 lat lub więcej), w przeważającej części z męskiej płci, występuje
wobec dzieci przed okresem dojrzewania (13 lat lub mniej). Według WHO, musi istnieć między
nimi różnica wieku o pięć lat, z wyjątkiem przypadków pedofilii pod koniec okresu
dojrzewania, gdzie liczy się różnica w dojrzałości płciowej. Definicja zachowań przestępczych
jest jednak różna w różnych krajach. Jak stanie się oczywiste po przeczytaniu tego artykułu,
pedofil działający w Norwegii to zachowania seksualne, które osoba wykonuje wobec dzieci w
wieku 16 lat i młodszych. W norweskim prawie karnym nie ma określonej minimalnej definicji
wieku, ale różnica wieku i różnica w dojrzałości płciowej jest określona jako kryterium
odpowiedzialności karnej. Wolak i inni przedstawić dwa przykłady przestępstw popełnianych
przez internetowych przestępców seksualnych w Stanach Zjednoczonych:
• Policja w stanie Zachodniego Wybrzeża znalazła pornografię dziecięcą w posiadaniu 22letniego sprawcy. Sprawca, który pochodził z północno-wschodniego stanu, przyznał się do
zaprzyjaźnienia z 13-letnim lokalnym chłopakiem przez Internet, podróżowania na Zachodnie
Wybrzeże i spotkania się z nim w sprawie seksu. Przed spotkaniem sprawca i ofiara
korespondowali online przez około sześć miesięcy. Sprawca wysłał nagie zdjęcia ofiar za
pośrednictwem kamery internetowej i e-maili, a setki razy dzwonili do nich i SMS-y. Kiedy
spotkali się w celu odbycia stosunku, przestępca wykonał graficzne zdjęcia spotkania. Ofiara
uwierzyła, że jest zakochana w przestępcy. Mieszkał sam ze swoim ojcem i starał się
dopasować i pogodzić się z byciem gejem. Sprawca posiadał duże ilości pornografii dziecięcej,
którą pobrał z Internetu. Został skazany na 10 lat więzienia.
• 24-letni mężczyzna spotkał 14-letnią dziewczynkę na portalu społecznościowym. Twierdził,
że ma 19 lat. Ich internetowa rozmowa stała się romantyczna i seksualna, a ofiara uwierzyła,
że jest zakochana. Spotkali się kilka razy na seks przez okres kilku tygodni. Przestępca wziął
nagie zdjęcia ofiary i podał jej alkohol i narkotyki. Matka i ojczym dowiedzieli się o zbrodni n
policji. Ofiara była samotna, miała problemy z narkotykami i alkoholem oraz problemy w
szkole i rodzicami. Na swoim portalu społecznościowym opublikowała swoje prowokacyjne
zdjęcia.
Według Davidsona i Martellozzo, zachowanie przestępcy w Internecie może obejmować:
"tworzenie stron internetowych służących wymianie informacji, doświadczeń i
nieprzyzwoitych obrazów dzieci; organizacja działań przestępczych, które mają na celu
wykorzystywanie dzieci do celów prostytucji i które wytwarzają nieprzyzwoite obrazy dzieci
na profesjonalnym poziomie; organizacja działań przestępczych promujących turystykę
seksualną ".
Przygotowanie dzieci to proces, który rozpoczyna się u seksualnych przestępców od wybrania
docelowego obszaru, który może przyciągnąć dzieci. W świecie fizycznym mogą to być miejsca
odwiedzane przez dzieci, takie jak szkoły, centra handlowe czy place zabaw. Proces uwodzenia
zaczyna się wtedy, gdy przestępcy szczególnie interesują się dzieckiem i sprawiają, że czują się
wyjątkowo z zamiarem tworzenia więzi. Internet znacznie ułatwił ten proces w wirtualnym

świecie. Przestępcy szukają teraz swoich ofiar, odwiedzając pokoje z IRC w swoich domach lub
kawiarenkach internetowych w dowolnym momencie. Po zidentyfikowaniu ofiary dziecięcej
przestępca może zaprosić ją do prywatnego obszaru IRC, aby zaangażować się w prywatne
rozmowy na temat intymnych danych osobowych, w tym życia seksualnego napastnika
3.2 Charakterystyka Internetu
Internet to międzynarodowa sieć sieci łącząca ludzi z całego świata. Każdy komputer może
komunikować się z prawie każdym innym komputerem połączonym z Internetem. Internet
stworzył uniwersalną platformę technologiczną, na której można budować różnego rodzaju
nowe produkty, usługi, społeczności i rozwiązania. Zmienia sposób wykorzystania technologii
informatycznych przez osoby i organizacje. Internet zapewnił dogodny sposób komunikacji i
dostępu do wielu informacji. W niespełna dwie dekady Internet przeniósł się z dziwnego
medium komunikacyjnego do oczywistego narzędzia w naszych domach, szkołach, miejscach
pracy i podróżach. Pozwala nam wyszukiwać informacje, wykonywać rutynowe zadania i
komunikować się z innymi. Technologiczne aspekty Internetu rozwijają się z taką samą
szybkością, jak liczba użytkowników na całym świecie. Internet zapewnia kontekst społeczny,
dzięki któremu możemy spotykać się z innymi i wymieniać informacje. World Wide Web to
system z powszechnie akceptowanymi standardami przechowywania, wyszukiwania,
formatowania, zmiany i wyświetlania informacji w środowisku sieciowym. Informacje są
przechowywane i wyświetlane jako strony elektroniczne, które mogą zawierać cyfry, tekst,
obrazy, grafikę, dźwięk i wideo. Te strony internetowe można łączyć elektronicznie z innymi
stronami internetowymi, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Strony internetowe mogą być
przeglądane przez dowolny typ komputera. W badaniu wśród młodych ludzi w Norwegii w
wieku od 8 do 18 lat 78% respondentów stwierdziło, że są oni zaangażowani w czatowanie.
Korzystanie z czatu do komunikacji jest częstsze niż korzystanie z poczty e-mail w tej grupie
wiekowej. W grupie wiekowej 17-18 lat wszyscy respondenci mówili, że rozmawiają. Procent
zgłoszeń, że byli nękani podczas czatowania, wynosił 9 procent. Wśród czatów około jedna
trzecia spotkała osoby w rzeczywistości, które po raz pierwszy spotkały się podczas rozmowy.
Internet jest cennym narzędziem; jednak może to również być szkodliwe dla dobrostanu dzieci
ze względu na liczne zagrożenia online:
Istnieje możliwość wykorzystywania dzieci w cyberprzestrzeni poprzez seksualne
nagabywanie w Internecie i dostęp do pornografii. Internet jest pełen nieodpowiednich
materiałów, w tym pornografii, pokojów rozmów z dorosłymi motywami i dostępu do
wiadomości błyskawicznych, w których inni mogą się fałszywie przedstawiać. Ponieważ dzieci
aktywnie korzystają z Internetu, w którym nieznani inni mogą mieć do nich dostęp lub gdzie
mogą być narażeni na nieodpowiednie materiały seksualne, wymagają ochrony i edukacji w
zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
Online grooming można porównać do uczenia się online i innych form aktywności online.
Celem takich analogii jest identyfikacja zarówno podobieństw, jak i różnic. Na przykład uczenie
się w Internecie jest zorganizowane jako formalne i nieanonimowe działanie. Dla niektórych
jest to raczej przerażające niż bezpieczne, ponieważ uczniowie są proszeni o ujawnienie swojej
(braku) wiedzy w Internecie i dzielenie się nią z innymi. Aktywni i ekstrawertyczni studenci to
lubią, podczas gdy inni studenci wybierają bierną obserwację. Ogólnie rzecz biorąc, przejście

do trybu online umożliwia jednostkom odgrywanie roli osobowości, która może być bardziej
lub mniej różna od ich prawdziwej osobowości. Zawsze będzie istniała różnica między Twoją
rolą w rzeczywistości wirtualnej a rzeczywistością. Gramy role dorosłych i rodziców, dzieci i
studentów, zarówno w realnym świecie, jak iw rzeczywistości wirtualnej. Jednak w wirtualnym
świecie może nam łatwiej żyć naszymi marzeniami i fantazjami. W środowiskach typu "drugie
życie" w Internecie ludzie wydają się niewierni i budują swoją wymarzoną egzystencję
samodzielnie lub z innymi. Co jest tak wyjątkowego w byciu online? Jedną z odpowiedzi na to
pytanie jest to, że możesz przebywać w innym, nieformalnym i anonimowym otoczeniu, by
realizować marzenia i fantazje.
3.3 Relacje internetowe
Internet to specjalny system artefaktów, który ma ogromny techniczny i społeczny pozytywny
wpływ na współczesne społeczeństwo:
Internetowe środowisko zapewnia dostęp do mnóstwa informacji i komunikacji zarówno na
odległość, jak i czas. Istnieje ogromna ilość danych dostępnych praktycznie na każdy temat, co
czyni go skutecznym narzędziem do nauki.
Internet jest jednak także mieczem obosiecznym z negatywnymi i pozytywnymi
konsekwencjami:
Ma potencjał do niewłaściwego użycia i wywołał obawy społeczne. Dzisiaj zagrożenie dla dzieci
jest jeszcze większe, ponieważ Internet zapewnia anonimowość drapieżnikom.
Ostatnie postępy w technologii komputerowej pomagają seksualnym napatnikom,
prześladowcom, pornografom dziecięcym, handlarzom dziećmi i innym osobom w zamiarze
wykorzystywania dzieci. Choć istniały one przed Internetem, nadejście nowej technologii
sprzed dwóch dekad pozwoliło na łatwiejszą i szybszą dystrybucję materiałów
pornograficznych i komunikację ponad granicami krajowymi i międzynarodowymi. Z drugiej
strony Internet nie jest negatywny w kwestii komunikacji seksualnej:
Może być stosowany do zdrowej ekspresji seksualnej. Na przykład Internet oferuje możliwość
tworzenia społeczności online lub wirtualnych, w których izolowane lub pozbawione praw
obywatelskich osoby, np. homoseksualne mężczyźni i lesbijki mogą komunikować się ze sobą
wokół tematów seksualnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; oferuje
potencjał edukacyjny; i może pozwolić na eksperymenty seksualne na bezpieczniejszym
forum, ułatwiając w ten sposób eksplorację i rozwój tożsamości.
Internet umożliwia przestępcom seksualnym natychmiastowy dostęp do innych przestępców
seksualnych na całym świecie, fora ułatwiają otwartą dyskusję o swoich seksualnych
pragnieniach, wspólne pomysły na temat sposobów wabienia ofiar, wzajemne wsparcie ich
filozofii seksualnej dla dorosłych i dzieci, natychmiastowy dostęp do potencjalnych ofiar dzieci
na całym świecie, ukryte tożsamości za zbliżanie się do dzieci, nawet do momentu
przedstawienia się jako członek grup nastolatków. Ponadto pozwala na to Internet ,
potencjalni przestępcy mają zapewniony dostęp do czatów i serwisów społecznościowych
zarezerwowanych dla nastolatków i dzieci, aby odkryć, jak podejść i do kogo trafić jako
potencjalne ofiary. Internet zapewnia środki umożliwiające identyfikację i śledzenie informacji

kontaktowych w domu, a Internet umożliwia dorosłym budowanie długoterminowych
wirtualnych relacji z potencjalnymi ofiarami przed próbą zaangażowania dziecka w fizyczny
kontakt.
Relacje budowane są za pomocą oprogramowania społecznościowego. Poprzez Internet ludzie
odkrywają i wymyślają nowe sposoby dzielenia się wiedzą i zainteresowaniami. Ludzie
komunikują się ze sobą w Internecie ludzkim głosem. Te konwersacje z wykorzystaniem
oprogramowania społecznościowego są zbiorczo określane jako media społecznościowe,
szeroka niż obejmuje praktykę i wynikający z niej wynik wszelkiego rodzaju informacji
tworzonych online przez tych, którzy wcześniej byli konsumentami tych mediów:
Filozofia mediów społecznościowych opisuje sposób, w jaki treści (w szczególności
wiadomości i opinie) uległy demokratyzacji przez Internet, a rola, jaką odgrywają teraz ludzie
nie tylko w konsumowaniu informacji i przekazywaniu jej innym, ale także w tworzeniu i
dzieleniu się nimi z innymi, jest tekstowy, dźwiękowy lub wizualny.
Z tego powodu media społecznościowe są zamiennie nazywane treściami tworzonymi przez
użytkowników lub użytkowników. Media społecznościowe są często definiowane przez
kategorie narzędzi oprogramowania, z których ludzie korzystają, aby pochłaniać, przekazywać,
tworzyć i udostępniać sobie nawzajem treści, w tym blogi, podcasty, serwisy wiki i portale
społecznościowe, które znalazły swoje miejsce w Internecie. warunki osobistych czasopism
online są jednym z przykładów wspomnianych przez Cooka i Mitchella i in. sformułował
następujące pytanie: "Czy blogi narażają młodzież na ryzyko nagabywania seksualnego lub
molestowania seksualnego w sieci?" Przeprowadzili ankietę telefoniczną z udziałem 1500
użytkowników Internetu w wieku 10-17 lat w USA. Okazało się, że 16 procent młodych
internautów zgłosiło blogi w ubiegłym roku. Nastolatkowie i dziewczęta byli najczęściej
blogerami, a blogerzy częściej niż inni młodzi ludzie publikowali dane osobowe w internecie.
Jednak Mitchell i in. odkryli, że blogerzy nie mieli większego wpływu na kontakty z osobami
poznanymi online i nie znali ich osobiście. Młodzi, którzy wchodzili w interakcje z osobami,
których poznali w Internecie, niezależnie od tego, czy blogowali, czy też nie, mieli wyższe
szanse na otrzymywanie seksualnych nagabywek online. Blogerzy, którzy nie wchodzili w
interakcje z osobami, z którymi spotkali się online, nie byli narażeni na zwiększone ryzyko
zachęt seksualnych. Ponadto umieszczanie danych osobowych nie zwiększało ryzyka.
Znaleziono jedyną różnicę związaną z nękaniem, ponieważ młodzi blogerzy byli narażeni na
zwiększone ryzyko prześladowania online, niezależnie od tego, czy oni również wchodzili w
interakcję z innymi online.
3.4 Prawodawstwo związane z uwodzeniem dzieci
Potencjalni przestępcy wykorzystujący Internet do popełniania przestępstw seksualnych
wobec dzieci dzielą się na dwie główne kategorie: osoby korzystające z Internetu w celu
celowania i "wychowania dzieci" w celu wykorzystywania seksualnego; oraz tych, którzy
produkują i / lub pobierają nieprzyzwoite nielegalne obrazy dzieci z Internetu i
rozpowszechniają je. Najnowsze przepisy mają na celu ochronę młodych ludzi przed
nadużyciami w Internecie poprzez wprowadzenie klauzuli "uwodzenia". Ta nowa kategoria
przestępstw została wprowadzona w ustawie o przestępstwach seksualnych w Anglii i Walii

(ta sekcja ustawy ma również zastosowanie do Irlandii Północnej). Rozdział 15 czyni
przestępstwo "spotkaniem dziecka do uwodzenia seksualnego"; dotyczy to Internetu, innych
technologii, takich jak telefony komórkowe i "rzeczywisty świat". "Uwodzenie" obejmuje
proces socjalizacji, dzięki któremu potencjalny sprawca próbuje nawiązać kontakt z dzieckiem
w wieku poniżej 16 lat, prawdopodobnie dzieląc się swoimi zainteresowaniami i
zainteresowaniami, starając się zdobyć zaufanie w celu przygotowania go do wykorzystywania
seksualnego. Pojęcie "uwodzenia" jest obecnie również uznawane w prawodawstwie w
Wielkiej Brytanii. Ustawa o przestępstwach seksualnych w Anglii i Walii oraz w Irlandii
Północnej oraz ustawa o ochronie dzieci i prewencji seksualnej w Szkocji obejmują
przestępstwo polegające na "spotkaniu z dzieckiem po wstępnym kontakcie" (część 1).
"Wstępny kontakt" odnosi się do okazji, w których osoba organizuje spotkanie z dzieckiem,
które nie ukończyło 16 lat, po uprzednim porozumieniu się z nim przy przynajmniej jednej
wcześniejszej okazji (osobiście, przez Internet lub inne technologie), z zamiarem aktywności
seksualnej na dziecku. Kilka krajów zaczyna podążać za Wielką Brytanią w zakresie stanowienia
prawa przeciwko zachowaniom uwodzenia. Seksualne uwodzenie zostało ostatnio dodane do
Aktu Przystąpienia do Zbrodni w Nowej Zelandii. W Stanach Zjednoczonych przestępstwem
jest przekazywanie informacji drogą elektroniczną o dziecku w wieku 16 lat lub młodszym w
celu popełnienia przestępstwa seksualnego. Australijski kodeks karny wprowadza podobne
ograniczenia, podobnie jak kanadyjski kodeks karny. Ustawodawstwo w Wielkiej Brytanii różni
się tym, że przestępstwo uwodzenia seksualnego dotyczy zarówno nowych technologii, w tym
Internetu i telefonów komórkowych, jak i "prawdziwego świata"; ustawodawstwo w innych
krajach odnosi się wyłącznie do elektronicznego pielęgnacji za pośrednictwem Internetu i
telefonów komórkowych. Norwegia jest jedynym krajem europejskim, który wprowadził
ustawodawstwo w zakresie pielęgnacji. Odpowiednie sekcje w Kodeksie karnym
powszechnym ("straffeloven") dotyczącym sprawców przestępstw seksualnych w Norwegii
należy sekcja 195: Każda osoba, która angażuje się w aktywność seksualną z dzieckiem, które
nie ukończyło 14 lat, podlega karze pozbawienia wolności na okres nieprzekraczający 10 lat .
Jeśli wspomnianą czynnością był stosunek seksualny karą będzie pozbawienie wolności na
okres nie krótszy niż 2 lata, a § 196: każda osoba, która angażuje się w aktywność seksualną z
dzieckiem, które nie ukończyło 16 lat, podlega karze pozbawienia wolności na okres
nieprzekraczający 5 lat. Sekcja 201a jest nową sekcją pielęgnacyjną w norweskim prawie
karnym. Ta sekcja została włączona do Ogólnego kodeksu karnego cywilnego w kwietniu 2007
r .: grzywną lub pozbawieniem wolności w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku jest każda
osoba odpowiedzialna, która zgodziła się na spotkanie z dzieckiem w wieku poniżej 16 lat i
która z zamiarem popełnienie czynu, o którym mowa w sekcjach 195, 196 lub 200, dotarło do
miejsca spotkania lub miejsca, w którym można obserwować miejsce spotkania. W prawie
norweskim sekcja groomingu odnosi się do zamiaru popełnienia czynu. Jednakże sprawca musi
rzeczywiście stawić się na spotkanie (czasem pułapka policyjna), zamiar spotkania nie
wystarczy, możliwe, że tak powinno być, ale trudno udowodnić ponad wszelką wątpliwość.
Dlatego ustawodawstwo jest sformułowane w następujący sposób: "... dotarło do miejsca
spotkania lub miejsca, w którym może się znaleźć miejsce spotkania zauważony". Jest to
potencjalna scena zbrodni, która jest miejscem spotkania, w którym przestępstwo jest
przeznaczone ma mieć miejsce, że sprawca przybył, lub sprawca może obserwować
potencjalne miejsce zbrodni, skąd się znajduje. Odwołujemy się do potencjalnego sprawcy i

sprawcy jako "on", choć niewiele wiadomo w literaturze na temat płci wszystkich uwodzicieli
internetowych.
3.5 Polityka europejska
Opublikowany dokument UE zatytułowany "Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach
seksualnych, wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca" określa
niedociągnięcia i wizję w zakresie ochrony młodych ludzi przed wykorzystywaniem
seksualnym. Decyzja ramowa określa trudności w zakresie ochrony młodych ludzi, gdy istnieje
powszechne zróżnicowanie w krajowym prawie karnym i praktyce egzekwowania prawa w
Europie. Sytuację pogarsza ukryty charakter obraźliwych i złożonych kwestii, takich jak niechęć
ofiar do zgłaszania nadużyć. Omówiono rolę technologii informacyjnych w ułatwianiu
globalnych naruszeń i sieci przestępców seksualnych. UE sugeruje, że "rozwój technologii
informatycznych spowodował, że problemy te stają się bardziej dotkliwe, ułatwiając tworzenie
i rozpowszechnianie obrazów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci,
jednocześnie oferując anonimowość przestępców i szerząc odpowiedzialność w różnych
jurysdykcjach. Łatwość podróżowania i różnice w dochodach paliwo, tak zwana dziecięca
turystyka seksualna , co często powoduje przestępstwa seksualne popełniane przez dzieci
bezkarnie. Poza trudnościami ścigania przestępczości zorganizowanej może przynieść znaczne
zyski przy niewielkim ryzyku ". Zgodnie z tą decyzją ramową prawdopodobnie inne kraje
europejskie będą podążać za przykładem Wielkiej Brytanii i Norwegii, wprowadzając
ustawodawstwo dotyczące pielęgnacji zwierząt, a "oglądanie" nieprzyzwoitych obrazów dzieci
stanie się przestępstwem:
"Nowe formy wykorzystywania seksualnego i wykorzystywania seksualnego ułatwione dzięki
korzystaniu z IT byłyby karalne. Obejmuje to świadome uzyskiwanie dostępu do pornografii
dziecięcej w celu pokrycia przypadkówgdzie oglądanie pornografii dziecięcej ze stron
internetowych bez pobierania lub przechowywania obrazów nie oznacza "posiadania" lub
"nabywania" pornografii dziecięcej. Również nowe przestępstwo "uwodzenia" włącza się
ściśle zgodnie z brzmieniem uzgodnionym w konwencji COE "(s. 6). Artykuł 5 odnosi się do
uwodzenia przez internet jako "nagabywanie dzieci w celach seksualnych" (s. 5) i prosi, aby
każde państwo członkowskie zapewniało, że takie zachowanie podlega karze. Dotyczy to
spraw z udziałem dzieci poniżej wieku zgodnego z prawem krajowym (które różnią się znacznie
w Europie), w przypadku osób dorosłych organizuje spotkania w celu wykorzystania
seksualnego za pomocą "systemu informacyjnego" (s. 5). W wielu krajach wprowadzono
ustawodawstwo w zakresie pielęgnacji, które obecnie jest uznawane w decyzji ramowej UE
(art. 5), jednak trudność polega na tym, że ramy nie są w żaden sposób możliwe do
wyegzekwowania i kraje mogą po prostu wybrać opcję "rezygnacji", szczególnie jeśli ich
obecne ramy prawne, szczególnie w odniesieniu do wieku wyrażenia zgody, nie uwzględniają
łatwo zalecanych przepisów.
3.6 Siedemnaście cech charakterystycznych dla Internetu
Wszyscy jesteśmy zaznajomieni z usługami online w Internecie. Typowym przykładem jest
bankowość internetowa, w której realizujemy nasze płatności rachunków w domu. Większość
Norwegów ma wieloletnie osobiste doświadczenia związane z korzystaniem z usług online w

Internecie. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych Norwegia zajmuje trzecie miejsce na
świecie pod względem usług internetowych świadczonych przez rząd. Szwecja i Dania znajdują
się na szczycie listy, a po Norwegii znajdują się Stany Zjednoczone i Holandia. Wielka Brytania.
Zauważono szereg cech Internetu dla usług online, które mogą rzucić światło na metody, które
potencjalni przestępcy mogą wykorzystywać do wychowania dzieci. Poniższa lista została
wygenerowana na podstawie przeglądu literatury:
1. Odłączona komunikacja osobista. Chociaż komunikacja w Internecie może mieć charakter
osobisty, nie jest postrzegana jako mająca znaczenie interpersonalne. Typowym przykładem
jest poczta e-mail, w której nadawca może poczuć się całkowicie rozłączony z czasem i
miejscem, w którym odbiorca odczytuje wiadomość e-mail. Nawet podczas rozmowy w czasie
rzeczywistym nadawca i odbiorca mogą dostrzegać jednocześnie zaangażowanie i rozłączność.
Niektórzy mogą zmienić swoją osobowość nieświadomie, kiedy przechodzi od komunikacji
twarzą w twarz do komunikacji przez e-mail. Uwodzenie przez Internet może być i często różni
się od uwodzenia w świecie rzeczywistym, ponieważ potencjalni sprawcy spędzają mało czasu
na rozmowach i od razu przejdą do sedna, czasami natychmiast, np. "Czy chciałbyś spotkać się
na seks". Sugerowałoby to, że Internet może działać w celu usunięcia zahamowania związane
z kontaktem twarzą w twarz, co można wytłumaczyć odłączonym charakterem komunikacji
osobistej w Internecie, unikając w ten sposób nieprzyjemnych stanów emocjonalnych. Istnieje
jednak kilka potencjalnych sprawców, którzy nadal będą spędzać znaczną ilość czasu na
utrzymywaniu dziecka w sieci, szczególnie w sieciach peer-to-peer, w celu przygotowania ich
do nadużyć. Zasadniczo istnieje wiele cech wyróżniających Internet i świat rzeczywisty jako
dwie zasadniczo różne formy uwodzenia.
2. Technologia medialna. Według Afuah i Tucci Internet jest technologią pośredniczącą, która
łączy strony niezależne. Połączenia mogą być między firmami (B2B), biznes-konsument (B2C),
między rządami (G2B), osobami prywatnymi (P2P) lub innymi powiązaniami między osobami i
organizacjami. W przypadku uwodzenia, Internet służy jako technologia pośrednicząca,
głównie w komunikacji między osobami (P2P), ale występują również osoby między grupami
(P2G) i grupa-osoba (G2P). W odniesieniu do uwodzenia, zmiany w połączeniach zachodzą z
czasem, gdzie początkowy kontakt może zaczynać się od osoby do grupy, na przykład grupa
nastolatków, a następnie przejść do osoby-do-osoby, gdzie potencjalny sprawca wyodrębnił
potencjalną ofiarę.
3. Uniwersalność. Powszechność Internetu odnosi się do zdolności Internetu do powiększania
i zmniejszania świata. Rozszerza świat, ponieważ ktokolwiek w dowolnym miejscu na świecie
może w dowolnym momencie udostępnić swoje usługi, wiadomości i prośby każdemu,
gdziekolwiek indziej na świecie. Skurczy się świat w tej odległości zmniejsza się na
autostradach elektronicznych. W przypadku pielęgnacji, Internet umożliwia każdej osobie
pielęgnującej kontaktowanie się z kimkolwiek, gdziekolwiek i kiedykolwiek. Kontakt zostaje
ustanowiony bez konieczności podróżowania fizycznego, wszystko, co musi zrobić, to
podróżować drogą elektroniczną. Internet łączy globalną komunikację z niesamowitym
zakresem zasobów. Globalny zasięg, jaki daje Internet, pozwala organizacjom opiekuńczym
przekraczać granice kulturowe i krajowe znacznie wygodniej i bardziej opłacalnie, niż to się
dzieje w tradycyjnym uwodzeniu. Istnieją jednak problemy kulturowe i komunikacyjne między
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4. Efekty zewnętrzne sieci. Technologia lub produkt wykazuje efekty zewnętrzne sieci, gdy
staje się bardziej wartościowy dla użytkowników, ponieważ coraz więcej osób korzysta z niego.
Klasycznym przykładem jest pierwsza osoba w Norwegii, która zdobyła telefon. Dopóki druga
osoba nie dostała telefonu, w Norwegii nie było nikogo, z kim mógłby porozmawiać przez
telefon. Wartość telefonu dla każdego abonenta rośnie wraz z liczbą abonentów. Podobnie
wartość Internetu rośnie wraz z liczbą użytkowników Internetu. Im więcej osób jest
podłączonych do sieci w Internecie, tym bardziej cenna jest sieć dla każdego użytkownika. Im
więcej dzieci jest podłączonych do sieci, tym bardziej cenna jest sieć dla każdego opiekuna,
ponieważ jest w stanie dotrzeć i skontaktować się z potencjalnymi ofiarami. Ponieważ dostęp
do Internetu znajduje się w coraz większej liczbie domów na całym świecie, liczba
potencjalnych ofiar wzrasta odpowiednio.
5. Kanał dystrybucji. Internet działa jako kanał dystrybucji produktów, które są bitami
informacyjnymi, takimi jak oprogramowanie, muzyka, wideo, wiadomości, bilety i pieniądze.
Występuje efekt zastępczy, jeśli Internet jest używany do obsługi tych samych dostaw, które
były obsługiwane przez stary fizyczny kanał dystrybucji. Istnieje efekt rozszerzenia, jeśli
Internet jest używany przez więcej osób i dla nowych usług. Podczas wychowywania dzieci
potencjalny sprawca może korzystać z Internetu nie tylko w celu komunikacji. Może również
użyć go do wysyłania prezentów i innych przedmiotów cyfrowych, którymi może
zainteresować się dziecko. Może również wysyłać cyfrowe przedmioty, których dziecko nie
zawsze jest zainteresowane, takie jak zdjęcia pornograficzne i filmy wideo w celu
przetestowania reakcji.
6. Moderator czasu. Internet ma zdolność zmniejszania się i wydłużania czasu. Skraca czas dla
osób, które potrzebują informacji, gdy źródła informacji są zamknięte. To zwiększa czas, kiedy
powiązane prace można wykonywać w różnych momentach. Oba wymiary Internetu jako
moderatora czasu mogą być ważne w wiktymizacji online dzieci. Gdy dziecko jest w trybie
offline, uwodziciel może zostawić wiadomości i prezenty, które dziecko będzie mogło odebrać
następnym razem, gdy dziecko się zaloguje.
7. Niski koszt standardowy. Jednostki nie mogą wykorzystywać właściwości Internetu, jeśli go
adoptują. Z dwóch powodów adopcja była łatwa. Przede wszystkim Internet i aplikacja
internetowa są standardem otwartym dla wszystkich i są bardzo łatwe w użyciu. Po drugie,
koszt Internetu jest dużo niższy niż koszt wcześniejszych środków komunikacji elektronicznej.
Biorąc pod uwagę niski koszt standardowy, dostęp do Internetu nie jest ograniczony do osób
zamożnych lub dobrze wykształconych. Zarówno dorośli, jak i dzieci mają dostęp niezależny
od klasy społecznej w większości państw. Dla uwodziciela, umożliwia to dostęp do dużej liczby
dzieci. Uniwersalne standardy techniczne Internetu umożliwiają każdemu komputerowi
połączenie z dowolnym innym komputerem, niezależnie od platformy technologicznej, z
której korzysta każdy.
8. Elektronicznie podwójny. To nie jest prawdziwa osoba, która jest obecna w Internecie. Jest
to cyfrowa kopia osoby, która jest obecna. Cyfrowa informacja o osobie tworzy obraz osoby,

którą nazywamy podwójną elektronicznie. Sposób, w jaki uwodziciel jest postrzegany przez
dziecko w Internecie, zależy w związku z tym zarówno od informacji dostarczanych przez
osobę, jak i od obraz jaki ten tworzy informacje w umyśle dziecka. Nawet jeśli uwodziciel jest
całkowicie szczery we wszelkiej komunikacji z dzieckiem, dziecko może postrzegać człowieka
jako bardzo odmiennego w rzeczywistości i być może podobna do tej, którą dziecko już zna.
Również mężczyzna może postrzegać dziecko i stworzyć elektroniczne podwójne dziecko w
jego głowie, które może być dalekie od rzeczywistości, ale które może służyć jego fantazji.
9. Elektronicznie podwójna manipulacja. Podwójnie elektroniczny obraz stworzony w
Internecie reprezentuje obraz prawdziwej osoby. Prawdziwa osoba może zmienić swój
elektroniczny układ podwójny i uczynić go mniej lub bardziej podobnym do prawdziwego ja.
Najbardziej oczywistą zmianą jest wiek, w którym groomer może twierdzić, że jest młodszy,
niż jest w rzeczywistości. Wymaga to spójności wszystkich innych informacji, tak aby
przedstawiony wiek pasował do innych informacji o osobie. Podobnie dzieci mogą twierdzić,
że są starsze niż w rzeczywistości.
10. Asymetria informacji. Asymetria informacji często zmniejsza się w Internecie. Asymetria
informacji występuje, gdy jedna strona transakcji ma informacje, których nie ma inna strona informacje, które są ważne dla transakcji. Sieć WWW zmniejsza asymetrię informacji,
ponieważ druga strona może znaleźć te same informacje w Internecie. Ani człowiek, ani
dziecko nie ma monopolu informacyjnego w obszarach, w których informacje są dostępne w
sieci WWW. Jednak osoba dorosła będzie zazwyczaj bardziej kompetentna niż dziecko, co
prowadzi do asymetrii informacyjnej między potencjalnym sprawcą i potencjalną ofiarą, która
może zostać zbadana i wykorzystana przez potencjalnego sprawcę.
11. Nieskończona pojemność wirtualna. Dostęp do Internetu jest postrzegany jako
nieograniczony; nie musisz czekać w zawieszeniu lub w długiej kolejce. Na przykład
społeczności wirtualne, takie jak domy rozmów nieskończona pojemność dla członków, którzy
mogą rozmawiać o każdej porze dnia tak długo, jak chcą. Jednak w niektórych częściach świata
ograniczenia przepustowości i infrastruktury zmniejszają pojemność wirtualną. Ilość czasu
spędzanego przez ratowników internetowych w pogoni za dziećmi zależy od wielu czynników,
takich jak dostępna pojemność wirtualna.
12. Niezależność w czasie i przestrzeni. Podczas tradycyjnego spotkania wymagane jest, aby
uczestnicy byli obecni w tym samym miejscu w tym samym czasie, wirtualne spotkanie w
Internecie jest możliwe, nawet jeśli różni uczestnicy są obecni w różnych miejscach w różnych
momentach. Internetowe środowisko zapewnia dostęp do mnóstwa informacji i komunikacji
zarówno na odległość, jak i czas. Niezależność w czasie i przestrzeni zwykle ma miejsce w
przypadku korzystania z poczty e-mail. Biorąc udział w czacie, uczestnicy muszą odpowiedzieć
w krótkim czasie na ramy czasowe, eliminujące niezależność w czasie, ale wciąż zachowujące
niezależność w przestrzeni. W telefonach komórkowych wiadomości SMS mają tę samą cechę
niezależności w czasie i przestrzeni. Calder zasugerował, że Internet promuje lepsze relacje
społeczne, ponieważ ludzie zostaną uwolnieni od ograniczeń czasu i miejsca, ale może również
ograniczyć relacje społeczne do świata wirtualnego i wzmocnić izolację. Znaczenie dla
groomerów internetowych można znaleźć zarówno w związkach, jak i w izolacji, czasami
praktykowanej przez potencjalnych sprawców.

13. Cyberprzestrzeń. Korzystanie z Internetu to nie tylko uzupełnienie lub dodanie do
prawdziwego życia. Jest także źródłem alternatywnego stylu życia w cyberprzestrzeni z własną
cyberkulturą. Cyberprzestrzeń to przestrzeń abstrakcyjna, a nie przestrzeń fizyczna, w której
kultura wyłoniła się z wykorzystania sieci komputerowych do komunikacji, rozrywki i biznesu.
Cyberkulturę można znaleźć na przykład w społecznościach wirtualnych, czyli grupie ludzi,
którzy przede wszystkim wchodzą w interakcje za pośrednictwem mediów komunikacyjnych,
takich jak biuletyny, telefony, e-maile, wiadomości błyskawiczne lub grupy dyskusyjne, a nie
twarzą w twarz w celach społecznych i innych. Jeśli chodzi o grooming online, zarówno dorośli,
jak i dzieci są czasami członkami społeczności wirtualnych. Calder twierdzi, że istnieje wiele
korzyści, które można uzyskać dzięki rozwojowi relacji online i relacji online, które stają się
seksualne w cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń może ułatwiać tworzenie romantycznych
relacji, zwiększać szanse na znalezienie "optymalnego" partnera, podkreślać, że relacje mogą
rozwijać się na przywiązaniach i poprawiać umiejętności w zakresie komunikacji
interpersonalnej, ale wirtualnej.
14. Dynamiczna sieć społeczna. Pojawienie się serwisów społecznościowych radykalnie
zakwestionowało nasze rozumienie tradycyjnych, terytorialnych sieci społecznościowych.
Przeciętna sieć społeczna Zachodu składa się z około 150 osób. Po ustanowieniu fizycznej sieci
społecznościowej ta liczba członków zmienia się z upływem czasu, a członkowie nie zmieniają
się bardzo. Natomiast Internet umożliwia osobom indywidualnym rozszerzanie i ograniczanie
sieci społecznościowej i wymienić członków w sieci. Internet stanowi kontekst społeczny, w
którym coraz więcej ludzi spotyka coraz więcej osób, w których ludzie są wymieniani na innych
ludzi z czasem. W Internecie istnieje dynamiczna sieć społecznościowa, a nie stabilna sieć
społecznościowa. Kiedy zarówno potencjalni przestępcy, jak i potencjalne ofiary dynamicznie
zmieniają swoje otoczenie społeczne sieci, zwiększa się prawdopodobieństwo kontaktu.
15. Wszechobecność. W tradycyjnym uwodzeniu miejsce pielęgnacji jest miejscem fizycznym,
takim jak szkoły, zawody sportowe, centra handlowe, kluby dziecięce lub miejsca publiczne.
Pielęgnacja online jest wszechobecna, co oznacza, że jest możliwa niemal wszędzie, przez cały
czas. Umożliwia to przygotowanie się z laptopa, w domu, w pracy, a nawet z samochodu, przy
użyciu technologii mobilnej. Rezultat nazywany jest miejscem pielęgnacji - miejsce pielęgnacji
wykraczające poza tradycyjne granice i usunięte z położenia czasowego i geograficznego. Z
punktu widzenia groomerów wszechobecność zmniejsza koszty transakcji - koszty pielęgnacji
dzieci. Aby móc przeprowadzać transakcje z dziećmi online w wirtualnym świecie, nie jest już
konieczne, aby potencjalny przestępca seksualny spędzał czas lub pieniądze podróżując do
miejsca pielęgnacji, a do wysiłku potrzeba znacznie mniej wysiłku umysłowego.
16. Bogactwo. Bogactwo informacji odnosi się do złożoności i treści wiadomości. Tradycyjne
kanały komunikacji mają ogromne bogactwo. Są w stanie zapewnić osobistą komunikację
twarzą w twarz przy użyciu sygnałów dźwiękowych i wzrokowych podczas kontaktu. Internet
umożliwia jednoczesne dostarczanie bogatych wiadomości tekstowych, dźwiękowych i wideo
do dużej liczby osób
17. Interaktywność. Systemy stosowane w Internecie są interaktywne, co oznacza, że
umożliwiają dwukierunkową komunikację między dorosłym a dzieckiem. Interaktywność
pozwala intendentowi online na zaangażowanie się dziecka w sposób podobny do

bezpośredniego kontaktu, ale w ogromnej, globalnej skali. Interaktywność daje zarówno
potencjalnej ofierze, jak i potencjalnemu przestępcy możliwość niezwłocznego przekazywania
komunikatów.
Ta lista 17 cech pochodzi z literatury badawczej. Lista może być dopracowana pod względem
wyczerpania; nakładanie się i hierarchizacja w przyszłych badaniach
3.7 Społeczności przestępców wirtualnych
Kierkegaard twierdzi, że anonimowość, dostępność niezwykle wrażliwych informacji
osobistych i łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi sprawiają, że serwisy społecznościowe
są przydatnym narzędziem dla internetowych krymianlistów. Strony umożliwiają zarówno
potencjalnym przestępcom, jak i potencjalnym ofiarom zbadanie i wykorzystanie wszystkich
17 cech wymienionych powyżej. Podczas gdy wiele stron ma ograniczenia wiekowe,
potencjalni sprawcy mogą fałszywie przedstawiać swój wiek (jak daleko zagrożenie dla
MySpace usuwa tych, którzy uważani są za mających powyżej 18 lat, ale udawanie w wieku
poniżej 18 lat jest w praktyce przeprowadzane). Aby ukryć swoje adresy IP i lokalizacje, łączą
się one za pomocą połączeń Wi-Fi lub serwerów proxy. Zdecentralizowane sieci peer-to-peer
uniemożliwiają śledzenie materiałów do określonego serwera, a szyfrowanie pozwala im
utrzymywać prywatne rozmowy online od tych, którzy pilnują sieci. Serwisy społecznościowe
badano w różnych kontekstach. Na przykład Tufekci zbadał szybkie przyjęcie stron
internetowych społecznościowych przez studentów na kampusie uczelni amerykańskich.
Wykorzystano dane ilościowe i jakościowe oparte na zróżnicowanej próbie studentów,
demograficzne i inne cechy użytkowników serwisów społecznościowych i nieużytkowników.
Dokonano rozróżnienia między uwodzeniem społecznym a przedstawieniem siebie. W
badaniu nieużytkownicy wykazywali stosunek do towarzyskiego wychowania (plotek, małych
rozmów i uogólnionej, niefunkcjonalnej ciekawości ludzi), która wahała się od niedowierzania
do wrogości. W przeciwieństwie do oczekiwań w badaniu, osoby niebędące użytkownikami
nie zgłosiły mniejszej liczby bliskich znajomych w porównaniu z użytkownikami, ale
utrzymywali kontakt z mniejszą liczbą osób. Użytkownicy byli również cięższymi
użytkownikami ekspresyjnego Internetu, który jest praktyką i osiąganiem technologicznie
mediowanej społeczności. Tak więc, podczas gdy uwodzenie przez język może być ważną
działalnością człowieka, wydaje się, że nie ma powodu, aby zakładać, że wszyscy będą
jednakowo skłonni do takiej działalności. Zainteresowanie wymianą i przeglądaniem
informacji społecznościowych o znajomych i znajomych oraz ciekawość ludzi jest
prawdopodobnie związane z zainteresowaniem, w jaki sposób aplikacja ułatwia taką
działalność. Kiedy stosujemy terminologię Tufekci do uwodzenia online, groomerowie online
będą prawdopodobnie cięższymi użytkownikami ekspresyjnego Internetu niż pedofilni nieużytkownicy serwisów społecznościowych. Jako użytkownicy ekspresyjnego Internetu,
uwodziciele używają Internetu jako narzędzia do wyrażania opinii i przekazywania informacji.
Ekspresyjny Internet to praktyka i wykonywanie mediacji technologicznej. To korzystanie z
Internetu w celu wykonywania i realizacji interakcji, autoprezentacji, wyników publicznych,
zarządzania kapitałem społecznym, monitorowania społecznego oraz produkcji,
utrzymywania i rozwijania więzi społecznych. Ekspresyjny Internet może być uznany za
ekologię społeczną obejmującą inne osoby, wartości, normy i konteksty społeczne. Z drugiej

strony instrumentalny Internet odnosi się do poszukiwania informacji, gromadzenia wiedzy i
transakcje handlowe w Internecie i komunikacja nie-społeczna zaangażowana w takie
transakcje. Jest to zazwyczaj Internet bankowości internetowej, zakupy i sprawdzanie pogody.
Tufekci nie zauważył różnicy w korzystaniu z instrumentalnego Internetu dla użytkowników, a
nie dla użytkowników portali społecznościowych. Ekspresyjny Internet rozwija się bardzo
szybko, a proces ten często opisywany jest w popularnej prasie jako rozwój informatyki
społecznej. Narzędzia te zostały zasymilowane jako środek interakcji społecznych i integracji
społecznej dla coraz większej liczby ludzi i społeczności. Ludzie coraz częściej używają
ekspresyjnego Internetu w sposób, który uzupełnia lub pogłębia ich społeczność offline.
Rozróżnienie między dwiema grupami użytkowników jest kwestią poruszoną również przez
niektórych kuratorów sądowych w wywiadzie udzielonym przez Davidsona w Wielkiej Brytanii.
Kuratorzy sądowi pracowali z uwodzicielami w programach leczenia. Mówili o przestępcach,
dla których Internet odegrał znaczącą rolę w ich życiu i którzy mieli wiele relacji online.
Używanie Internetu do obrażania było prawie naturalnym postępem dla tych przestępców,
ponieważ grało tak dużą rolę w innych obszarach ich życia. Internet umożliwił potencjalnym
przestępcom seksualnym tworzenie własnych społeczności wirtualnych, umożliwiając
natychmiastowy dostęp do innych przestępców na całym świecie, otwartą dyskusję na temat
ich seksualnych pragnień, wspólnych pomysłów na temat sposobów wabienia ofiar oraz
wzajemnego wsparcia ich filozofii płci dorosłych i dzieci . Technologia komputerowa i Internet
umożliwiają potencjalnym sprawcom przestępstw seksualnych łatwiejsze lokalizowanie i
interakcje z innymi przestępcami niż wcześniej. Organizacyjne aspekty wspólnego miejsca
spotkań i wynikające z tego wsparcie dla drapieżników-dzieci dostarczają sobie nawzajem
zapewne ich największą zaletę - a najbardziej kłopotliwe dla danego społeczeństwa. Łowcy
dzieci tworzą społeczności internetowe i więzi korzystające z Internetu. Otwarcie jednoczą się
z władzami prawnymi i omawiają sposoby wpływania na myślenie społeczne i ustawodawstwo
dotyczące wykorzystywania dzieci. Podczas gdy strony internetowe przestępców seksualnych
są śledzone i usuwane z serwerów internetowych w krajach całego świata, pojawiają się
ponownie w wyższym tempie w większości części świata, wiele witryn jest hostowanych w
Stanach Zjednoczonych i Rosji. Przykładem witryny internetowej reprezentującej wirtualną
społeczność dla przestępców seksualnych jest "Boylove". Jedna z największych sieci
przestępców seksualnych w Internecie. Na stronie internetowej można znaleźć Manifest
Boylovej, który argumentował za relacjami międzypokoleniowymi (www.prevent-abusenow.com):
Jako miłośnicy chłopców dystansujemy się od obecnej dyskusji o "seksualnym
wykorzystywaniu dzieci". Ludzka seksualność odgrywa tę samą rolę w relacji miłości chłopca,
jak to niewątpliwie ma miejsce w każdym związku między ludźmi. Miłośnik chłopca pragnie
przyjacielskiej i bliskiej więzi z chłopcem.
Podobny tekst można znaleźć na stronie Boylovers.net:
Z biegiem lat, miłość do pedofilii lub chłopca, jak to jest czasami znane, spotkała się z ostrą
krytyką ze strony tych, którzy sprzeciwiają się temu w mediach, administracji i społeczeństwie.
Często może to mieć charakter bardzo jednostronny i niezwykle zjadliwy. W serwisie
BoyLover.net wierzymy, że ludzie zasługują na szansę usłyszenia obu stron argumentacji. Bez

wątpienia przeczytałeś lub usłyszałeś wiele opinii przeciwko pedofilii. Mając to na uwadze,
wykorzystaliśmy okazję do przedstawienia różnych poglądów, aby ludzie mogli podjąć
świadomą decyzję w tej sprawie.
Boylover.net wydaje się tu ważny, ponieważ badania przestępców seksualnych w krajach
takich jak Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania częściej skupiają się na dziewczynach niż na
chłopcach. Jak podano w orzeczeniu norweskiego sądu, prawie wszystkie sprawy dotyczą
wiktymizacji dziewcząt. Lillywhite i Skidmore twierdzą, że pogląd, że chłopcy nie są
wykorzystywani seksualnie, jest bardzo powszechny wśród wielu specjalistów pracujących z
wrażliwymi młodymi mężczyznami. Czy potencjalni sprawcy przestępstw seksualnych, którzy
interesują się chłopcami, robią uwodzenie przez internet, różni się od potencjalnych
przestępców seksualnych, którzy interesują się dziewczętami? Różne zachowania
pielęgnacyjne mogą być stosowane z różnymi rodzajami płodności.D'Ovidio i wsp.
Przeprowadzili analizę zawartości 64 stron internetowych, które promują, promują i
przekazują informacje wspierające relacje seksualne między dorosłymi i dziećmi w celu
ustalenia, czy te witryny są zorganizowane jako środowiska do nauki dla przestępstwa
związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Wyniki tych badań wskazują, że
analizowane strony internetowe dla dorosłych i dzieci były kryminalne pod tym względem, że
zawierały różne narzędzia komunikacji (np. Czaty, komunikatory internetowe i fora
dyskusyjne) w celu wspierania interakcji między użytkownikami witryny i narażania
użytkowników na racjonalizacje za obrazę i, z kolei definicje sprzyjające seksualnym
naruszeniom wobec nieletnich. Wyniki badań, D'Ovidio i in. (2009) zalecają organom ścigania
rozważenie rozszerzających się ograniczeń dla firm oferujących usługi hostingu witryn
internetowych w celu zmodyfikowania ich warunków świadczenia usług w celu zakazania
treści promujących relacje seksualne między dorosłymi a dziećmi. Z 64 badanych stron
internetowych zarejestrowano 40 witryn w Stanach Zjednoczonych, 9 w Holandii, 5 w
Kanadzie, 4 w Wielkiej Brytanii i 1 w każdym z krajów: Brazylii, Czechach, Finlandii, Francji,
Liechtensteinie i Słowacji .

4. Ochrona przed przestępczością
Kiedy firma jest potencjalną ofiarą przestępstw komputerowych, istnieje szereg środków,
które można wdrożyć w celu ochrony firmy. W ankiecie Hagen i wsp. zajmowali się zarówno
szerokością, jak i głębokością w strategiach obronnych. Głębokość dotyczy zarówno środków
technologicznych, jak i organizacyjnych, podczas gdy głębokość dotyczy wymiarów
zapobiegania, gotowości na wypadek zagrożenia i wykrywania. Badanie dotyczyło
wykorzystania szerokiego zakresu technicznych środków bezpieczeństwa związanych z
kontrolą dostępu i ochroną danych. Środki bezpieczeństwa technicznego obejmują
zapobieganie (hasło, strefy fizyczne, uwierzytelnianie biometryczne i aktualizacja
oprogramowania), awaryjne (tworzenie kopii zapasowych) i wykrywanie (wykrywanie włamań
i oprogramowanie antywirusowe). Środki bezpieczeństwa organizacyjnego obejmują
zapobieganie (prawa dostępu i wytyczne dla użytkowników), awaryjne (plany zarządzania),
wykrywanie (przeglądy logów) i reagowanie na incydenty (raporty zarządzania). Badanie

wykazało, że używanie osobistych haseł jest powszechne wśród wszystkich przedsiębiorstw,
nawet tych najmniejszych:
Trend polega na tym, że korzystanie z różnych mechanizmów kontroli dostępu zwiększa się
wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Istnieje również wyraźna tendencja, że duże
przedsiębiorstwa wdrażają więcej i szerszy zakres działań w zakresie gotowości na wypadek
sytuacji wyjątkowej i wykrywania. Wyniki pokazują, że małe przedsiębiorstwa powinny
wzmocnić kontrolę dostępu i środki ochrony danych, oprócz rutynowych zabezpieczeń.
Hagena zaskoczyło to, że duże przedsiębiorstwa nie osiągają lepszych wyników niż małe
przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o podnoszenie świadomości i edukację użytkowników jako
organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
4.1 Profilowanie przestępców
Profilowanie przestępców opiera się na założeniu, że osoba popełniająca przestępstwo w
cyberprzestrzeni za pomocą komputera może dopasować określony profil lub profil. Profil
składa się z cech przestępców, które przedstawiają założenia osobowości przestępcy i jego
wyglądu behawioralnego. Cechy mogą obejmować budowę fizyczną, płeć przestępcy, etykę
pracy, sposób transportu, historię kryminalną, poziom umiejętności, rasę, stan cywilny,
bierność / agresywność, historię medyczną i miejsce zamieszkania sprawcy w związku z
przestępstwem. Nykodym i in. rozróżnia cztery główne kategorie cyberprzestępczości:
szpiegostwo, kradzież, sabotaż i osobiste nadużycie sieci organizacyjnej:
W przeciwieństwie do sabotażystów i szpiegów, złodziej jest kierowany jedynie przez motywy
kupieckie dla własnego zysku. Jedynym celem przed cyber-złodziejem jest kradzież cennych
informacji z organizacji i używanie ich lub sprzedawanie ich później za pieniądze.
W zakresie profilowania kryminalnego Nykodym i in. stwierdzili, że istnieje silny wzór w erze
cyberprzestępców. Jeśli zbrodnia jest za mniej niż sto tysięcy dolarów, najprawdopodobniej
atakujący jest młody 20-25 lat, mężczyzna lub kobieta, nadal w niskiej hierarchii organizacji.
Jeśli przestępstwo wiąże się z większymi pieniędzmi, wówczas wspólnik jest prawdopodobnie
starszym mężczyzną z poziomu zarządzania w organizacji. Jego zbrodnia nie wynika z
nienawiści lub zemsty, ale z chciwości i głodu pieniędzy.
4.2 Przestępcy w białych kołnierzykach
Przestępstwo komputerowe jest tu określane jako przestępstwo finansowe. Kryminaliści
popełniają przestępstwo finansowe. Cechy przestępców białych kołnierzyków obejmują:
• Osoba zamożna, ale chciwy
• Wysoko wykształcona, ale praktyczna osoba
• Osoba powiązana społecznie, ale antyspołeczna
• Etyka mówi, ale działa niemoralnie
• Zatrudniony przez legalnie działającą organizację
• Osoba o wysokim statusie społecznym

• Członek uprzywilejowanej klasy społeczno-ekonomicznej
• Przestrzegaj przestępczości w zawodzie w oparciu o kompetencje
• Na śliskim zboczu od zachowania zgodnego z prawem do bezprawnego
• Często charyzmatyczny, przekonujący i społecznie uzdolniony
• Tak desperacko chcą odnieść sukces, że są gotowi użyć środków przestępczych
• Czasami podekscytowany dreszczem nieodkrytego
• Często w sytuacji, gdy policja nie chce rozpocząć dochodzenia
• Stosuje zasoby, aby ukryć ślady i wyniki przestępstw
• Zachowuje się w sądzie w sposób stwarzający sympatię i zrozumienie
Tego rodzaju cechy są zorganizowane zgodnie z kryteriami profilowania kryminalnego. Na
przykład niektóre z nich są czynnikami indywidualnymi opartymi na psychologii, podczas gdy
inne są czynnikami środowiskowymi opartymi na socjologii. Pod względem czynników
psychologicznych profilowanie kryminalne może zadawać pytania takie jak:
• Jakiego rodzaju typy osobowości stają się łatwiej kryminalistami?
• Jakie są ich typowe pochodzenie, styl życia i rozwój?
• Jakie są ich wartości, pomysły i ambicje?
Pod względem czynników socjologicznych profilowanie przestępców może zadawać pytania
takie jak:
• W jaki sposób przestępcy w białych kołnierzykach patrzą na społeczeństwo i swoją własną
rolę w społeczeństwie?
• W jaki sposób postrzegają prawa i co uważają za przestępstwo i przestępców?
• W jaki sposób uczestniczą w sieciach, a co wiąże się ze statusem i mocą?
Nie wszyscy przestępcy komputerowi są kryminalistami, ale większość z nich popełnia
przestępstwa z korzyści finansowej. Przestępcy cybernetyczni mają prawdopodobnie szerszy
zakres cech społecznych, a przypadki włamań i innych przestępstw związanych z Internetem,
które zostały zgłoszone w mediach, sugerują, że prawdopodobnie będą to młode, sprytne i
dość samotne osoby, które są w średnim wieku. pochodzenie klasowe, często bez
wcześniejszych rejestrów karnych, często przetwarzające wiedzę ekspercką i często
motywowane różnorodnymi celami finansowymi i niefinansowymi. Aby popełnić wiele
powiązanych z komputerem rodzajów przestępstw, wymagany jest pewien stopień
kompetencji technicznych
4.3 Teoria odstraszania
Niektórzy teoretycy uważają, że przestępczość można ograniczyć poprzez stosowanie środków
odstraszających. Cel odstraszania, zapobieganie przestępczości, opiera się na założeniu, że

przestępcy lub potencjalni przestępcy będą się dobrze zastanowić przed popełnieniem
przestępstwa, jeśli istnieje prawdopodobieństwo złapania i / lub strach przed szybką i surową
karą. W oparciu o takie przekonanie, ogólna teoria odstraszania zakłada, że przestępczość
może zostać udaremniona przez groźbę kary, podczas gdy specjalna teoria odstraszania
przewiduje, że kary za czyny przestępcze powinny być wystarczająco surowe, aby skazani
przestępcy nigdy nie powtarzali swoich czynów. Zagrożenie jest zewnętrznym bodźcem, który
istnieje niezależnie od tego, czy jednostka go postrzega. Jeśli jednostka dostrzeże zagrożenie,
ma potencjał odstraszania. Teoria odstraszania zakłada, że ludzie popełniają takie zbrodnie na
podstawie racjonalnych obliczeń dotyczących postrzeganych korzyści osobistych, oraz że
groźba sankcji prawnych zniechęci ludzi w obawie przed karą. W ostatnich latach, kiedy
aresztowano kadrę kierowniczą i zakuty w kajdanki w celu publicznego upokorzenia,
uruchamia ona model odstraszania w celu zapobiegania przestępstwom lub przynajmniej
politykę zawstydzającą. Celem tych publicznych aresztowań są często symboliczne i
powiedzieć więcej o tym, że agencje regulacyjne muszą wydawać się prawnie ścigać
przestępców korporacyjnych. W związku z tym, że regulacja tak ściśle związana z klimatem
politycznym, nie było konsekwentnego ścigania przestępców korporacyjnych w porównaniu z
polityką wojny narkotykowej z ostatnich kilku dekad. Model odstraszania zapobiegania
przestępczości opiera się na założeniu, a potencjalni sprawcy reagują na koszty i korzyści
przestępstwa. Ludzie ważą koszty i korzyści, decydując, czy popełnić przestępstwo, i wybierają
przestępstwo, gdy się opłaca. W modelu przestępca racjonalnie maksymalizuje oczekiwaną
użyteczność. Czyn kryminalny z całą pewnością szkodzi stronom trzecim, a sprawcy czeka
niepewna kara. Decyzja o zaangażowaniu się w działalność przestępczą zależy od wielkości
oczekiwanego zysku z popełnienia czynu w stosunku do oczekiwanej kary. Jeżeli oczekiwana
użyteczność przekracza oczekiwaną sankcję, osoba popełnia czyn przestępczy. Norweski Urząd
ds. Dochodzenia i Ścigania Przestępstw Gospodarczych i Środowiskowych (Økokrim)jest
centrum zasobów dla policji i organów ścigania w zwalczaniu tego typu przestępstw. Økokrim
została założona w 1989 roku i jest zarówno policyjną agencją specjalistyczną, jak i prokuraturą
posiadającą władzę krajową. Większość zasobów Økokrim poświęcona jest pracy w
konkretnych sprawach karnych. Formalne zasady dotyczące kokkokrim można znaleźć w
rozdziale 35 Prokuratury. Głównym celem úkokrim jest zwalczanie przestępczości
gospodarczej, przestępstw przeciwko środowisku i prania dochodów z przestępstwa. Økokrim
zatrudnia około 136 pracowników. Odstraszanie jest jednym z ich celów. Mimo że zajmują się
konkretnymi sprawami kryminalnymi, usiłują pokazać społeczeństwu, że każdy, kto złamie
zasady w dziedzinie finansowej i komputerowej jurysdykcji, będzie podlegał karom. Yusuf i
Babalola zastosowali teorię odstraszania, aby zaproponować strategię kontroli nad
oszustwami ubezpieczeniowymi. Teoria odstraszania zakłada, że ludzie popełniają
przestępstwo finansowe na podstawie racjonalnych obliczeń dotyczących postrzeganych
korzyści osobistych, oraz że zagrożenie sankcjami prawnymi (wraz z, jak wspomniano,
dotkliwością i szybkością karania przestępcy) zniechęci ludzi do strachu przed karą. W
literaturze teoretycznej dotyczącej oszustw ubezpieczeniowych zidentyfikowano dwa
strategiczne podejścia do odstraszania: kontraktowanie i audyt. Dlatego strategia powinna
koncentrować się na tych dwóch elementach:

• Odstraszanie poprzez projekt umowy. Po pierwsze, umowa powinna być zaprojektowana w
taki sposób, aby wszyscy aktorzy mogli powiedzieć prawdę. Ponieważ składka płacona przez
osobę fizyczną jest bezpośrednio związana z cechami wybranej umowy, optymalna ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje równoważenie skutków dodatkowej składki z efektem
dodatkowego pokrycia. Następnie kontrakt powinien zostać zaprojektowany w sposób
minimalizujący koszty audytu. Po trzecie, projekt umowy powinien kryminalizować nieuczciwe
zachowania i pociągać do odpowiedzialności karnej przed nieuczciwą stroną. Wreszcie,
podejście "ryzyko moralne / przestępstwo" proponuje projekt umowy, który pociąga za sobą
karę za udział w oszukańczych roszczeniach w stosunku do ubezpieczonego
oportunistycznego.
• Odstraszanie poprzez audyt. Roszczenia ubezpieczeniowe, które mają obserwowalne cechy,
które wiążą się z potencjalnym oszustwem, powinny zostać dokładnie zbadane. Następnie te
roszczenia ubezpieczeniowe, które zostaną uznane za nieważne, powinny zostać odrzucone.
W przeciwnym razie audyt może być nieskuteczny jako środek odstraszający. Zarządzanie
wiedzą powinno zostać wprowadzone na tym etapie w postaci hybrydowego systemu
opartego na wiedzy i statystyce, który wykorzystuje techniki odkrywania wiedzy. Po pierwsze,
system integruje wiedzę ekspercką z oceną informacji statystycznych, aby zidentyfikować
przypadki nietypowego zachowania dostawcy. Następnie system wykorzystuje uczenie
maszynowe do opracowywania nowych reguł i ulepszania procesów identyfikacji. Naruszenie
bezpieczeństwa informacji i przestępstwa związane z bezpieczeństwem pracowników to
poważny problem, który został przeanalizowany przez teorię odstraszania. Zakłada się, że
wykrywanie i karanie sprawców narusza nadużycia komputerowe. Oczekuje się, że stosowanie
środków odstraszających systemy bezpieczeństwa doprowadzi do zmniejszenia liczby
przestępstw komputerowych przez pracowników
4.4 Teoria neutralizacji
Potencjalni przestępcy stosują pięć technik neutralizacji: odmowę odpowiedzialności,
odmowę zranienia, odmowę ofiary, potępienie potępionych i odwołanie się do wyższych
lojalności. To jest oryginalne sformułowanie teorii neutralizacji. Później dodano metaforę
księgi rachunkowej i technikę niezbędnej obrony. Metafora księgi rachunkowej wykorzystuje
ideę kompensowania złych czynów dobrymi aktami. Według Heatha, kryminaliści w białych
kołnierzykach stosują techniki neutralizacji stosowane przez przestępców, aby zaprzeczyć
zbrodniczości ich działań. Przykładami technik neutralizacji są: (a) odmowa odpowiedzialności,
(b) odmowa szkody, (c) odmowa ofiary, (d) potępienie potępionych, (e) odwołanie się do
wyższych lojalności, (f) wszyscy inni robią oraz (g) roszczenie o uprawnienie. Sprawca może
domagać się prawa do działania tak jak on, albo dlatego, że podlegał obowiązkowi moralnemu,
albo z powodu jakiegoś przestępstwa popełnionego przez ofiarę. Te wymówki są stosowane
zarówno w przypadku przestępczości zawodowej i dla przestępczości korporacyjnej zarówno
na poziomie zgniłych jabłek, jak i na poziomie zepsutej beczki. Siponen i Vance opisują pięć
podstawowych technik w następujący sposób:
1. Odmowa odpowiedzialności oznacza, że osoba dokonująca aktu dewiacyjnego definiuje
siebie jako osobę, która nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny. Osoba ta racjonalizuje,

że dane działanie jest poza jego kontrolą. Odbiegający od poglądów, jak piłka, bezradnie kopał
różne sytuacje.
2. Odmowa zranienia oznacza, że dana osoba usprawiedliwia działanie, minimalizując szkodę,
którą powoduje. Osoby, które dopuszczają się przestępstw komputerowych, mogą odmówić
krzywdy ofiarom, twierdząc, że atakowanie komputera nie wyrządza żadnej szkody.
3. Obrona konieczności oznacza, że łamanie reguł jest uważane za konieczne, a zatem nie
należy czuć się winnym popełnienia czynu. W ten sposób sprawca może odłożyć na bok
poczucie winy, wierząc, że czyn był konieczny i nie było innego wyboru. W przestępstwie
komputerowym pracownicy mogą twierdzić, że nie mają czasu na przestrzeganie zasad z
powodu napiętych terminów.
4. Potępienie osób potępiających oznacza, że neutralizację osiąga się obwiniając tych, którzy
są celem działania. Na przykład można złamać prawo, ponieważ prawo jest nierozsądne lub
można złamać zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych, które są nierozsądne.
Przestępcy zaangażowani w przestępstwa komputerowe mogą twierdzić, że prawo jest
niesprawiedliwe.
5. Odwołanie się do wyższych lojalności oznacza dylemat, który należy rozwiązać kosztem
naruszenia prawa lub polityki. W kontekście organizacyjnym pracownik może odwoływać się
do wartości organizacyjnych lub hierarchii. Na przykład pracownik może argumentować, że
musi złamać zasady, aby wykonać swoją pracę.
Komputerowa ochrona przed przestępczością jest kwestionowana przez teorię neutralizacji.
Istnieje zapotrzebowanie na techniki, które mogą hamować neutralizację. Siponen i Vance
sugerują, że odpowiednie wyjaśnienie uzasadniające politykę organizacyjną za pomocą
seminariów, mediacji między ofiarą a sprawcą i przekonującą dyskusją może być przydatnym
sposobem na zmianę zachowania. W odniesieniu do odmowy poniesienia obrażeń, mediacji
między ofiarą a sprawcą lub przekonującą sprawą sprawcy popełniają obrażenia. W
odniesieniu do odmowy odpowiedzialności, przełożeni w interakcjach jeden-na-jeden i
prelegenci w seminariach firmowych muszą podkreślić, że nie ma usprawiedliwienia dla
przestępczości komputerowej. Jeśli chodzi o obronę konieczności, menedżerowie powinni
podkreślać pracownikom, że nawet gdy znajdują się pod presją napiętego terminu, nie ma
wymówki, by użyć kryminalnego skrótu. Jeśli chodzi o odwoływanie się do wyższych lojalności,
menedżerowie ds. Bezpieczeństwa w organizacjach muszą zapewnić, że kierownicy zespołów
i kierownicy liniowi nie wspierają swoich podwładnych w naruszaniu zasad bezpieczeństwa
systemów informatycznych w celu wykonania ich pracy. Techniki neutralizacji można znaleźć
we wszelkiego rodzaju przestępstwach komputerowych, w tym w wychowaniu dzieci w
Internecie. Na przykład D'Ovidio badał techniki neutralizacji, które są wykorzystywane do
promowania, propagowania i przekazywania informacji wspierających relacje seksualne
między dorosłymi i dziećmi. Techniki neutralizacji obejmowały odwoływanie się do wyższych
lojalności, potępienie osądzających i odmowę szkody. Wiele z badanych stron internetowych
dla dorosłych-dzieci zaapelowało do wyższych lojalności, aby uzyskać akceptację dla swoich
działań, łącząc się ze stronami ruchów społecznych niezwiązanych z aktywizmem pedofilii lub
przyczynami wspierającymi relacje seksualne między dorosłymi a dziećmi. W badaniu piractwa

muzycznego Higgins znalazł związek pomiędzy stopniem piractwa a stopniem neutralizacji.
Stwierdzono, że poziom i zmiany w neutralizacji przez jednostkę mają bezpośredni wpływ na
poziom i zmianę piractwa muzycznego przez tę osobę w czasie. Silniejsza neutralizacja
spowodowała więcej piractwa muzycznego. Aby zmniejszyć liczbę przypadków piractwa
muzycznego, sposób postrzegania własnych zachowań jest kluczem do zmniejszenia liczby
przypadków. Jeśli nielegalność tego zachowania zostanie wzmocniona wśród młodzieży przed
udziałem w takim zachowaniu, prawdopodobieństwo, że będą one uczestniczyć w piractwie
muzycznym, zwłaszcza w przypadku częstych i regularnych wizyt, powinno zostać
zmniejszone. W badaniu przeprowadzonym przez Moore'a i McMullana dodano pięć
dodatkowych technik neutralizacji:
1. Technikę Ledgera stosuje się, gdy dana osoba twierdzi, że jej niewłaściwe zachowanie jest
czasami do zaakceptowania, ponieważ dana osoba spędzała większość swojego czasu na
robieniu dobrych i legalnych czynów. Osoba rozwija rezerwę dobrych uczynków, które
przysłaniają jeden zły uczynek.
2. Odmowa konieczności prawnej dowodzi, że prawo było wynikiem starań większego
społeczeństwa o uregulowanie zachowań, które nie miały nic wspólnego z większym dobrem
ludzi. W rezultacie prawo zostało uznane za niewłaściwe i nie warte posłuszeństwa.
3. Wszyscy inni to robią, co oznacza, że dana osoba czuje, że jest tak wiele brak szacunku dla
prawa, że ogólny konsensus jest taki, że prawo jest unieważnione lub uznane za nieważne.
4. Technika uprawnienia stosowana jest przez osoby, które czują, że są uprawnione do
podjęcia działalności z powodu jakiegoś rozważenia w swoim życiu.
5. Obrona konieczności jest stosowana, gdy jednostka uzna to za konieczne, aby nie dopuścić
do jeszcze większego przestępstwa.
Jednostka stosuje techniki neutralizacji, gdy istnieje wątpliwość, że coś jest nie tak z jego
zachowaniem. Jeśli nie ma poczucia winy, aby zneutralizować, to nie ma potrzeby stosowania
technik neutralizacji

4.5 Regulacja i odpowiedź
Przestępczość komputerowa nie jest tak widoczna jak przestępczość konwencjonalna, a
wykrywanie jest trudne. Na przykład w przypadku zabójstwa istnieje ogólnie materiał
dowodowy i sądowy. W przypadku przestępstw finansowych, Hansen twierdzi, że badania
rachunkowe i komputerowe są obecnie najlepszymi narzędziami śledczymi w wykrywaniu i
wdrażanymi w większości dochodzeń przeprowadzanych przez pracowników umysłowych w
ostatnich latach. Zastosowania nauki i technologii do spraw przestępczych białych
kołnierzyków są coraz częstsze, a postępy technologiczne doprowadziły do większej zależności
od zeznań ekspertów w sprawach dotyczących przestępców białych kołnierzyków, mając na
uwadze, że opinii eksperta nie można udzielić z absolutną pewnością. Być może, argumentuje
Hansen, z powodu środków finansowych na obronę swoich spraw dostępnych dla elit osoby i
korporacje postawione przed obliczem sprawiedliwości, a także niechęć do negatywnego

rozgłosu, apelowanie przed opłatami jest bardziej intensywne niż w przypadku przestępstw
konwencjonalnych. Formalne naliczanie jest bardziej prawdopodobne, że prokuratorzy uznają
to za nie powiodło się, ze względu na większą liczbę zasobów, którymi prokuratorzy muszą
kierować się w celu ścigania przestępstw białych kołnierzyków. Również ze względu na większe
stygmatyzacje związane z więzieniem lub więzieniem dla elit, mogą oni niechętnie negocjować
ugodę, jeśli uwięzienie zostanie uwzględnione w umowie. Z drugiej strony, nie jest niczym
niezwykłym, że skazani oskarżeni nagle decydują się na współpracę w dochodzeniach, aby
otrzymać wyrok łagodzący przy wydaniu wyroku.
4.6 Odpowiedź wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
Podczas ścigania korupcji i zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w
wymuszanie zarządzania pracą, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych
poszukuje nowych sposobów myślenia o starych zbrodniach. Toner opisuje, w jaki sposób
prokuratorzy w USA rozszerzyli zasięg federalnych ustaw karnych oszustwa i wymuszenia w
celu zwalczania wpływu zorganizowanych grup przestępczych na niektóre amerykańskie
związki zawodowe i plany świadczeń pracowniczych. Prokuratorzy podeszli do przestępstwa
oszustwa i wymuszeń w nowatorski sposób, indywidualnie dla każdego przypadku, w celu
ścigania korupcji w zakresie zarządzania pracą w USA. Poprzez rzetelne przekonywanie
sędziów , sądów apelacyjnych i Kongresu Stanów Zjednoczonych do przyznania się do
oszustwa i wymuszeń w nowy sposoby, prokuratorzy federalni przeprowadzili intencję ustaw,
które Kongres uchwalił w celu zwalczania korupcji w rządzie, biznesie i związkach
zawodowych. Przestępstwa finansowe, takie jak oszustwa podatkowe, mogą być
przeprowadzane poprzez ukrywanie dochodów w krajach o niskim opodatkowaniu. Ustawa o
podatku dochodowym w USA jest jednak taka, że ma odwagę opodatkowywać obywateli USA
i mieszkańców ich globalnego dochodu. To powoduje, że podatek dochodowy w USA ma
zasięg międzynarodowy i stanowi szczególne wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za
egzekwowanie prawa, w szczególności, w jaki sposób uzyskać informacje o zagranicznych
rachunkach bankowych. Cihlar stwierdził, że sądy USA w odpowiednich okolicznościach nie są
niechętne pytania zagranicznego banku z USA w celu sporządzenia informacji o rachunku i
innych danych przechowywanych za granicą. Podobne kwestie omówione przez Cihlar w USA
pojawiły się w Wielkiej Brytanii. Chodzi o to, czy i jak należy postępować w sprawie ścigania
przestępstw finansowych w wielu jurysdykcjach w erze elektronicznej. Historycznie, sądy
brytyjskie zdecydowanie opowiadały się za zasadą terytorialności, aby ściśle ograniczyć
przejęcie jurysdykcji karnej do przestępstwa, które miało miejsce całkowicie w ramach
jurysdykcji. Wraz z szybkim rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także
przestępczości międzynarodowej, takie wąskie podejście do jurysdykcji stało się
niewykonalne, ponieważ coraz więcej przestępstw finansowych ma wiele aspektów
jurysdykcyjnych. Hodgson twierdzi, że jeżeli nie zostanie przyjęty konsekwentny i racjonalny
sposób ustalania priorytetów roszczeń konkurujących jurysdykcji w sprawie tego samego
czynu przestępczego, istnieje ryzyko, że pierwsza jurysdykcja, która będzie mogła dokonać
aresztowania, niekoniecznie będzie właściwa lub najbardziej odpowiednia. jeden. Twierdzi on,
że organy ścigania, zajmując się przestępstwami międzynarodowymi, powinny starać się
koordynować wysiłki między sobą, aby zapewnić, że postępowanie karne w różnych
jurysdykcjach będzie miało najkorzystniejszą kolejność lub kolejność. Reakcja wymiaru

sprawiedliwości w sprawach karnych na cyberprzestępczość obejmuje jednostki policyjne
zajmujące się przestępczością cyfrową. Hinduja oszacowała liczbę takich jednostek
amerykańskich, które są w sieci światowej i opisała sposób, w jaki reprezentują siebie.
Odkrycia sugerują, że chociaż jednostki cyberprzestępczości w USA zwykle mają podobne
misje (np. Reagowanie na jedną lub więcej form przestępczości komputerowej),
wykorzystywały swoją autorską stronę internetową w różny sposób do przekazywania
informacji swojemu wyborowi. Pierwsza jednostka zajmująca się zwalczaniem nadużyć
finansowych Komisji Europejskiej została ustanowiona w 1988 r. Quirke zbadał, w jaki sposób
nowsza jednostka ds. zwalczania nadużyć finansowych w UE współpracuje z państwami
członkowskimi i jak rozliczała się z jej działań. W badaniu stwierdzono, że walka z nadużyciami
została podważona przez wysoki stopień rozdrobnienia spowodowany dużą liczbą
zaangażowanych krajowych i unijnych agencji.
4.7 Regulacja
Fletcher zbadał wyzwania dotyczące regulacji oszustw finansowych w cyberprzestrzeni.
Studiował osoby odpowiedzialne za oszustwa, możliwość ścigania i pozycję cyberprzestrzeni
w świetle jurysdykcji i kontroli. Zagadnienia takie jak; kto jest odpowiedzialny za oszustwa
internetowe, może zebrać wystarczającą ilość dowodów, aby ścigać tych, którzy popełniają
oszustwa finansowe w cyberprzestrzeni, jest cybernetyczną własną jurysdykcją i nią
kontroluje; są to ważne perspektywy. Fletcher stwierdził, że wprowadzenie regulacji
dotyczących Internetu będzie przydatne w zwalczaniu oszustw w cyberprzestrzeni. Potrzebny
jest konkretny transnarodowy program zwalczania cyberprzestępczości oparty na jego
cechach charakterystycznych i ograniczony do kroków niezbędnych do wyeliminowania
zidentyfikowanych słabości. Larsson badał zmiany w zakresie regulacji przestępczości
gospodarczej w Norwegii. Metodologia jego badań to jakościowe wywiady eksperckie i analiza
szerokiej gamy publikacji na temat pracy tych władz. Stwierdził, że nastąpił znaczny wzrost
zasobów, praw i przepisów, które wchodzą w zakres regulacji przestępczości gospodarczej w
ciągu ostatnich dwóch dekad w Norwegii. Nastąpiła zmiana w przepisach z umów generalnych
i zachęt państwowych do regulacji rynkowej popartej groźbą sankcji karnych i cywilnych.
Segmenty gospodarki zniknęły od poczęcia jako producenta wartości do bycia miejscem
zbrodni. Regulacja i zapobieganie elitarnej przestępczości korporacyjnej ma raczej charakter
reaktywny niż profilaktyczny. Ponadto szanse na popełnienie przestępstwa wydają się rosnąć,
gdy regulacje ulegają zmniejszeniu. Po awanturach handlujących ludźi w latach
osiemdziesiątych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przyjęła regułę zakazującą
dostawcom licytującym i firmom docelowym ujawniania informacji lub handlu opartego na
fuzjach i przejęciach lub negocjacjach arbitrażowych. Podobnie, ustawa Sarbanesa-Oxleya z
2002 r. Powstała po debiucie Enronu i WorldCom. W ostatnich latach, kiedy aresztowano
kadrę kierowniczą i zakuto w kajdanki w celu publicznego upokorzenia, uruchamia ona model
powstrzymywania przestępczości lub co najmniej, polityka zawstydzająca. Celem tych
publicznych aresztowań są często symboliczne i powiedzieć więcej o tym, że agencje
regulacyjne muszą wydawać się prawnie ścigać przestępców korporacyjnych. W związku z tym,
że regulacja tak ściśle związana z klimatem politycznym, nie było konsekwentnego ścigania
przestępców korporacyjnych w porównaniu z polityką wojny narkotykowej z ostatnich kilku
dekad. Model odstraszania zapobiegania przestępczości opiera się na założeniu, a potencjalni

sprawcy reagują na koszty i korzyści przestępstwa. W modelu przestępca racjonalnie
maksymalizuje oczekiwaną użyteczność. Czyn kryminalny z całą pewnością szkodzi osobom
trzecim, a sprawcy grozi niesprawiedliwa kara. Decyzja o zaangażowaniu się w działalność
przestępczą zależy od wielkości oczekiwanego zysku z popełnienia czynu w stosunku do
oczekiwanej kary. Jeśli oczekiwana użyteczność przekroczy oczekiwaną karę, osoba popełnia
czyn przestępczy. Araujo opracował model badania opartego na zachętach podejścia do
zapobiegania oszustwom w firmach. Teoria bodźców została zastosowana do zaprojektowania
mechanizmu, który sprawia, że pracownicy ujawniają swój prawdziwy typ, czyli swoją
gotowość lub zdolność do zwalczania korupcji. Zastosowane w badaniu podejście do
projektowania mechanizmu zakłada, że powierza się uprawnienia do tworzenia agentów
pracowników. Regulacje odegrały główną rolę w falach białych kołnierzyków, które dotknęły
wiele rozwiniętych gospodarek. W latach 80. deregulacja w wielu krajach doprowadziła do
kreatywnych systemów finansowych, niektóre legalne, ale inne wyraźnie kryminalne.
Wykorzystywanie informacji poufnych było rzadko badane lub ścigane przez agencje
regulacyjne, nawet jeśli było to nielegalne. Deregulacja jest postrzegana jako winowajca
umożliwiając złe praktyki księgowe, w tym praktykę ukrywania strat lub długów, tak jak w
przypadku Enron, jak również zawyżanie zysków i aktywów. Poprzez ponowną regulację w
odpowiedzi na poważne przestępstwa korporacyjne, to tak, jakby zamknąć drzwi stodoły po
tym, jak wszystkie owce uciekły. Trudnym zadaniem jest powstrzymanie nadużyć, zwłaszcza
jeśli nagroda pieniężna nadal przewyższa sankcje. Według Hansena samoregulacja również nie
wydaje się rozwiązaniem. Większość ewaluacji, zarówno przez grupy zewnętrzne, jak i
wewnętrznie, jest ceremonialna. Na przykład menedżerowie w firmie technologicznej mogą
posiadać jedynie podstawową wiedzę z zakresu chemii, biologii lub komputerów, ale
zatrudniają ekspertów technicznych, którzy wykonują podstawową pracę firmy. W innych
przykładach dochodzi do konfliktu interesów, jak w przypadku Arthura Andersena, który służył
zarówno jako audytor, jak i płatny konsultant w firmie Enron. Ponadto certyfikowane
standardy nie okazały się skuteczne. Jednym z powodów jest częste rozłączanie certyfikacji i
konsekwentna zgodność.
Samoregulacja w zakresie prywatnej kontroli przestępczości gospodarczej nie wydaje się
również rozwiązaniem dla Williamsa. Zidentyfikował pięć barier dla tego rodzaju podejścia do
zarządzania:
1. Tajemnica, słaba widoczność i uznaniowa sprawiedliwość prowadzą do nieformalnych
negocjacji, łatwego rozwiązania, luźnego powiązania między dochodzeniami i formalnymi
ramami prawnymi oraz potencjalnych przywilejów dla niektórych osób, ale nie dla innych.
2. Wielokrotne standardy prawne i zakupy na forach prowadzą do standardów prawnych i
proceduralnych, które zazwyczaj różnią się w poszczególnych przypadkach w zależności od
konkretnej ścieżki prawnej lub wybranego forum.
3. Wiele podmiotów prawnych posiadających wyraźne kwalifikacje i kwalifikacje stosuje
szereg różnych profesjonalnych i quasi-zawodowych kodów, standardów i obowiązków.

4. Wiele zainteresowanych stron i grup interesów ma zazwyczaj konflikt interesów. Jednak
mówiąc o odpowiedzialności i zarządzaniu, nieuchronnie trzeba przyjąć konkretny punkt
widzenia.
5. Dychotomia publiczno-prywatna prowadzi do liberalnej tradycji prawnej, w której
rozróżnienie między publicznym a prywatnym pozostaje trwałą cechą myśli prawnej.
Obejmuje on dwie powiązane zasady, które bezpośrednio dotyczą działalności wewnętrznych
śledczych. Po pierwsze, korporacje cieszą się tymi samymi prawami, co jednostki, a zatem są
określane jako prywatne podmioty prawne. Po drugie, istnieją zasadnicze ograniczenia władzy
i jurysdykcji państwa, które wykluczają niepotrzebne interwencje i wtargnięcia do sfery
prywatnej.
Podobnie jak Hansen i Williams, Schneider badał prywatyzację egzekwowania przestępczości
gospodarczej, badając rolę agencji śledczych z sektora prywatnego. Agencja dochodzeniowa
finansowa odnosi się do opartej na rachunkowości organizacji sektora prywatnego, która
zapewnia dochodzenie, zarządzanie ryzykiem, doradztwo i usługi w zakresie obsługi sądowej
zajmujące się przestępstwami gospodarczymi. Szczególnym rodzajem samoregulacji jest
samoochrona, w której ochrona jest potencjalnie osiągana poprzez edukację aktorów.
Przykładem jest ochrona inwestorów przez słabości wstępnych ofert publicznych (IPO).
Solaiman twierdzi, że powszechnie wiadomo, że wiedza o inwestowaniu pozwala inwestorom
chronić się przed winą emitentów, ich specjalistów i pośredników, którzy są nazywani
odźwiernymi. Zdolność inwestorów do dokonywania ostrożnych ocen inwestycyjnych w
zakresie alokacji zasobów jest uważana za ważny element każdej gospodarki rynkowej. Oprócz
samoobrony, Solaiman argumentuje, że organy regulacyjne potrzebują ochrony inwestorów.
Ochrona inwestorów przez organy nadzoru rynku papierów wartościowych można podzielić
na dwie: pośrednią i bezpośrednią ochronę. Pierwsza odnosi się do wzmocnienia pozycji
inwestorów, aby chronić się, podczas gdy druga dotyczy ochrony przez regulatora poprzez
tworzenie, administrowanie i egzekwowanie. Prywatne nadzorowanie przestępczości
finansowej będzie musiało opierać się na sprawiedliwości organizacyjnej postrzeganej przez
członków organizacji. Scott uważa, że ćwierć wieku badań nad sprawiedliwością organizacyjną
ujawniło wiele informacji na temat tego, jak pracownicy reagują na przestrzeganie zasad
sprawiedliwości i ich naruszanie część ich menedżerów. Pracownicy oceniają wymiar
sprawiedliwości w różnych wymiarach: uczciwość wyników decyzji, uczciwość procesów
decyzyjnych, adekwatność wyjaśnień i postrzegana wrażliwość komunikacji interpersonalnej.
Te wymiary są częścią tego, co Rodell i Colquitt nazywają sprawiedliwością uprzedzającą:
sprawiedliwością dystrybucyjną, sprawiedliwością proceduralną , sprawiedliwości
informacyjnej i sprawiedliwości międzyludzkiej. Skutki uprzedniej sprawiedliwości zostały
zbadane w kontekście zmian organizacyjnych. Zmiana jest naturalnym składnikiem życia
zawodowego pracowników, a pracownicy mogą doświadczać różnorodnych zmian w czasie
swojej kadencji organizacyjnej, począwszy od zmian na dużą skalę, takich jak delokalizacje
organizacyjne lub fuzje, aż po nowe polityki, takie jak zakazy świadczeń dodatkowych. W
ramach zapowiedzi sprawiedliwości Zapata-Phelan zbadał sprawiedliwość proceduralną i
wewnętrzną motywację pracowników. To, co najbardziej wyróżnia się z wyników ich badań,
to istotny związek między sprawiedliwością proceduralną a wewnętrzną motywacją. Związek
ten był wspierany za pomocą narzędzia samoopisowego, jak również motywacji odniesienia

do konkretnych zadań i różnorodnych zadań pod względem ogólnych obowiązków
służbowych. Takie relacje będą miały wpływ na rolę i wyniki finansowych agencji
dochodzeniowych. Schneider zaleca rozwijanie polityk publicznych i programów, które
wspierają zwiększoną i bardziej formalną rolę finansowych agencji dochodzeniowych w
kontekście partnerstwa z agencjami rządowymi. W Norwegii debata publiczna w mediach
wskazała, że rola finansowych agencji dochodzeniowych powinna zostać ograniczona, a policja
powinna udostępnić więcej zasobów. Hansen twierdzi, że zapobieganie przestępczości
korporacyjnej nie powinno dotyczyć wyłącznie organów regulacyjnych i organów ścigania.
Korporacje mogą stracić więcej niż reputacja, gdy dochodzi do skandali finansowych. Nawet
jeśli przestępczość białych kołnierzy nie osiąga proporcji Royal Bank of Scotland, Enron lub
WorldCom, korporacje są uszkodzone. Szacuje się, że przestępczość białych kołnierzyków
może kosztować firmy średnio sześć procent rocznej sprzedaży.
Podjęto kilka prób zapobiegania przestępczości korporacyjnej poprzez ponowną regulację, a
ustawa Sarbanes-Oxley z 2002 roku w Stanach Zjednoczonych była jedną z prób naprawienia
niektórych problemów dotyczących ładu korporacyjnego, które wyszły na światło dzienne z
Enronem. Prawo wymaga bardziej rygorystycznej księgowości w SEC, a także uniemożliwi
najwyższe kierownictwo (dyrektorzy generalni, prezesi itp.) Do żądania wiarygodnego
zaprzeczenia z powodu nieznajomości praktyk księgowych w ich firmach. Niestety nie
zapobiega to nieuczciwemu zgłaszaniu danych do SEC lub akcjonariuszom, ale utrzymuje
menedżerów bezpośrednio odpowiedzialnych za błędy popełnione przez ich pracowników
księgowych, jeśli zostaną złapani:
Ponadto, zapobieganie przestępczości korporacyjnej i elitarnej jest skazane na niepowodzenie,
jeśli jedynym rozwiązaniem jest regulacja. Praktyki biznesowe nie odbywają się w warunkach
ścisłej regulacji. Raczej są one w dużej mierze niechlujne i nieuregulowane z mniej
przewidywalnymi wynikami. A jednak przemysł narzekać na nadmierną regulację, przy
interwencji rządu (a także przy ograniczonych zasobach i wsparciu) tylko wtedy, gdy
kwestionuje się dobrobyt finansowy i bezpieczeństwo pracowników, konsumentów i
społeczeństwa.

Ponadto, badając odchylenie organizacji, a nie jednostek, często istnieje cienka granica między
tym, co przestępcze, a tym, co nie. Hansen uważa, że nawet przy zwiększonej regulacji i
ściganiu przestępstw korporacyjnych, takich jak uchylanie się od płacenia podatku
dochodowego i nieprawdziwe wartości zapasów, a także surowe kary za łamanie praw
pracowniczych i bezpieczeństwa, nie jest zaskoczeniem, że osoby w organizacjach mają
trudności z rozróżnieniem między nieetyczne i nielegalne. Wiele przestępstw indywidualnych
i korporacyjnych wymaga lat, aby je odkryć, czego dowodzą skandale związane z
wykorzystywaniem informacji wewnętrznych na Wall Street w latach 80., a także niedawny
skandal związany z Enronem. Kiedy pojawiają się gwizdki, tak właśnie jest wiele razy dobrze
po fakcie, kiedy opuścili organizację i osiedlili się w innych korporacjach lub karierach.
Przestępstwa korporacyjne są trudne do wykrycia, ze względu na skomplikowane spiski w
formie sieci społecznościowych. Jednostki w organizacjach niekoniecznie działają w pojedynkę
przy popełnianiu przestępstw. Podobnie jak działalność przestępcza, taka jak handel

narkotykami, wymuszanie haraczy, prostytucja i gry hazardowe działają w ramach sieci
przestępczych, elitarna przestępczość gospodarcza ma miejsce w ramach złożonych
stosunków społecznych. Te elitarne sieci nie są ograniczone do członków społeczności
biznesowej, ale rozszerzają się na polityków i funkcjonariuszy organów ścigania. Niektórzy
przedsiębiorcy prowadzący prawdopodobnie uzasadnione i całkowicie legalne
przedsiębiorstwo są zaangażowani w jawny lub ukryty sposób w działalność przestępczą.
Niektórzy biznesmeni są finansistami za kryminalnymi operacjami. Egzekwowanie i sankcje
stają się problematyczne, gdy politycy i agencje regulacyjne aktywnie współkonspirują lub
przymykają oko na nielegalną działalność. Kiedy korporacje i osoby są "przyłapane na gorącym
uczynku" i muszą odpowiadać za swoje przestępcze zachowanie, mają większe środki
finansowe na walkę z niewłaściwym postępowaniem i przestępczością niż zwykły przestępca.
Kara nie jest zgodna z przewidywalnym wzorcem odpłaty lub rehabilitacji. Nawet rozliczenia
cywilne są dalekie od prawdziwego zwrotu. Według Hansena jest to w dużej mierze
spowodowane nierównościami istniejącymi w samym społeczeństwie, w których regulacje
społeczne odzwierciedlają i odzwierciedlają nierówności w ekonomii politycznej, aw
szczególności w strukturze społecznej organizacji biznesowych. Sugeruje to, że oskarżeni z
urzędu na ogół dostrzegają korzyści prawne, jakich nie posiadają zwykli oskarżeni o
przestępstwa. Jest to czasami nazywane "brudną tajemnicą zbrodni": to, co najbardziej martwi
przeciętnego obywatela, to brutalne przestępstwa na ulicy, które są wytworem ubóstwa,
bezrobocia itp., Podczas gdy korporacje z otoczeniem prawników, księgowych i ekspertów
public relations negocjują wokół przepisów i prawa ponieważ funkcjonariusze organów
ścigania, śledczy, sędziowie i prokuratorzy nie mają nic przeciwko przestępstwom
popełnianym przez elitę. Trzy rozwiązania dotyczące kontroli przestępczości korporacyjnej i
umysłowej:
1. Dobrowolna zmiana zarówno postaw korporacyjnych, jak i struktury. Profesjonaliści
powinni być pociągnięci do odpowiedzialności wobec różnych grup zawodowych, takich jak
lekarze, prawnicy i inne zawody. Innym czynnikiem zniechęcającym do przestępczości
korporacyjnej są społeczne, a nie prawne konsekwencje działań przestępczych. Ponieważ
elitarni kryminaliści są po prostu - elitarni - ich społeczna tożsamość jest zinstytucjonalizowana
w warstwach społecznych, które zajmują, a wpływ więziennego terminu jest
zintensyfikowany. Innymi słowy, im są więksi, tym trudniej im upaść. Istnieje pewne
przekonanie, że nieformalne sankcje (tj. wydalenie ze społeczności zawodowej) w połączeniu
ze strachem przed formalną karą uniemożliwia większości osób popełnienie zbrodni. Jednak,
w przeciwieństwie do ich przestępców z przestępstw ulicznych, przestępcy z kręgów białych
rzadko otrzymują długie wyroki więzienia.
2. Silna interwencja państwa politycznego w celu wymuszenia zmian w strukturze
korporacyjnej
3. Środki prawne mające na celu zniechęcenie lub ukaranie lub działania konsumenckie
(zranienie korporacji w portfelu może być jedynym sposobem na zwrócenie ich uwagi).
Organizacje międzynarodowe, takie jak MFW i Bank Światowy, traktują korupcję i inne
przestępstwa gospodarcze, zwracając uwagę na darczyńców, organizacje pozarządowe oraz
rządy i obywateli, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie korupcja grozi podkopaniem

oddolnego wsparcia dla pomocy zagranicznej. Podejście to ma cztery cele: zapobieganie
oszustwom i korupcji w projektach finansowanych przez banki, pomaganie krajom, które
wymagają wsparcia bankowego w ich wysiłkach zmierzających do ograniczenia korupcji,
bardziej wyraźne uwzględnianie korupcji w strategiach pomocy krajowej oraz wspieranie
międzynarodowych wysiłków na rzecz ograniczenia korupcji .Kayrak argumentuje że korupcję
należy traktować w sposób wszechstronny, obejmujący wszelkie wysiłki mające na celu jej
powstrzymanie ze względu na fakt, że jest to zjawisko wielowymiarowe. Przedstawia
teoretyczne ramy zaangażowania najwyższych organów kontroli (najwyższych organów
kontroli w walce z korupcją i ich wkład w praktykę) NOK są agencjami strażniczymi, które
prowadzą zewnętrzną kontrolę wydatków, dochodów i aktywów wszystkich instytucji
rządowych w ogólności. znaczące liczby w celu zapewnienia przejrzystości i rozliczalności
sektora publicznego Button i Brooks badali postępy w opracowywaniu strategii zwalczania
nadużyć finansowych w centralnych organach rządu Zjednoczonego Królestwa. Stwierdzili oni,
że wiele centralnych instytucji publicznych ma ograniczone strategie w zakresie kultury walki
z oszustwami. Główne elementy służące odstraszaniu i zapobieganie oszustwom zgodnie z
taką strategią to: (i) tworzenie kultury walki z oszustwami, (ii) zdobywanie poparcia opinii
publicznej, (iii) przekazywanie wiadomości od oszustów, że zostaną złapani, (iv) oszustwo
nowe programy, (v) są zgodne z istniejącymi kontrolami i (vi) wzmacniają kontrole w
odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia. Michel twierdzi, że istnieje ciągłe wyzwanie w
zakresie poszukiwania skutecznych rozwiązań zapobiegających przestępstwom finansowym.
Podobnie, Jayasuriya stwierdza, że sukcesy były nieliczne i bardzo bliskie. Sukces w walce z
przestępstwami finansowymi musi obejmować partnerstwo, szkolenie, edukację, właściwy
projekt rynku i świadomość społeczną. Aby osiągnąć sukces w audycie, Dion sugeruje, że
audytor musi zrozumieć organizację. kultura. Jeśli audytor rozumie kulturę, wówczas biegły
rewident może lepiej zrozumieć, gdzie, kiedy, jak i dlaczego popełniono oszustwo lub
jakąkolwiek inną przestępczość finansową. Nowy paradygmat audytu obejmuje cztery kroki:
1. Analiza kultury organizacyjnej: konkurencja versus współpraca, zamknięte / otwarte, rotacja
personelu i jego motywy, kontrola zarządzania, inicjacja itp.
2. Analiza branży: dochodowe lub nierentowne przedsiębiorstwa, wzrost rynku lub nasycenie,
obraz moralny przemysłu itp.
3. Doświadczenie konsultanta w zakresie zachowań organizacyjnych: słabości i zagrożenia w
organizacji, które sprzyjają oszustwom i innym rodzajom przestępstw finansowych.
4. Analiza systemu kontroli ryzyka: biurokracja lub organizacja wiedzy. Konkurenci i klienci
wpływają na strukturę kosztów firmy. Definiowanie i reagowanie na potrzeby klientów,
dążenie do zysków i reagowanie na konkurentów są etycznymi decyzjami i działaniami
korporacyjnymi, o ile patrzymy na przedsiębiorstwo jako czynnik moralny
4.8 Regulacje finansowe
Spalek wyraził poważne obawy dotyczące natury regulacji finansowych w Wielkiej Brytanii i jej
wpływu na inwestorów i ofiary przestępstw finansowych:

Zasadniczo działa system aktuarialny, w ramach którego ryzyko związane z przestępczością
finansową i niewłaściwym zarządzaniem spada na barki indywidualnych konsumentów.
Pojęcie "wolnego wyboru" i mit ofiary jako "oszukanego inwestora" są utrwalane przez
Financial Services Authority.
Oznacza to, że ramy regulacyjne postrzegają inwestorów jako możliwość swobodnego
wyboru, czy inwestować w konkretny produkt i instytucję oraz że osoby, które stały się
ofiarami przestępstw finansowych, zostały oszukane z powodu niedostatecznej wiedzy na
temat systemu finansowego i związanego z nim ryzyka. Dział zorganizowanej przestępczości
finansowej w Wielkiej Brytanii jest odpowiedzialny za opracowanie rządowej strategii
przeciwko przestępczości zorganizowanej. Ta jednostka nadzoruje również odzyskiwanie
mienia pochodzącego z przestępstwa oraz wykrywanie i skazywanie osób zajmujących się
praniem brudnych pieniędzy.
Cele jednostki obejmują:
• poprawa strategicznego obrazu zagrożenia ze strony zorganizowanej przestępczości
• we współpracy z Grupą Strategiczną ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej
opracowano strategię walki z przestępczością zorganizowaną
• zapewnienie agencji i siłom jasnego kierowania priorytetami zwalczania przestępczości
zorganizowanej oraz opracowywanie skutecznych strategii
• zapewnienie, że agencje i siły są w stanie skutecznie generować, dzielić się i oceniać
inteligencję taktyczną
• dostarczanie siłom i agencjom narzędzi, których potrzebują do skutecznej walki z
przestępczością zorganizowaną
• sponsorowanie Agencji Poważnej Przestępczości Zorganizowanej (SOCA)

Zespół ds. Przestępczości finansowej jest częścią wysiłków rządu mających na celu poprawę
zdolności sądownictwa karnego do wykrywania i odzyskiwania dochodów pochodzących z
przestępstwa oraz zapobiegania, wykrywania i karania osób piorących pieniądze. Do jego
kluczowych zadań należą:
• wdrożenie ustawy o dochodach z przestępstw z 2002 r
• wdrażanie strategii odzyskiwania mienia i monitorowanie jej za pośrednictwem Komitetu ds.
Odzyskiwania Aktywów
• prowadzenie Funduszu Odzyskanych Aktywów
W dochodzeniach dotyczących odzysku aktywów często są to dane finansowe powiązane z
danymi osobowymi. Dlatego Kennedy twierdzi, że gromadzenie, udostępnianie i analizowanie
informacji w dochodzeniach dotyczących odzyskiwania mienia polega na wygrywaniu wojen
informacyjnych. Przestępcy wykorzystają słabości, umieszczając aktywa zbrodnicze, gdy
informacje na temat tych aktywów nie mogą być łatwo uzyskane przez prokuratorów. Jeśli

odzyskiwanie zasobów ma zakończyć się powodzeniem, istotne jest, aby badacze mogli
zbierać ważne informacje z niedostępnych źródeł, a nie nieistotne informacje z dostępnych
źródeł. Może to być częścią strategii antykorupcyjnej. Sektor finansowy ma kluczowe
znaczenie dla skuteczności walki z przestępczością zorganizowaną, korupcją i finansowaniem
terroryzmu. Hardouin zasugerował zasady zarządzania sektorem w kategoriach dwóch
kanałów. Jedna to ogólna organizacja i regulacja sektora. Zarządzanie zależy od ram
określonych przez regulatora. Drugim kanałem jest odpowiedzialność korporacyjna. Również
sektor prawny ma kluczowe znaczenie w walce z przestępczością finansową. W Kanadzie
prawnikom nakłada się rygorystyczne obowiązki regulacyjne w zakresie finansowania działań
antykorupcyjnych. Gallant twierdzi jednak, że zadanie kanadyjskich prawników w zakresie
zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest
przedsięwzięciem obarczonym niepewnością. Dzieje się tak, ponieważ nie jest jasne, czy
strategia ścigania przestępczego, podstawowa przyczyna wciągania prawników do wojny z
finansowaniem przestępczym, działa na rzecz powstrzymania przestępczości. Sathye
oszacował koszty przestrzegania przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy i stwierdził,
że prawodawstwo to stanowi znaczne obciążenie finansowe dla instytucji finansowych w
Australii. Zmienione w 2003 r. 40 zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu
Pieniędzy w Wielkiej Brytanii umożliwia regionowi lub państwu wdrażanie podejścia opartego
na ryzyku w odniesieniu do kluczowych elementów ich przeciwdziałania praniu pieniędzy i
zwalczania finansowania terrorystów. Podejście oparte na ryzyku obejmuje opracowanie
odpowiednich środków kontroli ryzyka w oparciu o proces identyfikacji i kategoryzacji ryzyka.
Koker analizował wytyczne FATF oparte na ryzyku w celu zwalczania prania pieniędzy i
finansowania terroryzmu w celu określenia swojego podejścia do identyfikacji i zarządzania
dostawcami, produktami i transakcjami niskiego ryzyka. Przeanalizował odpowiednie
zalecenia FATF i zawarte w nim wskazówki oraz zastanowił się nad kluczowymi pytaniami dla
organów regulacyjnych i instytucji finansowych. Stwierdza on, że FATF wydaje się wskazane,
aby zapewnić jaśniejsze i pryncypialne ramy pojęciowe w zakresie zarządzania ryzykiem, ale
powstrzymać się od identyfikowania przykładów i wskaźników, zwłaszcza produktów i
transakcji niskiego ryzyka, chyba że są one naprawdę uniwersalne lub poprawnie
sformułowane.
Regulacja oparta na ryzyku odnosi się do dostosowania zasad w celu skoncentrowania się na
przypadkach wyższego ryzyka. Nadzór oparty na ryzyku to podejście, w ramach którego organ
nadzorczy koncentruje się na ryzyku, jakie stwarzają i którymi zarządzają podmioty
regulowane, i przydziela zasoby nadzorcze na podstawie ich profili ryzyka:
Podejście oparte na ryzyku na ogół skłania przełożonych do poświęcenia mniejszej uwagi
podmiotom o niższym ryzyku, a raczej skupieniu ich uwagi i zasobów na podmiotach
stwarzających wyższe ryzyko.
Podmioty podlegające regulacjom, które stosują podejście do przeciwdziałania praniu
pieniędzy oparte na ryzyku, dostosowują swoje środki kontroli do profilu ryzyka różnych
produktów i klientów. Główną korzyścią jest odpowiednia i efektywna alokacja zasobów.
4.9 Cyberbezpieczeństwo

Gallaher i in. definiują strategie inwestowania w bezpieczeństwo cybernetyczne organizacji
pod kątem dwóch alternatyw. Jednym ze sposobów jest identyfikacja potrzeb i priorytetów w
zakresie bezpieczeństwa i określana jest jako określanie docelowego poziomu
bezpieczeństwa. Oznacza to podjęcie decyzji o najlepszym lub optymalnym poziomie
bezpieczeństwa organizacji, biorąc pod uwagę inne priorytety, przepisy i wrażliwość danych
oraz ryzyko prywatności. Innym podejściem jest określenie poziomu lub udziału zasobów,
które organizacja powinna lub może zainwestować w bezpieczeństwo cybernetyczne. Oznacza
to, że działania i zakupy związane z bezpieczeństwem cybernetycznym są określane, w ramach
ograniczeń budżetowych, w celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa.
4.10 Perspektywa Shari'ah
Życie osobiste, zawodowe i biznesowe rządzone jest przez islam tradycją moralnych
standardów, etyki, wartości i norm zachowania. Nieruchomość jest silnie chroniona prawem
islamskim:
Zachowanie własności jest jednym z głównych pięciu celów, które Shari'ah zostało ujawnione
do zachowania. Pozostałe cztery to religia, życie, intelekt i honor. Te pięć podstawowych i
uniwersalnych wartości, przedstawianych jako potrzeby lub priorytety, od których zależy życie
ludzi, a których zaniedbanie prowadzi do całkowitego zakłócenia i chaosu. Jest to niezgodne z
prawem, aby ktoś nadużywał własnego majątku lub nadużywał bogactwa innych.

Islamskie prawo karne dzieli karalne akty na trzy kategorie: (i) zbrodnie podlegające karze
zgodnie z Koranem, (ii) przestępstwa z udziałem krzywd przeciwko osobom oraz (iii)
przestępstwa wymagające restytucji. Większość przestępstw finansowych należy do trzeciej
kategorii, takich jak oszustwo, przekupstwo i fałszowanie dokumentów. W trzeciej kategorii
muzułmańscy sędziowie korzystają z elastyczności, aby ukarać sprawcę niemal w jakikolwiek
sposób. Nacisk kładzie się na interes społeczny i publiczny, gdy przestępcy w tej kategorii są
skazani. Prawo islamskie kładzie nacisk na uczciwe traktowanie osób i organizacji. Qu'ran
surowo podkreśla, że handlowcy i firmy, które dopuszczają się oszustwa, popełniają grzech w
oku Allaha. Allah mówi:
1. "Biada tym, którzy zajmują się oszustwem.
2. Ci, którzy, gdy muszą otrzymywać od mężczyzn, dokładną, pełną miarę.
3. Ale kiedy muszą dawać ludziom miarę lub wagę, dawajcie mniej niż należne.
4. Czy nie sądzą, że zostaną wezwani do rozliczenia?
5. W potężny dzień.
6. Dzień, kiedy cała ludzkość stanie przed Panem światów?
Podobnie, prawo islamskie jest surowe w stosunku do przekupstwa i korupcji. Islam zakazuje
muzułmanom zbliżania się do urzędników rządu lub ich podwładnych w celu zaoferowania im
łapówki; zakazał tego drugiemu zaakceptować; i zabronione jest, aby jakakolwiek trzecia
osoba załatwiała sprawy między darczyńcami a biorcami łapówki, ponieważ Allah przeklął

tego, który oferuje łapówkę, tego, który je przyjmuje, i tego, który je organizuje, ponieważ
Allah mówi:
I nie spożywajcie swojej własności w niewłaściwy sposób, ani nie szukajcie dostępu do sędziów
za jej pośrednictwem, abyście mogli grzesznie spożywać część bogactw, podczas gdy wy
wiecie, co robicie.
4.11 Ochrona zasobów informacyjnych
Organizacje dysponują szeroką gamą narzędzi i technologii chroniących ich informacje
elektroniczne. Obejmują one metody zabezpieczania systemów i danych, zapewniające
kontrolę systemu i jakość systemu:
• Kontrola dostępu składa się z procedur stosowanych przez organizację w celu zapobiegania
niewłaściwemu dostępowi do systemów przez nieautoryzowanych użytkowników
wewnętrznych i zewnętrznych. Aby uzyskać dostęp, użytkownik musi być autoryzowany i
uwierzytelniony. Uwierzytelnienie odnosi się do umiejętności poznania, że dana osoba jest
tym, za kogo się podaje.
• Zapora ogniowa to połączenie sprzętu i oprogramowania, które kontroluje przepływ
przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego.
• System wykrywania włamań zawiera narzędzia do monitorowania w pełnym wymiarze czasu
umieszczone w najbardziej narażonych punktach organizacyjnego przetwarzania danych.
• Oprogramowanie antywirusowe służy do sprawdzania systemów komputerowych i
napędów pod kątem obecności wirusów komputerowych.
• Szyfrowanie to proces przekształcania zwykłego tekstu lub danych w tekst szyfrowany, który
nie może być odczytany przez nikogo poza odbiorcą i zamierzonym odbiorcą.
• Certyfikat cyfrowy to plik danych używany do ustalenia tożsamości użytkowników i zasobów
elektronicznych w celu ochrony transakcji online.
• Audyt systemowy analizuje ogólne środowisko bezpieczeństwa organizacji, a także
kontroluje poszczególne systemy informacyjne.
Oprócz wdrażania skutecznych zabezpieczeń i kontroli zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz
organizacji, organizacje mogą poprawić niezawodność systemu i zapobiegać kradzieży
informacji, stosując metryki oprogramowania i rygorystyczne testowanie oprogramowania.
4.12 Przypadek chińskiej Komisji Papierów Wartościowych
Chiny dopuściły się kryminalizacji handlu wykorzystującego informacje poufne za
pośrednictwem prawodawstwa, a chińska Komisja Regulacji Papierów Wartościowych
wdrożyła krajowy system regulacji i egzekwowania. Rynek giełdowy w Chinach doświadczył
ogromnego wzrostu i rozwoju w ostatnim dziesięcioleciu. Głównym wnioskiem z badania
przeprowadzonego przez Chenga jest niedostatek przypadków wykorzystywania informacji
poufnych oraz brak wyroków skazujących za przestępstwa związane z wykorzystywaniem
informacji poufnych w Chinach. Głównym wyzwaniem w przepisach dotyczących

wykorzystywania informacji poufnych w Chinach jest fakt, że większość spraw dotyczących
insider trading dotyczy wysokiej rangi przedstawicieli rządu i partii. Komisja regulacyjna nie
ma uprawnień do bezpośredniego administrowania dyscypliną i karami wobec urzędników
państwowych i kadry partyjnej za przestępstwa związane z wykorzystywaniem informacji
poufnych. Istnieją przede wszystkim trzy środki, za pomocą których chińska Komisja Regulacji
Papierów Wartościowych wykrywa i staje się świadoma działalności w obrocie papierami
wartościowymi:
• Pracownicy Komisji, którzy są na pierwszej linii egzekwowania prawa, szukają nielegalnych
zachowań poprzez regularne kontrole lub skanując wiadomości finansowe w poszukiwaniu
wskazówek.
• Skargi są składane przez Biuro ds. Cywilnych w Radzie Państwa, które zajmuje się różnego
rodzaju skargami w kraju.
• Są odsyłacze do dochodzeń prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Szanghaju i Giełdę Papierów Wartościowych w Shenzhen.
Giełdy są odpowiedzialne za monitorowanie bieżącej działalności handlowej w zakresie
wymiany informacji o naruszeniach. Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych zgłosiła
jeden rok, kiedy odkryto cztery przypadki nielegalnych transakcji, w tym handlu
wykorzystujących informacje poufne, podczas ankiety przeprowadzonej wśród ponad 600
najwyższych dyrektorów 54 notowanych spółek.
5 Reputacja korporacyjna
Przestępstwa komputerowe szkodzą reputacji firmy. Na przykład, gdy bank jest zaangażowany
w pranie pieniędzy lub nie zgłasza podejrzeń o nielegalną działalność finansową, reputacja
tego banku jest poważnie uszkodzona. Uszkodzenie reputacji spowoduje powstanie
namacalnych strat. Wynika to z faktu, że szkoda reputacyjna jest często powiązana lub jest
wynikiem postrzeganej utraty wartości w wyniku finansowym banku:
Bezpośrednim tego przejawem mogą być działania deponentów, którzy wycofują swoje
fundusze, a także kontrahenci banków, którzy wycofują się z linii kredytowych. Takie działania
ostatecznie przekładają się na wycofanie wsparcia akcjonariuszy, a następnie negatywny
wpływ na cenę akcji
W przypadku banku koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących
przeciwdziałania praniu pieniędzy są uzasadnione przekonaniem, że nieprzestrzeganie
przepisów spowoduje szkodę dla reputacji, a w konsekwencji utratę działalności, nawet jeśli
zaangażowanie instytucji jest niezamierzone.
5.1 Zdefiniowana reputacja
Reputacja korporacyjna jest ważnym zasobem lub odpowiedzialnością nadaną korporacji
przez jej interesariuszy. Walker zdefiniował reputację korporacyjną, rozróżniając tożsamość
organizacyjną, wizerunek organizacji i reputację korporacyjną. Tożsamość organizacyjna jest
najbardziej centralną, trwałą i wyróżniającą się podstawową cechą organizacji. Wizerunek
organizacji to outsider oparty na postrzeganiu komunikacji korporacyjnej. Reputacja

korporacyjna reprezentuje to co tak naprawdę jest znane zarówno wewnętrznym, jak i
zewnętrznym interesariuszom. Na przykład interesariusze postrzegają korporację jako
skorumpowaną lub zaangażowaną w inne formy przestępczości umysłowej. Reputacja firmy
jest miękką koncepcją. Jest to ogólne oszacowanie i osąd organizacji, która jest prowadzona
przez jej wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy na podstawie przeszłych działań
korporacji i spodziewanych przyszłych działań i zachowań. Mogą istnieć różnice w reputacji
wśród interesariuszy zgodnie z ich doświadczeniami i preferencjami w kontaktach z
organizacją, a także z informacjami uzyskanymi od innych. Reputacja to ocena wad i zalet,
mocnych i słabych stron, które interesariusze gromadzą, przetwarzają i przetwarzają na kimś.
Obieg informacji o reputacji wydaje się niezbędny dla wszystkich interakcji społecznych,
niezależnie od tego, czy prowadzimy działalność gospodarczą, uzyskujemy uznanie, czy
identyfikujemy wiarygodnych innych. Reputacja korporacyjna to kolektywna ocena korporacji,
jest to zestaw cech przypisywanych firmie przez interesariuszy i jest widoczny w szczególnym
rodzaju informacji zwrotnych, otrzymywanych przez organizację od jej interesariuszy,
dotyczących wiarygodności organizacji. roszczenia tożsamości. Jednak reakcje interesariuszy
dotyczące firmy nie są częścią reputacji. Reputacja korporacyjna jest percepcyjną
reprezentacją przeszłych działań firmy i przyszłych perspektyw, które opisują ogólny urok
firmy wobec wszystkich jej kluczowych składników w porównaniu z innymi wiodącymi
rywalami. Reputacja to połączenie rzeczywistości, takiej jak wydajność ekonomiczna i
społeczna oraz percepcja, takie jak wyniki postrzegane przez kluczowe zainteresowane strony.
Reputacja firmy to globalna i ogólna, czasowo stabilna, oceniająca opinia o korporacji, która
jest wspólna dla wielu interesariuszy. Jest to reakcja netto klientów, inwestorów,
pracowników i innych interesariuszy na firmę. Jest to zbiorowość indywidualnych wrażeń.
Podobnie, Friedman definiuje reputację korporacyjną jako względnie stabilny,
długoterminowy zasób wartości niematerialnych, ważny dla konkurencyjności organizacyjnej.
Jest to percepcyjna reprezentacja przeszłych działań firmy i jej przyszłe perspektywy, które
opisują ogólną atrakcyjność firmy dla wszystkich jej kluczowych składników w porównaniu do
jej konkurentów. Trzy kluczowe atrybuty są podkreślone w definicji reputacji: (1) reputacja
jest oparta na percepcji; (2) jest to zbiorcza percepcja wszystkich zainteresowanych stron; i (3)
jest porównywalny. Ponadto (4) reputacja może być pozytywna lub negatywna; i (5) jest
stabilny i trwały. Świadomość powiązania między reputacją korporacji a przestępczością
białych kołnierzyków znacznie wzrosła w świecie biznesu po wspólnym upadku Enronu i
Arthura Andersena. W konsekwencji firmy stały się bardziej wrażliwe na wartość swojej
reputacji. Widzowie korporacyjni, w tym inwestorzy instytucjonalni i indywidualni, klienci i
dostawcy, władze publiczne i konkurenci, oceniają reputację firm przy dokonywaniu wyborów
i innych decyzji. Dwa główne źródła reputacji korporacyjnej to doświadczenie i informacje przeszłe kontakty danej osoby lub grupy z firmą oraz zakres i charakter bezpośredniej i
pośredniej komunikacji z firmą. Twierdzi się, że dobra reputacja wymaga nie tylko skutecznego
wysiłku komunikacyjnego ze strony korporacji. Co ważniejsze, wymaga godnej podziwu
tożsamości, którą można kształtować poprzez stałą wydajność, zazwyczaj przez wiele lat, a
nawet dziesięcioleci.
5.2 Teoria oparta na zasobach

Zgodnie z poglądem firmy opartym na zasobach, reputacja firmy może być uważana za cenny
zasób strategiczny, który przyczynia się do trwałej pozycji korporacji lub szkodzi jej.
Podstawową zasadą teorii opartej na zasobach jest to, że unikalne zasoby organizacyjne o
charakterze materialnym i niematerialnym są rzeczywistym źródłem przewagi konkurencyjnej.
Dzięki teorii opartej na zasobach organizacje są postrzegane jako zbiór zasobów, które są
heterogenicznie rozproszone w różnych branżach. W związku z tym, co sprawia, że działanie
organizacji wyróżnia się jest unikalną mieszanką zasobów, które posiada. Reputacja firmy jest
niematerialnym zasobem, który wpływa na zachowania interesariuszy, w tym pracowników,
zarządu, klientów i inwestorów. Oparte na zasobach spojrzenie firmy kładzie szczególny nacisk
na niematerialne wartości korporacyjne, które trudno jest imitować. Reputacja to jedna
niematerialna myśl korporacyjna, mająca na celu zwiększenie zadowolenia i lojalności
klientów, atrakcyjności i zachowania pracowników, wartości firmy oraz świadomości
inwestorów. Argumentuje się również, że reputacja jako zasób zwiększa siłę przetargową w
kanałach handlowych, pomaga pozyskiwać kapitał na rynku akcji, zapewnia drugą szansę w
przypadku kryzysu, zapewnia dostęp do najlepszych profesjonalnych usługodawców, ułatwia
wprowadzanie nowych produktów oraz dodaje wartość, taką jak zaufanie do towarów i usług.
Na reputację firmy jako zasobu niematerialnego wpływ ma zarówno przestępczość białych
kołnierzyków, jak i wpływ na skalę przestępczości umysłowej. Konkurenci, którzy są
zaangażowani w dane sieci wartości, przyczyniają się do zdefiniowania, w jaki sposób każde
przedsiębiorstwo w branży może dążyć do osiągnięcia zysku. Dion twierdzi, że zdolność do
przekształcania wartości niematerialnych i prawnych, takich jak reputacja korporacyjna, w
wartości do negocjacji może przyczynić się do zapobiegania przestępczości korporacyjnej. Z
punktu widzenia zasobów reputacja jest cennym i rzadkim zasobem, który może prowadzić do
trwałej przewagi lub tymczasowego lub trwałego upadku. Dobra reputacja jest trudna do
naśladowania i wysoce przyczynowo dwuznaczna. Walker argumentuje, że im większa
dwuznaczność odczuwają wyborcy, tym większe znaczenie reputacji jako zasobu, ponieważ
zmniejsza ona niepewność poprzez sygnalizowanie, na przykład, jakości usług. Chociaż
reputacja jest zasobem niematerialnym, argumentuje się, że dobra reputacja konsekwentnie
zwiększa się lub podtrzymuje wartość korporacyjną i zapewnia trwałą przewagę
konkurencyjną. Przedsiębiorstwo może łatwiej osiągnąć te cele, jeśli ma dobrą i stałą reputację
wśród swoich interesariuszy, zwłaszcza kluczowych interesariuszy, takich jak najwięksi klienci,
liderzy opinii w środowisku biznesowym, dostawcy oraz obecni i potencjalni pracownicy.
5.3 Determinanty reputacji firmy
Oprócz przestępczości białych kołnierzyków istnieje wiele innych czynników decydujących o
reputacji firmy. Na przykład Highhouse i in. zastosowali perspektywę zarządzania
organizacyjnym impresjami na temat tworzenia reputacji korporacyjnej, pytając, jak powstają
opinie o reputacji:

Jakie czynniki są brane pod uwagę? W jaki sposób można wpływać na oceny reputacji? Są to
pytania, które są odpowiednio poruszane przez naukę behawioralną. Pracując z punktu
widzenia reputacji jako konstrukcji społecznej - takiej, która wskazuje na ogólny, wspólny

pogląd, w którym istotni członkowie posiadają firmę - przeglądamy literaturę, która jest
istotna dla tworzenia i budowania reputacji korporacyjnej.

Highhouse i in. zastosował roboczą definicję reputacji jako zbiorowego wrażenia
indywidualnego, które wymagało spojrzenia na tworzenie wrażenia jako podstawy
zrozumienia reputacji korporacyjnej. W swoich poszukiwaniach wyznaczników reputacji
korporacyjnej naukowcy rozróżnili czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, w których czynniki
wewnętrzne zostały rozdzielone na cechy merytoryczne i symboliczne. Istotnymi atrybutami,
które mogą zaszkodzić reputacji podobnej do przestępczości umysłowej, są: brak kapitału
społecznego, brak wiedzy, brak rozwoju produktu i dywersyfikacja o niewielkiej zawartości.
Atrybuty symboliczne, które mogą zaszkodzić reputacji podobnej do przestępczości
umysłowej, to nieudana reklama, wprowadzanie w błąd public relations i negatywna polityka
społecznej odpowiedzialności biznesu. Czynniki zewnętrzne, które mogą zaszkodzić reputacji
podobnie jak przestępczość białych kołnierzyków to negatywne słowa w ustach i negatywna
ekspozycja mediów. W innym badaniu Friedman szukał wyznaczników reputacji korporacyjnej
w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Stwierdził, że utrata wartości organizacyjnej powoduje
pogorszenie się kompetencji i motywacji pracowników, ponieważ to z kolei negatywnie
wpływa na reputację firmy. Twierdzi on, że skuteczna implementacja partnera strategicznego,
agenta zmian, eksperta administracyjnego i szefa personalnego w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi może pośrednio podnieść reputację firmy. Love and Kraatz skupił się
wyłącznie na redukcji zatrudnienia jako wyznaczniku reputacji korporacyjnej. Celem ich badań
było wyjaśnienie procesów zmiany reputacji i określenie podstawowych mechanizmów
teoretycznych. Okazało się, że redukcja wywarła silny, negatywny wpływ na reputację, zgodnie
z wyjaśnieniem charakteru. Teoria bazy zasobów może być zastosowana w celu zrozumienia
roli mediów informacyjnych jako wpływu na reputację firmy. Na reputację firmy wpływ mają
media informacyjne, gdy interesariusze są zależni od mediów informacyjnych, aby poznać
realia reputacji firmy. Jeśli interesariusze uczą się bezpośrednio z doświadczenia i obserwacji,
to media informacyjne są mniej ważne. Jest to zgodne z teorią zależności mediów, która
proponuje integralną relację między odbiorcami, mediami i większym systemem społecznogospodarczym. Uzależnienie definiuje się jako związek, w którym zaspokojenie potrzeb lub
osiągnięcie celów przez jedną ze stron zależy od zasobów drugiej strony.
5.4 Skutki reputacji firmy
Według Friedmana reputacja firmy jest niematerialnym zasobem, który wpływa na
zachowanie interesariuszy, w tym pracowników, kierownictwo, klientów i inwestorów.
Według Highhouse uważa się, że reputacja zwiększa satysfakcję i lojalność klientów, przyciąga
pracowników i ich zatrzymywanie, zwiększa uczciwość firmy i świadomość inwestorów.
Twierdzi się również, że reputacja jako zasób zwiększa możliwości w wielu innych aspektach.
Według Diona, reputacja może nawet zapobiegać przestępstwom typu „białe kołnierzyki” Keh
i Xie badali, w jaki sposób reputacja firmy wpływa na intencje zachowań klientów.
Zaproponowali model z zaufaniem klienta, identyfikacją klienta i zaangażowaniem klienta jako
kluczowymi czynnikami pośredniczącymi między reputacją firmy a intencją zakupu klienta i
chęcią zapłacenia premii cenowej. Przetestowali model empirycznie i odkryli, że reputacja

firmy ma pozytywny wpływ zarówno na zaufanie klientów, jak i identyfikację klientów.
Ponadto zaangażowanie klienta pośredniczy w relacjach między dwiema konstrukcjami
relacyjnymi (zaufanie klienta i identyfikacja klienta) oraz intencjami behawioralnymi.
5.5 Teorie Reputacji Korporacyjnej
Oprócz teorii opartej na zasobach, wiele innych teorii można zastosować do zbadania reputacji
firmy. Przykłady obejmują teorię instytucjonalną, teorię sygnalizacyjną, teorię interesariuszy,
teorię tożsamości społecznej, teorię gier, teorię społecznego poznania, teorię ekonomiczną,
teorię komunikacji masowej, teorię zarządzania wrażeniami i teorię kosztów transakcyjnych.
Aby zrozumieć, w jaki sposób zastosowano trzy najczęściej stosowane teoretyczne
perspektywy, Walker przedstawił je jako przejście od działania przed podjęciem działań, do
działania, a na końcu do działań po akcji. Koncentrując się na kontekście i budowaniu reputacji,
teoria instytucjonalna jest często stosowana na etapie przed podjęciem działań. Teoria ta służy
do zbadania, w jaki sposób korporacje zyskują legitymację i wsparcie kulturowe w swoich
kontekstach instytucjonalnych, aby budować swoją reputację. Na etapie działania teoria
sygnalizacji obejmuje budowanie obrazów (sygnałów), utrzymywanie i obronę reputacji w
oparciu o projektowane obrazy organizacyjne. Teorię stosuje się do reputacji korporacyjnej,
aby wyjaśnić, w jaki sposób strategiczne wybory firm reprezentują sygnały, które następnie są
wykorzystywane przez interesariuszy do formułowania wrażenia firm. Na etapie post-action
stosuje się teorię opartą na zasobach, aby zrozumieć wynik dobrej reputacji. Teoria bada, w
jaki sposób reputacja jest cennym i rzadkim zasobem prowadzi do trwałej przewagi
konkurencyjnej. Teoria autoprezentacji sugeruje, że korporacje, podobnie jak jednostki, są
zainteresowane wrażeniem, jakie wywołują wśród zainteresowanych stron. Według
Highhouse. istnieją dwa motywy autokoncepcji korporacji: (a) pragnienie aprobaty i (b)
pragnienie statusu. Podobnie jak jednostki, korporacje rozwijają reputację, bazując na
sukcesach w kontaktach z innymi i wyprzedzaniu innych. Ta społeczno-analityczna
perspektywa osobowości koncentruje się na zewnętrznych spostrzeżeniach, w których
struktura osobowości organizacyjnej znajduje się w strukturze percepcji.
5.6 Pomiar reputacji firmy
Konstrukcja, taka jak reputacja firmy, musi mieć empiryczną definicję ściśle związaną z
konstruowaniem definicji. Dlatego pomiar reputacji korporacyjnej powinien badać
postrzeganą reputację w kategoriach postrzegania interesariuszy, a nie reprezentacji
faktograficznej. Percepcyjny charakter reputacji konstruktu jest ważny dla prawidłowego
pomiaru. Ponadto, jak twierdzi Weber, reputacja firmy jest specyficzną problematyką i
zagregowaną percepcją. Rutacja to zbiorowa percepcja wszystkich interesariuszy. Istnieją
zatem trzy ważne kwestie dotyczące mierzenia reputacji firmy, tj. Reputacji dla - co, reputacji
dla kogo i reputacji dla kogo. Reputacja jest względną konstrukcją, która może odnosić się do
reputacji w przeszłości, w stosunku do obecnego konkurenta lub do pożądanego lub
akceptowalnego poziomu reputacji. Pomiar reputacji korporacyjnej powinien zatem pozwolić
na to, aby konstrukt był zarówno pozytywny, jak i negatywny. Gdy reputacja jest zdefiniowana
jako względnie stabilne i trwałe zjawisko, pomiar musi być stosowany w sposób właściwy.
Weber uważa, że ten punkt dostarcza interesujących implikacji dla pomiaru reputacji
korporacyjnej:

Chociaż ogólnie przyjmuje się, że badania podłużne są cenniejsze niż przekrojowe badanie
reputacji korporacyjnej, ponieważ badania wykazały, że jest on stabilny, badania przekrojowe
mają względnie większą wartość w porównaniu z podobnymi badaniami badającymi inne
koncepcje. Na przykład, biorąc pod uwagę, że obrazy organizacyjne są stosunkowo krótkie,
ogólne wnioski z badań przekrojowych analizujących tę koncepcję byłyby wątpliwe. Tak więc,
podczas gdy preferowane są badania podłużne, można więcej wiary w wnioski przekrojowych
badań badających reputację firmy niż większość innych koncepcji.

Głównym tematem w literaturze dotyczącej reputacji jest przekonanie, że interesariusze
przypisują pozytywną reputację korporacjom, które wydają się posiadać pożądane cechy
charakteru. W tym temacie zainteresowane strony postrzegają organizacje jako spójne i
celowe podmioty społeczne, a nie tylko zbiorowe lub zbiorcze grupy społeczne. Co więcej,
grupy są szczególnie zainteresowane zrównoważeniem organizacji jako partnerów. Dlatego
interesariusze zazwyczaj podziwiają korporacje, które wydają się posiadać cechy charakteru,
takie jak wiarygodność i wiarygodność.
5.7 Przebudowa reputacji firmy
Odbudowa reputacji korporacyjnej obejmuje zarówno przejrzystość, jak i działanie. Jak
argumentuje Bonini, reputacja jest zbudowana na fundamencie nie tylko komunikacji, ale
także czynów. Wymiana informacji na temat ważnych problemów biznesowych jest ważna, a
działania nastawione na reputację, takie jak chęć zwalczania przestępstw białych
kołnierzyków, muszą być przekonujące dla zainteresowanych stron. Gdy firma reaguje na
poważne zagrożenia reputacją ze strony przestępców białych kołnierzyków, firma musi
używać wielu innych oznacza oprócz formalnego marketingu i public relations. Takie sposoby
rozpowszechniania pozytywnych wiadomości o jego działaniach szybko obejmują osoby o
wysokich kwalifikacjach, które wzmacniają kluczowe komunikaty strategiczne, interaktywne
strony internetowe i wiarygodne strony trzecie przemawiające w imieniu firmy. Dowling
twierdzi, że reputacja korporacji najlepiej przekazywać poprzez historie, gdzie jest dobra
korporacyjna historie i reputacja są zbudowane na solidnej platformie cenionej misji oraz
dobrej moralności i zachowaniu:
Informacje te powinny zostać przekształcone w historię reputacji korporacyjnej, która będzie
trwała zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych interesariuszy. Opowiadanie historii
reputacji firmy w jej długich formach (np. książki, informacje dla akcjonariuszy, anonse, strony
internetowe i raporty roczne) oraz krótkie formularze (w reklamie korporacyjnej) to sztuka
oparta na nauce. Sztuka opowiadania polega na stworzeniu wystarczającej tajemniczości i
intymności, aby uzyskać bardziej przychylną ocenę firmy. Brønn i Vidaver-Cohen badali
korporacyjne motywy inicjatywy społecznej. Studiowali motywy takie jak legitymacja,
zrównoważony rozwój i podstawy dla angażowania się w inicjatywy społeczne. Z czterech
motywów zastosowanego czynnika legitymacji, okazało się, że motywy poprawy wizerunku i
uznania dla moralnego przywództwa zdominowały tę listę. Co więcej, motywy
zrównoważonego rozwoju inicjatywy społecznej wynikały z osobistych wartości

menedżerskich, podczas gdy motywacja do rentowności wynikała z przekonania, że
angażowanie się w inicjatywy społeczne może przynieść bezpośrednie korzyści finansowe
firmie, albo poprzez generowanie nowych przychodów, albo poprzez ochronę istniejących
poziomów zysku.
5.8 Odpowiedzialność społeczna
W trzystopniowym modelu społecznej odpowiedzialności biznesu opracowanym przez
Castello i Lozano, reputacja korporacji jest ważna jako podstawowy wymóg na pierwszym
etapie. Zarządzanie ryzykiem oznaczone etykietą etapu 1 jest podstawowym etapem, w
którym społeczna odpowiedzialność biznesu jest postrzegana jako narzędzie ochrony wartości
reputacji. W ramach zarządzania ryzykiem firmy zaczynają opracowywać systemy pomiaru i
kontroli problemów i zagrożeń środowiskowych i społecznych. Te systemy kontroli obejmują
planowanie i prognozowanie społeczne, przygotowanie do reakcji społecznej i opracowanie
pierwszego zestawu strategii społecznych w firmie. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest
ściśle powiązana z akceptowalnym zachowaniem etycznym, ponieważ stanowi ciągłe
zobowiązanie biznesu do etycznego postępowania i przyczyniania się do rozwoju
gospodarczego, przy jednoczesnej poprawie jakości życia zarówno siły roboczej, jak i całej
społeczności. Linthicum i in. badali wpływ społecznej odpowiedzialności na reputację firmy w
okresie kryzysów. Specyficznie badali wpływ odpowiedzialności społecznej na zwroty z rynku
klientom firmy Arthur Andersen po niepowodzeniu audytu Enronu. Właściciele
odpowiedzialności społecznej twierdzą, że odpowiedzialność społeczna może poprawić
reputację firmy, podczas gdy krytycy twierdzą, że wydatki na odpowiedzialność społeczną są
marnym wykorzystaniem pieniędzy akcjonariuszy. Wyniki badania były niespójne z
twierdzeniami, że odpowiedzialność społeczna może popsuć reputację firmy w czasach
kryzysu i przy wcześniejszych badaniach wskazujących na pozytywny związek między
odpowiedzialnością społeczną a wartością rynkową. Wynika to z faktu, że badacze nie znaleźli
żadnych dowodów na to, że społeczna odpowiedzialność złagodziła negatywne zyski klientów
firmy Arthur Andersen po niepowodzeniu kontroli Enronu. Naukowcy wykorzystali
dopasowaną próbę firm Arthur Andersen i nie-Arthur Andersen.
5.9 Oceny ładu korporacyjnego
Istotnym czynnikiem wpływającym na reputację firmy w perspektywie umysłowej jest ocena
ładu korporacyjnego. Oceny ładu korporacyjnego mogą opierać się na takich kategoriach jak:
rada, audyt, czarter, wynagrodzenie kadry kierowniczej i wykształcenie dyrektorskie. Oceny
dotyczące sprawowania rządów można generować na podstawie przeglądu publicznych i
prywatnych informacji korporacyjnych, a także z wywiadów z najwyższymi kierownictwem i
niezależnymi powiernikami. Oceny takie mogą mieć wpływ, na przykład, na inwestorów w
sprawach związanych z wyborem dyrektorów i wynagrodzeniem dla kadry kierowniczej.
Wyniki w zakresie ładu korporacyjnego mogą również wpływać na ratingi kredytowe, a tym
samym bezpośrednio wpływać na koszt kapitału .Abdolmohammadi i Read badali związek
między ratingami ładu korporacyjnego a częstością dokonywania korekt finansowych. Wybrali
próbę 150 amerykańskich firm, które zmieniły swoje sprawozdania finansowe na 2003 r. W
celu dostosowania ich do ogólnych zasad rachunkowości. Badacze ustalili, że próba
przekształceń miała znacznie niższe wskaźniki zarządzania niż próba kontrolna w kolejnym

roku 2003. Stwierdzili również, że próba przedsiębiorstw zajmujących się przekształceniami
poprawiła oceny w zakresie zarządzania w roku następującym po roku przekształconym, co
sugeruje, że przekształcenie finansowe prowadzi do ulepszeń w mechanizmach zarządzania.
6 Zarządzanie wiedzą
Zapobieganie przestępstwom komputerowym i ochrona reputacji firm wymaga zarządzania
wiedzą. Zarządzanie wiedzą to systematyczny i zintegrowany proces koordynacji dzielenia się
wiedzą i rozwoju wiedzy w całej organizacji w celu osiągnięcia celów organizacji, takich jak
poprawa reputacji firmy. Zarządzanie wiedzą obejmuje wysiłki menedżerskie w zakresie
ułatwiania działalności nabywanie, tworzenie, przechowywanie, udostępnianie,
rozpowszechnianie, rozwijanie i wdrażanie wiedzy przez osoby i grupy. Praktyki zarządzania
wiedzą muszą pasować do kontekstu organizacyjnego, aby dokonać zmiany. Skróty
zarządzania wiedzą są zależne od kontekstu i mogą wpływać na efektywność organizacji.
Zheng et al. badali możliwą pośredniczącą rolę zarządzania wiedzą w relacji między kulturą
organizacyjną, strukturą, strategią i efektywnością organizacyjną. Ich wyniki sugerują, że
zarządzanie wiedzą w pełni pośredniczy w oddziaływaniu kultura organizacyjna w zakresie
efektywności organizacyjnej i częściowo pośredniczy w wpływie struktury organizacyjnej i
strategii na efektywność organizacji. Hinduja sugeruje, że wykorzystanie wiedzy z przeszłości
w celu rozwiązania problemu w przyszłości usprawni dochodzenia w sprawie przestępstw
komputerowych. wymaganie od departamentów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa
w ogóle, a śledczych w szczególności, aby dostosowali znaczną część swoich wysiłków w celu
pomyślnego zidentyfikowania, zatrzymania i pomocy w pomyślnym dochodzeniu i ściganiu
sprawców.
6.1 Organizacja wiedzy
Wiedza jest uważana za ważny zasób w większości firm. Oparte na zasobach spojrzenie firmy
zakłada, że silna konkurencyjność pochodzi z unikatowych zestawów zasobów materialnych i
niematerialnych, które są wartościowe, rzadkie, niedoskonale naśladujące, nieodłączalne,
dające się połączyć i zrównoważone. Organizacja wiedzy stała się dominującą strukturą
zarówno organizacji publicznych, jak i prywatnych w przejściu ze społeczeństwa
przemysłowego do społeczeństwa opartego na wiedzy. Organizacja wiedzy w naukach o
zarządzaniu zajmuje się strukturami, w których pracownicy wiedzy rozwiązują problemy
wiedzy. Istnieje wiele definicji wiedzy. Nonaka i in. opisać to jako uzasadnione prawdziwe
przekonanie. Definicje wiedzy organizacyjnej obejmują złożoną, zakumulowaną wiedzę
specjalistyczną, która znajduje się w jednostce i jest częściowo lub w dużej mierze
niewyrażalna dla znacznie bardziej uporządkowanej i jednoznacznej treści. Istnieje również
kilka klasyfikacji wiedzy, np. dalekie, jawne, ucieleśnione, zakodowane, osadzone, wydarzenie,
proceduralne i wspólne. Wiedza od dawna uznawana jest za cenne źródło wzrostu
organizacyjnego i trwałej przewagi konkurencyjnej, szczególnie w przypadku organizacji
konkurujących w niepewnych środowiskach. Niedawno niektórzy badacze twierdzili, że
wiedza jest najcenniejszym zasobem organizacji, ponieważ reprezentuje wartości
niematerialne, procedury operacyjne i procesy twórcze, które trudno jest naśladować. Jednak
skuteczne zarządzanie wiedzą ma zasadnicze znaczenie dla zdolności organizacji do tworzenia
i utrzymania przewagi konkurencyjnej. W ramach badań nad zarządzaniem wiedzą opisano

przepływy wiedzy organizacyjnej w zakresie procesu obiegu wiedzy, składającego się z pięciu
komponentów: tworzenia wiedzy, akumulacji, udostępniania, wykorzystania i internalizacji. Z
tych pięciu części proces dzielenia się wiedzą jest tym, na czym koncentruje się ta książka.
Wymiana wiedzy pomiędzy organizacjami nie jest działaniem jednostronnym, ale procesem
prób i błędów, informacji zwrotnych i wzajemnego dostosowywania zarówno źródła, jak i
odbiorcy wiedzy. Ta wzajemność w dzieleniu się wiedzą sugeruje, że proces może być
skonstruowany jako sekwencja wspólnych działań, w które zaangażowane jest źródło i
odbiorca. Istnieje wiele różnych mechanizmów dzielenia się wiedzą: mogą być nieformalne i
osobiste, a także formalne i bezosobowe. Nieformalne mechanizmy obejmują dyskusje,
niezaplanowane spotkania, elektroniczne tablice ogłoszeń i bazy dyskusyjne. Bardziej
formalne kanały wymiany wiedzy obejmują wideokonferencje, sesje szkoleniowe, intranety
organizacyjne i bazy danych. Bennet i Bennet definiują organizacje wiedzy jako złożone
systemy adaptacyjne składające się z dużej liczby samoorganizujących się komponentów,
które dążą do maksymalizacji własnych celów, ale działają zgodnie z regułami w kontekście
relacji z innymi komponentami. W inteligentnym kompleksowym systemie adaptacyjnym
agenci są ludźmi. Systemy (organizacje) często składają się z hierarchicznych poziomów
agentów (lub pracowników wiedzy), które mogą przyjmować formy zespołów, działów lub
innych struktur, które mają wspólne więzi. Tak więc, gdy składniki (pracownicy wiedzy) są
samoorganizujące się, nie są niezależne od systemu, który tworzą (organizacja zawodowa).
Wiedza jest często określana jako informacja połączona z interpretacją, refleksją i kontekstem.
W cybernetyce wiedza jest definiowana jako redukcja złożoności lub jako stosunek do
przewidywania i wybierania tych działań, które są niezbędne do ustalenia przewagi
konkurencyjnej dla przeżycia organizacyjnego. Oznacza to, że wiedza to zdolność do
rozróżniania w ramach działań. Zgodnie z poglądem organizacji opartym na wiedzy,
wyjątkowość wiedzy organizacji odgrywa fundamentalną rolę w jej trwałej zdolności do
wykonywania i osiągania sukcesu. Zgodnie z opartą na wiedzy teorią firmy wiedza jest
głównym źródłem przewagi konkurencyjnej firmy. Wiedza jest głównym motorem wartości
firmy. Różnice w wynikach pomiędzy firmami można przypisać zróżnicowaniu wiedzy
strategicznej firm. Wiedza strategiczna charakteryzuje się tym, że jest wartościowa, unikalna,
rzadka, nie naśladowana, nie może być wymieniona, nieprzenośna, dająca się kombinować i
wykorzystywać. W przeciwieństwie do innych obojętnych zasobów organizacyjnych,
zastosowanie istniejącej wiedzy może wygenerować nową wiedzę. Z natury jednak wiedza
spoczywa na jednostkach, a konkretnie na pracownikach, którzy tworzą, rozpoznają,
archiwizują, uzyskują dostęp i stosują wiedzę w wykonywaniu swoich zadań. W związku z tym
przepływ wiedzy przez granice indywidualne i organizacyjne zależy od zachowań dzielących
się wiedzą pracowników .Bock i in. ustalono, że rozległe dzielenie się wiedzą w ramach
organizacji nadal wydaje się raczej wyjątkiem, niż regułą. Organizacja wiedzy bardzo różni się
od organizacji biurokratycznej. Na przykład koncentracja organizacji wiedzy na elastyczności i
reagowaniu klientów bardzo różni się od koncentracja biurokracji na stabilności organizacyjnej
oraz dokładności i powtarzalności procesów wewnętrznych. W organizacji wiedzy obecne
praktyki kładą nacisk na wykorzystywanie pomysłów i umiejętności pracowników w celu
usprawnienia procesu decyzyjnego i efektywności organizacyjnej. W przeciwieństwie do tego,
biurokracja wykorzystuje autokratyczne decyzje podejmowane przez kierownictwo wyższego
szczebla z niekwestionowaną egzekucją przez siłę roboczą. W społeczeństwie wiedzy oczekuje

się, że organizacje wiedzy będą odgrywać istotną rolę w lokalnym rozwoju gospodarczym. Na
przykład instytucje wiedzy, takie jak uczelnie, mają stymulować rozwój gospodarczy na
poziomie regionalnym i lokalnym. Jednostki transferu wiedzy na uniwersytetach takich jak
Oxford w Wielkiej Brytanii i Grenoble we Francji jest odpowiedzialna za lokalne i regionalne
innowacje. Uretsky twierdzi, że prawdziwą organizacją wiedzy jest organizacja ucząca się.
Organizacja ucząca się zmienia się w wyniku swoich doświadczeń. W najlepszych
okolicznościach zmiany te powodują poprawę wydajności. Frazy organizacja wiedzy i
organizacja ucząca się są zazwyczaj (choć niekoniecznie) używane do opisania organizacji
usługowych. Wynika to z faktu, że większość, jeśli nie wszystkie, wartości tych organizacji
wynika z tego, jak dobrze ich profesjonaliści uczą się ze środowiska, diagnozują problemy, a
następnie pracują z klientami lub klientami, aby poprawić swoją sytuację. Problemy z którymi
pracują są często niejednoznaczne i nieustrukturyzowane. Informacje, umiejętności i
doświadczenie potrzebne do rozwiązania tych problemów różnią się w przypadku pracy.
Typowym przykładem są detektywi w dochodzeniach policyjnych dotyczących przestępstw
białych kołnierzyków. Podobnie Bennet i Bennet twierdzą, że nauka i wiedza staną się dwiema
z trzech najważniejszych cech przyszłej światowej klasy organizacji. Uczenie się będzie ciągłe i
powszechne, z wykorzystaniem mentoringu, nauki w klasie i kształcenia na odległość, i
prawdopodobnie będzie zarządzane z silnym wsparciem infrastruktury. Tworzenie,
przechowywanie, przekazywanie i stosowanie wiedzy będzie udoskonalane i rozwijane w taki
sposób, że stanie się głównym zasobem organizacji, ponieważ będzie satysfakcjonować
klientów i dostosuje się do konkurencyjnych sił i możliwości środowiskowych. Trzecią cechą
przyszłych organizacji wiedzy będzie inteligencja organizacyjna. Inteligencja organizacyjna to
zdolność organizacji do postrzegania, interpretowania i reagowania na otoczenie w sposób
zgodny z jej celami, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb wielu zainteresowanych stron.
Inteligentne zachowanie można zdefiniować jako dobrze przygotowane, zapewniając
doskonałe myślenie zorientowane na wynik, wybierając odpowiednie postawy i podejmując
zaległe decyzje. Inteligentne zachowanie obejmuje ciągłe pozyskiwanie wiedzy ze wszystkich
dostępnych zasobów i budowanie jej w zintegrowany obraz, łącząc pozornie niepowiązane
informacje w celu tworzenia nowych i niezwykłych perspektyw oraz zrozumienia otaczającego
świata. W kontekście policji i egzekwowania prawa "inteligencja" ma również inne znaczenie.
Brown definiuje inteligencję w tym kontekście w następujący sposób:
Inteligencja to informacja, która ma znaczenie lub potencjalnie istotne dla zapytania lub
zapytania.

To, co określa informacje jako inteligencję, to to, że stanowi podzbiór informacji określonych
przez specjalną jakość, jako istotną i istotną. Jeśli informacja jest znacząca, ma wartość i ma
znaczenie. Analiza nie tworzy inteligencji; po prostu odkrywa, nadaje i udoskonala to według
Benneta i Bennet, projektowanie organizacji wiedzy przyszłości zakłada rozwój inteligentnego,
złożonego systemu adaptacyjnego. W odpowiedzi na szybko zmieniające się środowisko,
rosnącą złożoność i dużą niepewność, organizacja przyszłości musi stać się adaptacyjnym
biznesem organicznym. Inteligentny kompleksowy system adaptacyjny wejdzie w
symbiotyczną relację z kooperatywnym przedsiębiorstwem, wirtualnymi sojuszami i

środowiskiem zewnętrznym, przy jednoczesnym zachowaniu jedności celów oraz skutecznej
identyfikacji i selekcji pojawiających się zagrożeń i możliwości. W organizacji wiedzy kluczowe
znaczenie mają innowacje i kreatywność. W literaturze dotyczącej kreatywności można
zobaczyć, jak organizować innowacje, koncentrując się na tym, w jaki sposób jednostki i
zespoły kształtują wiedzę w wyjątkowy sposób. Innowacja polega na kreatywnym
generowaniu nowego pomysłu i realizacji idei na wartościowy produkt, a zatem kreatywność
jest źródłem innowacji i jest szczególnie ważna w złożonych i współzależnych pracach. Taylor
i Greve twierdzą, że kreatywność może być postrzegana jako pierwszy etap ogólnego procesu
innowacji. Innowacyjne rozwiązania w organizacji wiedzy wynikają z różnorodnej wiedzy,
procesów, które pozwalają na kreatywność i zadań ukierunkowanych na twórcze rozwiązania.
Kreatywność wymaga zastosowania głębokiej wiedzy, ponieważ pracownicy wiedzy muszą
rozumieć dziedzinę wiedzy, aby przesuwać jej granice. Kreatywność twórców również opiera
się na wykorzystaniu różnorodnej wiedzy członków zespołu. W organizacjach wiedzy często
spotykamy społeczności praktyków. Brown i Duguid twierdzą, że z różnych powodów
społeczności praktyków wydają się użytecznym podzbiorem organizacyjnym do badania
wiedzy organizacyjnej i tożsamości. Po pierwsze, takie społeczności są uprzywilejowanymi
miejscami dla ścisłej, skutecznej pętli wglądu, identyfikacji problemów, uczenia się i
wytwarzania wiedzy. Po drugie, są znaczącymi repozytoriami rozwoju, konserwacji i
odtwarzania wiedzy. Po trzecie wiedza społeczności jest czymś więcej niż sumą jej części. Po
czwarte, zdolność organizacyjna do przystosowania się do zmiany środowiska jest często
określana przez społeczności praktyków.
6.2 Business Intelligence
Podczas gdy dane są liczbami i literami bez znaczenia, informacje są danymi w kontekście,
który ma sens. Informacje połączone z interpretacją, refleksją i kontekstem to wiedza, a
wiedza gromadzona w czasie, ponieważ uczenie się jest mądrością. W tej hierarchicznej
strukturze inteligencja jest czymś więcej niż informacją, a mniej wiedzą. Inteligencja jest
analizowaną informacją. W pracy policyjnej dane wywiadowcze mogą stanowić podstawę do
wszczęcia nowej sprawy karnej, można je zastosować do dochodzenia w sprawach karnych,
można go wykorzystać do ponownego przydzielenia zasobów dochodzeniowych w oparciu o
nowe wzorce przestępczości i podmioty, i można je wykorzystać do działań zapobiegawczych.
W sektorze prywatnym pojęcie zwane wywiadem gospodarczym "zyskało dużą uwagę w
ostatnich latach. Chociaż inteligencja handlowa różni się od wywiadu policyjnego, ma również
ciekawe perspektywy dla wywiadu policyjnego. Business Intelligence jest procesem
gromadzenia dużych ilości danych, analizowania tych danych i przedstawiania zestawu
wysokopoziomowych raportów, które skondensowują istotę tych danych w oparciu o
działania biznesowe, umożliwiając kierownictwu zdobywanie nowych informacji i tym samym
przyczyniając się do ich decyzje biznesowe. Inteligencja biznesowa to interaktywny proces,
który rozpoczyna się od złożenia danych do formatu sprzyjającego analizie. Po zgromadzeniu
danych w bazie danych należy je sprawdzić i wyczyścić, aby skorygować błędy i usterki. Po
pobraniu informacji w celu ustalenia wzorców lub dokonania prognoz, modele i hipotezy są
przetestowane i zatwierdzone.

Hurtownia danych to baza danych przechowująca bieżące i historyczne dane potencjalnie
interesujące dla decydentów w całej organizacji. Dane pochodzą z wielu podstawowych
operacyjnych systemów transakcyjnych, takich jak systemy sprzedaży, kont klientów i
produkcji, i mogą obejmować dane z transakcji internetowych. Hurtownia danych konsoliduje
i standaryzuje informacje z różnych operacyjnych baz danych, dzięki czemu informacje mogą
być wykorzystywane w całym przedsiębiorstwie do analizy zarządzania i podejmowania
decyzji. Data mart to podzbiór hurtowni danych, w której podsumowana lub bardzo
skoncentrowana część danych organizacji jest umieszczany w oddzielnej bazie danych dla
określonej populacji użytkowników. Typowa platforma handlowa koncentruje się zazwyczaj
na pojedynczym obszarze tematycznym lub linii biznesowej, dlatego zazwyczaj można ją
budować szybciej i taniej niż hurtownia danych dla całej firmy. Następujące komponenty
stanowią IT dla BI:
• OLAP - przetwarzanie analityczne w trybie on-line. Odnosi się do narzędzi informatycznych,
które pozwalają na nawigację w bazach danych pod kątem hierarchii, relacji, rozwoju i innych
perspektyw. OLAP zapewnia wielowymiarowe i podsumowane widoki danych biznesowych i
służy do modelowania, analizy, raportowania i planowania działań biznesowych. OLAP
umożliwia użytkownikom uzyskiwanie odpowiedzi online na pytania ad hoc.
• Data Mining. Ten komponent wykorzystuje techniki analizy statystycznej, takie jak analiza
korelacji i analiza regresji. Eksploracja danych jest bardziej oparta na odkrywaniu niż OLAP.
• Zarządzanie wydajnością. Na przykład zrównoważona karta wyników zbiera i pokazuje
wyniki w kluczowych obszarach, takich jak finanse, personel, produkcja i rynek.

Podobnie jak w przypadku wywiadu policyjnego, business intelligence zajmuje się
identyfikacją krytycznych informacji na temat wyników biznesowych. Aplikacje Business
Intelligence i ich podstawowe krytyczne informacje wspierają potrzeby biznesu, pod
warunkiem, że są ściśle zintegrowane zarówno ze środowiskiem biznesowym, jak i
infrastrukturą informatyczną. W hierarchicznej strukturze mądrości danych-informacji-wiedzy
inteligencja jest czymś więcej niż tylko informacją, a mniej wiedzą. Inteligencja jest
analizowaną informacją, jak pokazano na rysunku 1.

W tym przykładzie wykorzystujemy śledztwo policyjne. Informacje i inteligencji w podobnym
zakresie obejmują następnie fakty i inne dane, które są zorganizowane w celu
scharakteryzowania lub profilowania konkretnej sytuacji, incydentu lub przestępstwa oraz
osoby lub grupy osób, których przypuszczalnie dotyczy. To uporządkowanie danych w
sensowną informację o konieczności wiąże się z pewnym poziomem interpretacji
przedstawionych faktów. Rola interpretacji w informacjach jest jednak stosunkowo niewielka
w porównaniu do roli, jaką odgrywa w budowaniu wiedzy. Pod tym względem rola
interpretacji w inteligencji jest większa i bardziej wyraźna niż w informacji, ale nie tak pełna,
jak w przypadku tworzenia wiedzy. Wiedza pomaga rozwinąć odpowiednie znaczenie
informacji w pracy wywiadowczej:
Rozróżnienie między informacją a inteligencją jest dobrze ugruntowane, ale może być trudne
do uchwycenia. Informacje składają się z bitów danych, które po połączeniu i obejrzeniu razem
odpowiednia wiedza kontekstowa, może być wykorzystywana do tworzenia informacji
wywiadowczych, które informują o działaniach i decyzjach organizacji policyjnych.
Wiedza jako dorozumiana działa na wyższym poziomie abstrakcji i składa się z osądów i ocen
opartych na osobistych przekonaniach, prawdach i oczekiwaniach dotyczących
otrzymywanych informacji i tego, jak należy je analizować, oceniać i syntetyzować - w krótkiej
interpretacji - tak, aby mogły być stosowane i wdrażane w jakąś formę działania.
6.3 Etapy wzrostu

Organizacja wiedzy jest zdefiniowana jako organizacja, w której końcowym produktem
procesów pracy w organizacji jest wiedza lub usługa. Jeśli produkt końcowy organizacji nie jest
usługą opartą na wiedzy, podczas gdy większość lub wszystkie procesy robocze wymagają
zaawansowanej wiedzy, taką organizację definiuje się jako organizację opartą na wiedzy.
Podczas gdy organizacja wykorzystująca wiedzę może dostarczać takie towary jako żywność i
transport organizacja zajmująca się wiedzą dostarcza usługę, która jest niematerialnym
produktem. Typowym przykładem organizacji wiedzy jest kancelaria prawnicza. Kancelaria
jest organizacją wyspecjalizowaną w zastosowaniu wiedzy prawnej do problemów klientów.
Klient może chcieć zapobiec problemowi lub rozwiązać problem. W kancelarii praca
zapobiegawcza i rozwiązanie, prawnicy w firmie stosują różnorodne kategorie wiedzy, takie
jak deklaratywna wiedza i wiedza proceduralna. Wiele firm prawniczych przekształciło się z
modelu profesjonalnego w korporacyjny model. Wiedza jest postrzegana jako zasób, na
którym opiera się biznes. Unikalna, nie naśladowana, dająca się połączyć i wykorzystująca
wiedza zapewnia przewagę konkurencyjną. W ten sposób ich podstawowe zasoby pochodzą z
kapitału ludzkiego i społecznego kapitał osób w nich zatrudnionych. "Model biznesowy" to
wyrażenie, które znacznie zyskało na znaczeniu w ostatnim dziesięcioleciu. Ta koncepcja jest
stosowana zarówno w prywatnym przedsiębiorstwie, jak iw administracji publicznej. W
przypadku firmy usługowej proces opracowania modelu biznesowego w celu poprawy
wydajności zazwyczaj obejmuje trzy etapy:
• Krok 1. Identyfikacja rodzaju organizacji wiedzy: Kluczowa wartość tworzenia działań jako
organizacji z problemami; kapitał reputacyjny, który przyciąga sprawy do organizacji; i
zarządzanie niezależnością od policji oraz interoperacyjność z policją.
• Krok 2. Mapowanie organizacji: możliwości i zagrożenia związane z nadzorem policji; oraz
mocne i słabe strony agencji nadzoru policyjnego.
• Krok 3. Generowanie nowego modelu biznesowego: tworzenie nowych wartości; nowe
aktywa; i nowa struktura zarządzania.
Sceny modeli wzrostu były szeroko stosowane zarówno w badaniach organizacyjnych, jak iw
badaniach zarządzania technologią informacyjną. Według Kinga i Teo modele te opisują
szeroką gamę zjawisk - cykl życia organizacyjnego, cykl życia produktu, wzrost biologiczny i tak
dalej. Modele te zakładają, że przewidywalne wzorce (konceptualizowane pod względem
etapów) istnieją we wzroście organizacji, poziomie sprzedaży produktów, rozpowszechnianiu
technologii informacyjnych i rozwoju żywych organizmów. Etapy te są (1) sekwencyjne, (2)
występują jako hierarchiczny postęp, który nie jest łatwo odwrócony, oraz (3) obejmują
szeroki zakres działań i struktur organizacyjnych. Jest to podstawowa idea koncepcji modeli
wzrostu.
Rysunek 2 ilustruje potencjalny model etapowy dla organizacji wiedzy:

• Etap 1. Organizacja działań. Zadania są wykonywane i uzupełniane w przepływach pracy
zgodnie ze specyfikacjami, zasadami i regulacjami. Ważne jest, aby unikać błędów i opóźnień
w przepływie pracy. Powtarzalność i ukończenie akcji jest mierzona i monitorowana.
Zarządzanie dotyczy alokacji zasobów i ich wykorzystania zgodnie z zadaniami, które należy
wykonać. Strukturę organizacji dzieli się na grupy robocze według podziału pracy.
• Etap 2. Organizacja problemu. Każde nowe zadanie jest postrzegane raczej jako problem do
rozwiązania niż jako zadanie do wykonania. Problemy są interpretowane i rozwiązywane
poprzez zastosowanie odpowiedniej wiedzy. Jakość rozwiązania problemu jest ważniejsza niż
wydajność przepływu pracy lub wykorzystanie zasobów. Zarządzanie jest związane z kontrolą
jakości, tak aby rozwiązanie naprawdę rozwiązało problem. Interoperacyjność jest na tym
etapie ważna zarówno pod względem interoperacyjności technicznej, jak i semantycznej, w
której interoperacyjność techniczna między pracownikami wiedzy zapewnia wzajemny
dostęp, a semantyczna interoperacyjność zapewnia wspólne zrozumienie.
• Etap 3. Organizacja wartości. Logika tworzenia wartości określa priorytety i alokację
zasobów. Wartość, która może zostać utworzona podczas pracy nad rozwiązaniem problemu
i określa go, określa sposób postrzegania i rozumienia każdego problemu. Organizacja
wartości podejmuje strategiczne decyzje dotyczące roli organizacji w odniesieniu do widma
problemów, z którymi się boryka. Cele wydajności są ważne na tym etapie, gdzie ustalanie
celów jest częścią procesu strategii, a osiągnięcie celu jest częścią procesu zarządzania.
• Etap 4. Organizacja nauki. Ciągłe ulepszenia mają zostać osiągnięte w oparciu o
doświadczenie. Zmiana zasobów, działań i podejść następuje w organizacji w sposób ciągły.
Kanały komunikacji są rozszerzane wewnętrznie (wewnątrz organizacji), jak również na

zewnątrz (międzyorganizacyjne). Kultura organizacyjna dzielenia się, przejrzystości i wkładu
jest stymulowana. Na tym etapie zarządzanie wiedzą po stronie podaży zastępuje zarządzanie
wiedzą na żądanie. Tutaj źródła wiedzy są znane wszystkim i dzielenie się wiedzą odbywa się
na żądanie tej wiedzy
W organizacji wiedzy na Etapie 4, przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne jest
wpływowym trybem przywództwa, który wiąże się z wysokim poziomem indywidualnych i
organizacyjnych wyników. Skuteczność przywódcza jest krytycznie uwarunkowana i często
definiowana pod względem zdolności przywódców do motywowania zwolenników do
wspólnych celów lub wspólnej misji lub wizji.
6.4 Zasoby wiedzy
Wiedza jest odnawialnym, wielokrotnego użytku i akumulującym się zasobem wartości dla
organizacji, gdy jest stosowana do produkcji produktów i usług. Wiedzy nie można jako takie
przechowywać w komputerach; może być przechowywany tylko w ludzkim mózgu. Wiedza
jest tym, co zna znawca; nie ma wiedzy bez kogoś, kto to wie. Potrzeba wiedzy w zakresie
istnienia wiedzy rodzi pytanie, w jaki sposób wiedza może istnieć poza głowami jednostek.
Chociaż wiedza nie może pochodzić poza głowami jednostek, można argumentować, że
wiedza może być reprezentowana i często osadzana w procesach organizacyjnych,
procedurach i sieciach, a czasami w repozytoriach dokumentów. Jednak wiedza rzadko kończy
się poza osobą. Tutaj wiedza definiowana jest jako informacja połączona z doświadczeniem,
kontekstem, interpretacją, refleksją, intuicją i kreatywnością. Informacja staje się wiedzą, gdy
jest przetwarzana w umyśle jednostki. Wiedza ta staje się ponownie informacją, gdy jest
artykułowana lub przekazywana innym w formie tekstu, danych komputerowych,
wypowiadanych lub pisanych słów lub w inny sposób. Sześć cech wiedzy odróżnia ją od
informacji: wiedza jest aktem człowieka, wiedza jest resztą myślenia, wiedza powstaje w chwili
obecnej, wiedza należy do społeczności, wiedza krąży w społecznościach na wiele sposobów,
a nowa wiedza jest tworzona na granicach starych. Ta definicja i te cechy wiedzy oparte są na
bieżących badaniach. Dzisiaj każda dyskusja o wiedzy szybko prowadzi do pytania o to, jak
definiowana jest wiedza. Pragmatyczna definicja definiuje temat jako najcenniejszą formę
treści w kontinuum zaczynającym się od danych, obejmującym informacje i kończącym się
wiedzą. Zazwyczaj dane są klasyfikowane, podsumowywane, przekazywane lub poprawiane w
celu dodania wartości i stają się informacjami w określonym kontekście. Ta konwersja jest
względnie mechaniczna i od dawna jest ułatwiona dzięki technologiom przechowywania,
przetwarzania i komunikacji. Te technologie dodają miejsce, czas i formę do danych. W ten
sposób informacje służą do informowania lub zmniejszania niepewności w dziedzinie
problemu. Dlatego informacja jest zjednoczona z kontekstem, tzn. Ma jedynie użyteczność w
kontekście. Wiedza ma największą wartość, najbardziej ludzki wkład, największe znaczenie dla
decyzji i działań oraz największą zależność od konkretnej sytuacji lub kontekstu. Jest to
również najtrudniejszy z typów treści, którymi zarządza, ponieważ powstaje i jest stosowany
w umysłach ludzi. Ludzie posiadający wiedzę mają nie tylko informacje, ale także umiejętność
integrowania i tworzenia ramek informacji w kontekście ich doświadczenia, wiedzy i osądu. W
ten sposób mogą tworzyć nowe informacje, które poszerzają możliwości, a to z kolei pozwala
na dalszą interakcję z doświadczeniem, wiedzą i osądem. Dlatego w kontekście

organizacyjnym cała nowa wiedza pochodzi od ludzi. Pewna wiedza jest włączona do
artefaktów organizacyjnych, takich jak procesy, struktury i technologia. Zinstytucjonalizowana
wiedza często jednak hamuje konkurencję w dynamicznym kontekście, chyba że zdolność
adaptacji ludzi i procesów (uczenia się wyższego rzędu) wbudowana jest w mechanizmy
instytucjonalne. Nasza troska o rozróżnienie między informacją a wiedzą opiera się na
rzeczywistych różnicach, a także implikacjach technologicznych. Rzeczywiste różnice między
informacją a wiedzą istnieją, chociaż dla większości praktycznych celów różnice te nie są wcale
interesujące. Konsekwencje technologii informacyjnych dotyczą argumentu, że komputery
mogą manipulować wyłącznie informacjami elektronicznymi, a nie wiedzą elektroniczną.
Systemy biznesowe są załadowane informacjami, ale bez wiedzy. Niektórzy mają zdefiniowaną
wiedzę jako płynną mieszankę oprawionego doświadczenia, wartości, informacji
kontekstowych i spostrzeżeń eksperta, która zapewnia ramy dla oceny i wprowadzania
nowych doświadczeń i informacji. Pochodzi i jest stosowany w umyśle znawcy. W
organizacjach często jest osadzany nie tylko w dokumentach lub repozytoriach, ale także w
rutynach organizacyjnych, procesach, praktykach i normach. Wyróżnia się często dane,
informacje, wiedzę i mądrość: dane to litery i cyfry bez znaczenia. Dane są niezależnymi,
izolowanymi pomiarami, znakami, znakami numerycznymi i symbolami. Informacje to dane
zawarte w kontekście, który ma sens. Na przykład 40 stopni może mieć różne znaczenie w
zależności od kontekstu. Może istnieć kontekst medyczny, geograficzny lub techniczny. Jeśli
dana osoba ma gorączkę 40 stopni Celsjusza, jest to dość poważne. Jeśli miasto znajduje się
40 stopni na północ, wiemy, że jest daleko na południe od Norwegii. Jeśli kąt wynosi 40 stopni,
wiemy, jak to wygląda. Informacja to dane, które mają sens, ponieważ można je poprawnie
zrozumieć. Ludzie zmieniają dane w informacje według organizowanie go w jednostkę analizy,
np. dolary, daty lub klientów. Informacje to dane mające znaczenie i cel. Wiedza to informacja
połączona z doświadczeniem, kontekstem, interpretacją i refleksją. Wiedza jest odnawialnym
zasobem, z którego można korzystać w kółko i które gromadzi się w organizacji poprzez
wykorzystanie i połączenie z doświadczeniem pracowników. Ludzie mają wiedzę; wiedza nie
może istnieć poza głowami osób w firmie. Informacja staje się wiedzą, gdy wchodzi do
ludzkiego mózgu. Ta wiedza przekształca się w informację, gdy jest ona artykułowana i
przekazywana innym. Informacja jest wyraźną reprezentacją wiedzy; samo w sobie nie ma
wiedzy. Wiedza może być zarówno prawdą i kłamstwem, perspektywą i koncepcjami, osądami
i oczekiwaniami. Wiedza jest wykorzystywana do otrzymywania informacji poprzez analizę,
zrozumienie i ocenę; poprzez łączenie, ustalanie priorytetów i podejmowanie decyzji; oraz
poprzez planowanie, wdrażanie i kontrolowanie. Mądrość to wiedza połączona z nauką,
wglądem i umiejętnościami oceny. Mądrość jest trudniejsza do wytłumaczenia niż wiedza,
ponieważ poziomy kontekstu stają się jeszcze bardziej osobiste, a zatem wyższy poziom
mądrości sprawia, że jest ona bardziej niejasna niż wiedza. Podczas gdy wiedza to głównie
wystarczająco uogólnione rozwiązania, mądrość jest najlepiej postrzegana jako wystarczająco
uogólnione podejścia i wartości, które można zastosować w wielu różnych sytuacjach.
Mądrości nie można tworzyć jak danych i informacji i nie można jej udostępniać innym
osobom, takim jak wiedza. Ponieważ kontekst jest tak osobisty, staje się prawie wyłączny dla
naszych własnych umysłów i niezgodny z umysłami innych bez rozległych transakcji. Ta
transakcja wymaga nie tylko bazy wiedzy i możliwości doświadczeń, które pomagają tworzyć
mądrość, ale także procesów introspekcji, retrospekcji, interpretacji i kontemplacji. Możemy

cenić mądrość w innych, ale sami możemy ją stworzyć samodzielnie. Twierdzono, że systemy
eksperckie wykorzystujące sztuczną inteligencję są w stanie wykonać pracę opartą na wiedzy.
Jako przykład podany jest komputer szachowy o nazwie Deep Blue firmy IBM. Deep Blue może
konkurować z najlepszymi graczami ludzkimi, ponieważ szachy, choć złożone, są zamkniętym
systemem niezmiennych i reguł, które są skodyfikowane. Rozmiar planszy nigdy się nie
zmienia, zasady są jednoznaczne, ruchy elementów są jasno określone i istnieje absolutna
zgoda co do tego, co oznacza wygrana lub przegrana. Deep Blue nie jest pracownikiem wiedzy;
komputer wykonuje tylko serię obliczeń z bardzo dużą prędkością. Podczas gdy pracownicy
wiedzy rozwijają wiedzę, organizacje się uczą. Dlatego organizacja ucząca się stała się często
używana. Organizacja ucząca się jest podobna do rozwoju wiedzy. Podczas gdy rozwój wiedzy
odbywa się na poziomie indywidualnym, uczenie się organizacyjne odbywa się na poziomie
firmy. Uczenie się umiędzynarodowia się, gdy firma jest w stanie wykorzystać indywidualne
kompetencje w nowy i innowacyjny sposób. Uczenie się organizacyjne występuje również, gdy
pamięć zbiorowa - w tym lokalna język, wspólna historia i rutyny - rozwija się. Nauka
umiędzynarodowienia powoduje wzrost kapitału intelektualnego. Uczenie się jest ciągłym,
niekończącym się procesem tworzenia wiedzy. Organizacja ucząca się to miejsce, w którym
ludzie nieustannie dążą do odkrycia, co spowodowało obecną sytuację i jak mogą zmienić
teraźniejszość. Aby utrzymać przewagę konkurencyjną, decyzje inwestycyjne organizacji
związane z tworzeniem wiedzy mogą mieć charakter strategiczny. Nasza perspektywa wiedzy
zastosowana w tym rozdziale pochodzi z opartej na zasobach teorii firmy. Zgodnie z opartą na
zasobach teorią firmy, różnice w wydajności w poszczególnych firmach można przypisać
zróżnicowaniu zasobów i możliwości firm. W tym rozdziale koncentrujemy się na wiedzy.
Wiedza, która jest wartościowa, unikalna, trudna do naśladowania, łączona, trudna do
zastąpienia i wykorzystywana, może stanowić podstawę dla przewagi konkurencyjnej firmy.
Istotą opartej na zasobach teorii firmy jest położenie nacisku na zasoby wewnętrzne - tutaj
wiedza - dostępna dla firmy, a nie na zewnętrzne szanse i zagrożenia narzucone przez warunki
przemysłowe i zmiany rynkowe
6.5 Główne kompetencje
Według Prahalada i Hamela kluczowymi kompetencjami są kolektywne uczenie się w
organizacji, w szczególności koordynacja różnorodnych umiejętności obsługi i integracja wielu
strumieni technologii. Ponieważ podstawowa kompetencja dotyczy harmonizacji strumieni
technologii, chodzi również o organizację pracy i dostarczanie wartości. Podstawowe
kompetencje nie maleją wraz z użytkowaniem. W przeciwieństwie do zasobów fizycznych,
które pogarszają się z biegiem czasu, kompetencje są ulepszane, ponieważ są stosowane i
udostępniane. Ale kompetencje nadal wymagają pielęgnowania i ochrony; wiedza zanika, jeśli
nie jest używana. Kompetencje są klejem, który wiąże istniejący biznes i koordynuje innowacje
usługowe. Są także motorem rozwoju nowych firm. Przynajmniej trzy testy mogą być
stosowane do identyfikacji kluczowych kompetencji w firmie. Po pierwsze, podstawowe
kompetencje zapewniają potencjalny dostęp do szerokiej gamy rynków. Po drugie, kluczowa
kompetencja powinna w znacznym stopniu przyczynić się do postrzeganych korzyści dla
klienta końcowego produktu. Wreszcie podstawowa kompetencja powinna być trudna do
naśladowania przez konkurentów.

Namacalne powiązanie między zidentyfikowanymi kluczowymi kompetencjami a produktami
końcowymi jest tym, co Prahalad i Hamel nazywają podstawowymi produktami - przykładami
jednej lub więcej kluczowych kompetencji. Produkty podstawowe to komponenty lub
podzespoły, które faktycznie przyczyniają się do wartości produktów końcowych.
Kompetencje kluczowesą czasami nazywane kompetencjami specyficznymi dla firmy,
wdrażaniem zasobów, niewidzialnymi zasobami i wyróżniającymi się kompetencjami. Quinn
twierdzi, że kluczowe kompetencje nie są produktami lub "tymi rzeczami, które robimy
stosunkowo dobrze". Są to działania, zazwyczaj intelektualnie oparte działania usługowe lub
systemy, które firma wykonuje lepiej niż jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo. Są to zestawy
umiejętności i systemów, które firma wykonuje w najlepszym na świecie poziomie i dzięki
którym firma tworzy wyjątkowo wysoką wartość dla klientów. Rozwijanie najlepszych na
świecie możliwości jest kluczowe przy opracowywaniu podstawowej strategii kompetencji. O
ile firma nie jest najlepsza na świecie w działaniu, jest to czyjaś podstawowa kompetencja.
Firma rezygnuje z przewagi konkurencyjnej, nie kupując tej umiejętności od najlepszego w
świecie źródła. Kompetencja i zdolność to terminy często używane zamiennie. Jednak
kompetencje reprezentują ukryte i niewidzialne aktywa, podczas gdy zdolność reprezentuje
jawny zestaw wiedzy. Leonard-Barton przyjął oparty na wiedzy pogląd firmy i zdefiniowanej
podstawowej zdolności jako zestaw wiedzy, który wyróżnia i zapewnia przewagę
konkurencyjną. Istnieją cztery wymiary tego zbioru wiedzy. Jego treść jest zawarta w (1)
wiedzy i umiejętnościach pracowników i osadzona w (2) systemach technicznych. Procesy
tworzenia i sterowania wiedzą kierowane są przez (3) systemy zarządzania. Czwarty wymiar
to (4) wartości i normy związane z różnymi rodzajami wiedzy ucieleśnionej i osadzonej oraz z
procesami tworzenia i kontrolowania wiedzy. Harreld i in. sugerują, że zdolności opierają się
na pojęciu kompetencji, ale koncentrują się na roli kierownictwa w budowaniu i
dostosowywaniu tych kompetencji do reagowania na szybko zmieniające się otoczenie.
Dynamiczne możliwości pomagają przedsiębiorstwom identyfikować możliwości i
mobilizować kompetencje poprzez realokację zasobów. Zdolność do adaptacji i rozszerzenia
istniejących kompetencji jest kluczową cechą dynamicznych możliwości. Umiejętność ta
nakłada odpowiedzialność za przedsiębiorczość na zarządzanie wykonawcze, ponieważ muszą
oni być w stanie dokładnie wyczuć zmiany i możliwości. Muszą również wykorzystać te
możliwości, aby móc je wykorzystać, rekonfigurując zarówno materialne, jak i niematerialne
aktywa, aby sprostać nowym wyzwaniom. Podobnie jak w przypadku kluczowych
kompetencji, zdolności są uznawane za kluczowe, jeśli strategicznie różnicują firmę. Ta
koncepcja nie jest nowa. Ich znaczenie strategiczne było omawiane od dziesięcioleci,
stymulowane odkryciem badań, że z dziewięciu strategii dywersyfikacji, dwa, które zostały
zbudowane na istniejącej wiedzy lub bazie zasobów w firmie, wiązały się z najwyższą
wydajnością. Obserwacja specyficzna dla branży możliwości zwiększyły prawdopodobieństwo,
że firma może wykorzystać nową technologię w tej branży, potwierdziła wczesną pracę.
Dlatego niektórzy autorzy sugerują, że skuteczna konkurencja opiera się nie tyle na
strategicznych skokach, ile na inkrementalnych innowacjach, które wykorzystują starannie
opracowane możliwości. Z drugiej strony, zinstytucjonalizowane zdolności mogą prowadzić do
istniejącej inercji w obliczu zmian środowiskowych. Nieciągłości technologiczne mogą
wzmacniać lub niszczyć istniejące kompetencje w branży. Takie zmiany w środowisku
zewnętrznym rezonują w organizacji, tak że nawet pozornie niewielkie innowacje mogą

podważyć użyteczność głęboko osadzonej wiedzy. Wszystkie innowacje z konieczności
wymagają pewnego stopnia twórczej destrukcji. Zdolność definiuje się jako dynamiczną, jeśli
w szybko zmieniającym się otoczeniu pozwala ona firmie na modyfikowanie się, aby nadal
produkować, wydajnie i / lub skutecznie oferować rynki dla niektórych segmentów rynku.
6.6 Zdolności w zakresie przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość korporacyjna ma kluczowe znaczenie w nabywaniu dynamicznych zdolności
organizacyjnych. Naukowcy zidentyfikowali przedsiębiorczość jako podstawowy proces, dzięki
któremu firmy próbowały przedefiniować, odnowić i przerobić siebie. Perspektywa
przedsiębiorczości dotycząca natury firmy opiera się na dwóch podstawowych założeniach
dotyczących natury działalności gospodarczej: poszukujących zysku i asymetrycznie
rozproszonej wiedzy pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Dążenie do zysku, bogactwa i
władzy odgrywa ważną rolę motywacyjną w dążeniu przedsiębiorcy do nowych możliwości
biznesowych. Asymetryczna wiedza rozproszona oznacza zróżnicowane zbiory wiedzy
posiadane przez decydentów, co w kontekście biznesowym powoduje zmienność w zdolności
do identyfikowania i przyswajania nowych informacji i zdarzeń. Indywidualni decydenci
dostrzegają nowe informacje, które są powiązane i mogą być łączone z wiedzą, którą już
posiadają. Przedsiębiorca to osoba, która prowadzi nowe przedsiębiorstwo lub
przedsięwzięcie, lub rewitalizuje istniejące przedsiębiorstwo i ponosi odpowiedzialność za
nieodłączne ryzyko. Nowoczesny pogląd na talent przedsiębiorczy to osoba, która podejmuje
ryzyko związane z podjęciem przedsięwzięcia biznesowego. Przedsiębiorczość jest często
trudna i trudna, ponieważ wiele nowych przedsięwzięć zawodzi. W kontekście tworzenia
przedsiębiorstw nastawionych na zysk przedsiębiorca jest często synonimem założyciela.
Najczęściej termin "przedsiębiorca" odnosi się do kogoś, kto tworzy wartość, oferując produkt
lub usługę w celu uzyskania określonego zysku. Przedsiębiorczość jest zatem praktyką
zakładania nowych organizacji lub ożywiania dojrzałych organizacji, szczególnie nowych firm,
zazwyczaj w odpowiedzi na zidentyfikowane możliwości. Przedsiębiorczość jest czasami
określana mianem przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość jest często trudnym
przedsięwzięciem, ponieważ ogromna większość nowych przedsiębiorstw zawodzi.
Działalność gospodarcza znacznie różni się od działalności operacyjnej, ponieważ dotyczy
głównie kreatywności i innowacji. Przedsiębiorczość obejmuje zarówno małe indywidualne
inicjatywy, jak i duże przedsiębiorstwa stwarzające wiele możliwości zatrudnienia. Większość
najnowszych teorii z literatury ekonomicznej biznesu i zarządzania zakłada, że wyniki
ekonomiczne małych i średnich firm zależą w dużej mierze od zdolności przedsiębiorców (lub
zespołów). Mimo to ekonomiści wciąż nie w pełni rozumieją związek między przedsiębiorcami
a wydajnością firmy. Proces przedsiębiorczości jest wynikiem złożonej interakcji między
czynnikami indywidualnymi, społecznymi i środowiskowymi. Osobiście traktowane osobno
przedsiębiorcy i charakterystyka strukturalna środowiska może sama w sobie determinować
wydajność organizacji. Aby podać przykład związku między subiektywnymi cechami / cechami
przedsiębiorcy a wydajnością organizacyjną, Thomas i Mancino przeprowadzili badanie
empiryczne. Celem badania było wyjaśnienie, w jaki sposób obecność specyficznych
subiektywnych cech przedsiębiorców może wpłynąć na strategiczną orientację organizacji, a
w konsekwencji na rozwój lokalny. Analizując kilka subiektywnych cech wybranych z próby
101 udanych przedsiębiorców z południowych Włoch, pojawiły się pewne problemy dotyczące

związku między wynikami gospodarczymi przedsięwzięć rozpoczętych w tym obszarze a
słabym poziomem wzrostu. Skuteczne zachowanie i decyzje przedsiębiorców były silnie
uzależnione od wsparcia rodziny. Kultura przedsiębiorczości rodziny również zastępuje
ochronną rolę odgrywaną przez instytucje publiczne. Przedsiębiorcze decyzje lokalnych
przedsiębiorców są wyzwalane zarówno potrzebą pozbycia się ubóstwa, jak i poczuciem, że są
one przeznaczone do kontynuowania rodzinnego biznesu, z których większość to dzieci
przedsiębiorców. Większość ankietowanych została zakwalifikowana jako konieczność, a nie
przedsiębiorcy szans. Przedsiębiorca może być napędzany przez kompulsywną potrzebę
znalezienia nowych sposobów przydzielania zasobów. Może on poszukiwać możliwości
zarobkowych i opracowywać inkrementalne zmiany w produktach i procesach. Podczas gdy
silnie innowacyjni przedsiębiorcy często walczą z radykalnymi zmianami w alokacji zasobów,
tworząc nowe rynki usług i wprowadzając nowe procesy, słabo innowacyjni przedsiębiorcy
dążą do niewielkich zmian w alokacji zasobów, aby odkryć możliwości generowania zysku
między już istniejącymi działaniami. Założycielami nowych firm prawniczych są doświadczeni
profesjonaliści, którzy szukają okazji blisko związanych z poprzednim zatrudnieniem.
Przedsiębiorcy często mają kilkuletnie doświadczenie zawodowe w tej samej branży, co ich
własne przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność. Sugeruje to, że przedsiębiorcy nie
pochodzą z niebytu, ale budują swój ludzki kapitał intelektualny poprzez doświadczenie
zawodowe w firmach o ustalonej pozycji. Podobnie, przedsiębiorcy kryminalni mogą być
doświadczonymi specjalistami przed założeniem własnej działalności przestępczej. Jacobides i
Winter sformułowali pytanie: w jaki sposób przedsiębiorcy wybierają swoje granice własne
przedsięwzięcia? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zaczęli od założenia, że podczas gdy
przedsiębiorcy wierzą, że mają lepsze pomysły w jednej lub wielu częściach aren tworzenia
wartości, to cechują się one brakiem gotówki i zdolnością do przekonania innych do jej
zapewnienia. Przesłanka ta motywuje prosty model, w którym przedsiębiorca ma zestaw
wartości dodających pomysły na części areny tworzenia wartości. Zakładając, że celem
przedsiębiorcy jest maksymalizacja bogactwa, można zauważyć, że początkowy zakres zależy
od dostępnej gotówki, ale także od tego, ile wartości pomysły przedsiębiorcy dodają każdemu
uczestnikowi przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy skoncentrują się na obszarach, które
zapewniają maksymalny zysk i minimalne ryzyko na każdą dostępną gotówkę w zakresie
innowacji usług
6.7 Przypadek dynamicznych możliwości
Jak dotąd w tej części wyjaśniliśmy definicje i powiązania wiedzy, umiejętności, zdolności,
zdolności organizacyjnych i kluczowych kompetencji, ponieważ odnoszą się one do opartej na
zasobach i opartej na wiedzy teorii firmy. Następnie zilustrujemy pojęcia zdolności
dynamicznych wykazywane przez zwinne organizacje, ponieważ dotyczą one dynamicznego
zarządzania wiedzą i praktyki doskonałej realizacji strategii. Harreld i in. Przedstawienie
możliwości dynamicznych w IBM. Twierdzą oni, że dynamiczne możliwości napędzają strategię
działania w firmie. Badano wzrost, upadek i transformację IBM w ciągu 20 lat. Dynamiczne
możliwości IBM przekształciły IBM z zestawu konwencjonalnych silosów (np. Sprzętu,
oprogramowania i usług) w zintegrowaną strukturę zorientowaną na dostarczanie rozwiązań
dla potrzeb klientów. Aby to nowe podejście działało, cała rola korporacyjnej grupy
strategicznej w IBM musiała się zmienić. Dynamiczne możliwości umożliwiają wykrywanie

zmian w konkurencyjnym środowisku, a także przechwytywanie szans. Aby zapewnić, że
proces strategiczny w IBM zapewnia wgląd niezbędny do wyczucia możliwości i wykonania
wymaganego do ich wykorzystania, zestaw mechanizmów uzupełniających ewoluował.
Strategiczne fora przywództwa i inne inicjatywy pomagają odkrywać nowe przestrzenie, a
metryki i struktura pomagają wykorzystać istniejące możliwości i procesy. Wyczuwanie
nowych możliwości zdobywania strategicznego wglądu odbywa się w wielu procesach w IBM:
• Zespół technologiczny spotyka się co miesiąc i ocenia gotowość rynku oraz potencjał nowych
technologii.
• Zespół ds. Strategii spotyka się co miesiąc, aby zbadać wyniki rynkowe istniejących strategii
jednostkowych, a także zbadać nowe obszary wzrostu.
• Zespół ds. Integracji i wartości spotyka się co kwartał, aby wspierać inicjatywy całej firmy.
• Procesy Deep Dive są inicjowane podczas konfrontacji z luką w wydajności lub
możliwościach, aby dokładnie przeanalizować temat.
Każdy z tych procesów pomaga zapewnić stały nadzór i inteligencję konkurencyjnego
środowiska. Inteligencja to systematyczne podejście do zbierania informacji w celu śledzenia
i przewidywania zmian w celu poprawy wyników biznesowych. Analitycy wywiadu badają, kim
są aktorzy, jak, kiedy, gdzie i dlaczego. Zawierają zalecenia dotyczące reakcji na zmiany
rynkowe i możliwości. W związku z tym analitycy mogą tworzyć profile problemów rynkowych
i celów oraz opracowywać zarówno oceny strategiczne (ogólne, długoterminowe), jak i
taktyczne (szczegółowe, krótkoterminowe) w ramach określonych przez biznes i branżę.
Wykorzystanie nowych możliwości strategicznej realizacji jest realizowane w wielu procesach
w IBM:
• Emerging Business Opportunities to zintegrowany zestaw procesów, zachęt i struktur
opracowanych specjalnie w celu umożliwienia IBM rozwiązania nowych możliwości
biznesowych i zwiększenia przychodów.
• Strategiczne fora przywództwa to kilka dni warsztatów zespołowych opartych na
konkretnych osiągnięciach lub lukach w zakresie możliwości, które łączą rozbudowane zespoły
w celu intensywnej pracy nad problemy lub możliwości.
• Fundusze inwestycji korporacyjnych to sposób na finansowanie nowych inicjatyw
zidentyfikowanych przez zespoły ds. Integracji i wartości.
Harreld i in. twierdzą, że w przeciwieństwie do innych fragmentarycznych podejść do strategii,
proces IBM opiera się na zarządzaniu linią w oparciu o realia rynku, jak widać w lukach w
wydajności lub szansach, a nie w ćwiczeniach personelu czy poślizgowej platformie. To
przesunęło proces tworzenia strategii z coroczny rytuał ciągłego procesu, od nacisku na
planowanie do jednego na działanie, od funkcji personelu do tego, które posiadają
menedżerowie liniowi, oraz od troski o strategię tylko do skupienia się zarówno na strategii,
jak i na realizacji.
6.8 Innowacje napędzane wiedzą

Zasoby wiedzy, kluczowe kompetencje i dynamiczne możliwości są kluczowymi motorami
innowacji usługowych w firmach. Opierając się na takich sterownikach, pojawiają się różne
rodzaje innowacji w usługach biznesowych wymagających dużej wiedzy. Na przykład
Corrocher i in. zidentyfikowali interaktywny tryb innowacji, tryb technologiczny, tryb
zachowawczy i tryb innowacji produktu dla usług biznesowych wymagających dużej wiedzy:
• Tryb interaktywnej innowacji występuje w interakcji z innymi firmami i klientami.
• Tryb techno-organizacyjny ma miejsce, gdy przyjęcie technologii nie jest odosobnioną i
pasywną strategią, ale jest ściśle powiązane ze zmianami związanymi ze sposobem
dostarczania i organizacji usług.
• Tryb zachowawczy występuje wtedy, gdy firma nie prowadzi żadnej istotnej działalności
innowacyjnej.
• Tryb innowacji produktu występuje, gdy innowacyjne pomysły są powiązane z produkcją.
Corrocher i in. ustalono, że uwaga poświęcana innowacyjnym działaniom sektorów usług
znacznie wzrosła w ciągu ostatniej dekady. Równoczesność produkcji i konsumpcji oraz
niematerialny charakter usługi sprawiają, że handel na długie dystanse jest trudniejszy niż w
przypadku towarów i nadaje lokalnemu klimatowi rywalizację, nawet przy rozważaniu bardziej
wyrafinowanych usług. Jest to szczególnie widoczne w regionach rozwiniętych, gdzie
konkurencyjność zależy od zawartości wiedzy, dostarczanej przez wysoce wyspecjalizowanych
ekspertów. Dlatego produkcja wiedzy w coraz większym stopniu skierowana jest na usługi
biznesowe. Nacisk kładziony jest na rolę usług biznesowych w innowacyjnych sieciach jako
nośnikach wiedzy i półproduktach między nauką (twórcą wiedzy) a jej klientami
(użytkownikami wiedzy). Analiza empiryczna przeprowadzona przez Hipp pokazuje, że usługi
biznesowe, które wymagają dużych nakładów wiedzy, są w stanie uczynić istniejącą wiedzę
użyteczną dla swoich klientów, poprawić wydajność i produktywność klienta oraz przyczynić
się do zmian technologicznych i strukturalnych. W tym kontekście usługi biznesowe oparte na
wiedzy są definiowane pod względem cech usług i cech wiedzy. Wśród cech usługowych
znajdujemy ścisłą interakcję między usługodawcą a klientem oraz wysoce niematerialną treść
produktów i procesów usługowych. Pośród znajomości charakterystyki pozwala nam na
uzyskanie informacji spoza firmy i przekształcenie tych informacji wraz z wiedzą specyficzną
dla firmy w użyteczne usługi dla ich klientów. Madhavaram i Hunt twierdzą, że istnieje logika
dominująca w usługach w zarządzaniu zasobami. Stosują teorię zalet zasobów, aby
zasugerować ewolucję marketingu w kierunku nowej dominującej logiki, która wymaga, aby
marketing był zorientowany na niematerialne, dynamiczne, operatywne zasoby, które są
sercem przewagi konkurencyjnej i wydajności. Opierając się na zasobach, kompetencjach,
teorii, możliwościach i zdolnościach dynamicznych, literatura Madhavaram i Hunt rozszerza i
rozwija logikę usług dominujących w logice dominującej w usłudze, proponując hierarchię
operantowych zasobów. Zaczynając od siedmiu podstawowych kategorii zasobów
(finansowych, fizycznych, prawnych, ludzkich, organizacyjnych, informacyjnych i relacyjnych),
proponują one podstawowe, złożone i połączone zasoby operacyjne jako hierarchię.
Innowacje w usługach bardzo często obejmują kreatywne zastosowanie technologii
informatycznych w technologicznym wymiarze innowacji. Jednakże, jak zauważyli Gallouj i

Savona, innowacja w usługach staje się coraz bardziej złożonym zagadnieniem, w którym
przyjęcie technologii informacyjno-komunikacyjnych jest tylko jednym z wielu możliwych
czynników ułatwiających. W tym rozdziale wprowadzono wiele ważnych pojęć, w tym wiedzę,
zarządzanie wiedzą, podstawowe kompetencje i możliwości dynamiczne. Pojęcia te
reprezentują perspektywy zyskać wgląd w bariery i możliwości innowacji usług. W centrum
tych koncepcji znajdujemy wiedzę jako źródło, które należy zbadać i wykorzystać dla korzyści
innowacji w usługach
7 Strategia wywiadowcza
Do wywiadu biznesowego potrzebna jest strategia wywiadowcza. Business Intelligence jest
procesem gromadzenia dużych ilości danych, analizowania tych danych i przedstawiania
zbioru raportów wysokiego poziomu, które skondensowują istotę tych danych w oparciu o
działania biznesowe. Business Intelligence może umożliwić kierownictwu zdobycie nowych
informacji i tym samym przyczynienie się do podejmowania decyzji biznesowych w celu
zapobiegania przestępczości komputerowej i wzmocnienia reputacji firmy.
7.1 Charakterystyka strategii
Tradycyjnie inteligencja rozumiana była jako informacja od przestępców o działalności
przestępczej przez tajne źródło. Dziś inteligencja jest systematycznym podejściem do zbierania
informacji w celu, na przykład, śledzenia i przewidywania przestępczości w celu poprawy
egzekwowania prawa. Analitycy wywiadu badają, kto popełnia zbrodnie, jak, kiedy, gdzie i
dlaczego. Następnie przedstawiają zalecenia dotyczące zatrzymania lub ograniczenia
przestępstw. Jako część tego analitycy tworzą profile przestępstw problemy i indywidualne
cele, a także prowadzić zarówno oceny strategiczne (ogólne, długoterminowe), jak i taktyczne
(szczegółowe, krótkoterminowe) w granicach wyznaczonych przez jednostkę policyjną. Celem
strategii wywiadowczej jest dalsze rozwijanie działań policyjnych z części organizacji, narodu
lub we wszystkich regionach świata. Strategia wywiadowcza zapewnia ramy dla
ustrukturyzowanego rozwiązywania problemów i podejścia opartego na partnerstwie,
opartego na wspólnym modelu. Na przykład National Intelligence Model w Wielkiej Brytanii
to ustrukturyzowane podejście mające na celu poprawę działań policyjnych prowadzonych na
podstawie danych wywiadowczych, zarówno centralnie, jak i lokalnie, w okręgach policyjnych,
takich jak policja South Yorkshire. Działania policyjne prowadzone przez wywiad prowadzone
są w wielu obszarach egzekwowania prawa. Na przykład kierowany przez wywiad redukcja
przestępczości pojazdu została przeprowadzona w obszarze policji West Surrey w Wielkiej
Brytanii. Analiza przestępczości pojazdu obejmowała identyfikację:
• Lokalizacje (hotspoty, ulice, parkingi, kody pocztowe, obwody itp.) Przestępstw
samochodowych,
• Miejsca, w których pojazdy były składowane,
• Czasy przestępstw,
• Profilowanie przestępców przestępstw samochodowych,
• Obszary, w których dorośli przestępcy zostali uznani za przestępców,

• Modele pojazdów przeznaczonych do przestępstw samochodowych,
• Rodzaj mienia skradzionego w wyniku kradzieży pojazdu.
Analiza zaowocowała profilami problemów, które zidentyfikowały pojawiające się wzorce
przestępczości. Wzory te obejmowały przestępstwa związane z pojazdami występujące na
parkingach piękności i kradzież identyfikatorów samochodów. Takie informacje zostały
rozpowszechnione wśród lokalnych urzędników, którzy mogli podjąć działania. Działania
policyjne oparte na inteligencji są zdefiniowane jako model biznesowy i filozofia zarządzania
według Ratcliffe:

Działania policyjne oparte na inteligencji są modelem biznesowym i filozofią zarządzania, w
której analiza danych i wywiad kryminalny mają kluczowe znaczenie dla obiektywnych ram
decyzyjnych, które ułatwiają przestępczość i zmniejszenie problemu, zakłócenia i zapobieganie
poprzez zarówno strategiczne zarządzanie, jak i skuteczne strategie egzekwowania, które są
ukierunkowane na płodny i poważny sprawców.

Ciekawym przypadkiem policyjnych działań wywiadowczych w Wielkiej Brytanii był projekt o
nazwie "Operacja Gallant", który doprowadził do zmniejszenia o 17% liczby kradzieży
samochodów. Operacja Gallant obejmowała całą Podstawową Jednostkę Dowodzenia (BCU)
w zakresie gromadzenia i analizy informacji:

W przypadku operacji Gallant podejście polegające na zmniejszeniu przestępczości związanej
z inteligencją dotyczyło działalności oficerów z BCU. Analityk kryminalny, zajmujący się
wyłącznie badaniem wzorców przestępczości i tendencji w zakresie pojazdów, opracował
szczegółowy obraz przestępczości związanej z pojazdami w tym obszarze, w tym analizę czasu,
lokalizacji, typu pojazdu i znanych sprawców. W wyniku tej analizy strategicznej zaplanowano
szereg interwencji, w dużej mierze opierając się na menu taktycznym "operacja Igneous".
Najistotniejsze pod względem środków przeznaczonych na operację objęto programem
płodnego kierowania przestępców i doradztwa w zakresie zapobiegania przestępczości
skierowanego do właścicieli pojazdów wysokiego ryzyka.

Znaczny spadek przestępstw samochodowych tłumaczy się większą uwagą zwróconą na ten
sektor przestępczości:

Biorąc pod uwagę, że pierwsza redukcja zbiega się z rozpoczęciem procesu planowania
operacji Gallant, może to również odzwierciedlać przewidujący efekt, w akt planowania i
mówienia o operacji prowadzi do jej spadku.

7.2 Źródła informacji
W pracy wywiadowczej dotyczącej dochodzenia i zapobiegania przestępstwom białych
kołnierzyków dostępne są różne źródła informacji. Sheptycki wymienia następujące źródła
informacji w działaniach policji w zakresie ogólnej społecznej odpowiedzialności biznesu:
raporty ofiar, raporty świadków, raporty policyjne, egzaminy na miejscu przestępstwa, dane
historyczne przechowywane przez policję (takie jak rejestry kryminalne), sprawozdania z
przesłuchań więźniów, produkty techniczne lub produkty służące do monitorowania ludzi,
podejrzane transakcje finansowe i raporty pochodzące z tajnych operacji policyjnych.
Podobnie mogą mieć zastosowanie wewnętrzne jednostki dochodzeniowe w organizacjach
biznesowych. Analiza inteligencji może również odnosić się do rządowych zapisów innych
departamentów i agencji rządowych, a inne bardziej otwarte źródła informacji mogą być
wykorzystywane do szczegółowej oceny inteligencji. Większość informacji wykorzystywanych
do zapobiegania przestępstwom finansowym i dochodzenia ich jest wrażliwa, złożona i wynika
z czasochłonnych zadań. Jednak Sheptycki stwierdził, że większość analiz kryminalnych jest
zorganizowana wokół istniejących danych z badań i profilaktyki. Analiza inteligencji jest zwykle
oparta na już istniejących instytucjonalnych sposobach myślenia. Twierdzi on, że systemy
zgłaszania przestępstw zorganizowanych, klasyfikacji i pomiarów mają tendencję do reifikacji
wcześniej istniejących koncepcji tradycyjnej praktyki policyjnej. W tej perspektywie ważne
jest, aby strategiczni analitycy kryminalni byli świadomi różnorodności dostępnych źródeł
informacji. W tej książce postanawiamy sklasyfikować źródła informacji w następujących
kategoriach:
1. Wywiad. Poprzez przesłuchanie świadków, podejrzanych, osób referencyjnych i ekspertów
zbierane są informacje o przestępstwach, zbrodniach, czasach i miejscach, organizacjach,
projektach przestępczych, działaniach, rolach itp.
2. Sieć. Za pośrednictwem informatorów w przestępczym świecie przestępczym oraz w
legalnych firmach gromadzone są informacje na temat aktorów, planów, konkurentów,
rynków, klientów itp. często związki z osobami będącymi kolegami dochodzeniowymi nie
byłyby w stanie formalnie nawiązać kontaktu.
3. Lokalizacja. Analizując potencjalne i faktyczne miejsca zbrodni oraz potencjalne sceny
przestępcze, gromadzone są informacje na temat postępowań karnych, preferencji, ewolucji
przestępczości itp. Znaleźć można gorące miejsca i ślady. Tajne splądrowanie podejrzanych
miejsc jest częścią tego źródła informacji. Zdjęcia o charakterze przestępczym są ważnymi
elementami informacji.
4. Dokumenty. Studiując dokumenty z konfiskaty mogą dostarczyć informacji na temat
własności, transakcji, rachunków itp. Przykładem jest rachunkowość sądowa, która jest
aplikacją zadania księgowe dla celów dowodowych. Rachunkowość sądowa to działanie
polegające na identyfikowaniu, rejestrowaniu, rozliczaniu, wydobywaniu, sortowaniu,
raportowaniu i weryfikacji przeszłych danych finansowych lub innych czynnościach
księgowych w celu rozstrzygnięcia bieżących lub przyszłych sporów prawnych lub
wykorzystania przeszłych danych finansowych do prognozowania przyszłych danych
finansowych w celu rozstrzygnięcia sporów prawnych. Księgowi sądowi są niezbędni dla

systemu prawnego, świadcząc usługi eksperckie, takie jak fałszywe wyceny faktur, podejrzane
wyceny bankructwa i analizy dokumentów finansowych w ramach programów oszustwa
5. Obserwacja. Za pomocą anonimowej osobistej obecności można obserwować zarówno
osoby, jak i czynności. Zarówno w świecie fizycznym, jak i wirtualnym obserwacja jest ważna
w kryminalistyce finansowej. Przykładem może być cyfrowy kryminalistyki, gdzie skuteczna
cyberprzestępczość wymaga inteligencji komputerowej i nowoczesnych systemów
policyjnych. Cyfrowa kryminalistyka jest sztuką i nauką stosowania informatyki, aby wspomóc
proces prawny. To więcej niż techniczna, systemowa kontrola systemów elektronicznych i ich
zawartości dla dowodów lub wspierających dowodów przestępstwa. Cyfrowa kryminalistyka
wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi, gdy stosuje się ją do danych wywiadowczych w
ważnych obszarach, takich jak wiktymizacja online dzieci.
6. Działanie. Na przykład prowokacja i działanie jednostki śledczej powoduje reakcje
reprezentujące informacje wywiadowcze. W przypadku wiktymizacji online dzieci
zidentyfikowano przestępców uwodzenia w pedofilii, a ich reakcja na prowokacje prowadzi
oficerów wywiadu do nowych węzłów (osób, komputerów) oraz nowych faktycznych i
potencjalnych ofiar. Podczas gdy indywidualny pedofil zajmuje się głównie łączeniem
nieprzyzwoitego wrażenia z wizerunkiem i osobistą fantazją, aby osiągnąć osobistą
satysfakcję, organizatorzy seksualnego wykorzystywania dzieci robią to dla zysku. Ubiegając
się o to, że Internet jest 9-letnim chłopcem lub dziewczyną, policja prowokuje do kontaktu z
przestępczymi przedsiębiorstwami zarabiającymi na klientach pedofilskich. Działania tajnych
funkcjonariuszy policji również należą do kategorii działań źródeł informacji.
7. Nadzór. Do tego źródła informacji należy nadzór miejsc za pomocą kamer wideo, a także
mikrofonów do oglądania i słuchania. Wiele organizacji biznesowych posiada kamery
monitorujące na swoim terenie, aby kontrolować uczestników i inne krytyczne obszary. Policja
może wysłuchać tego, co jest omawiane w pokoju bez wiedzy uczestników. Na przykład policja
w kraju określiła, z którego pokoju korzystali lokalni członkowie Hells Angels w swoim ośrodku
planowania przestępczości i zainstalowali urządzenia podsłuchowe w tym pokoju. Harfield
argumentuje, że gdy do dowodowego wykorzystywania nadzoru stosuje się inwigilację, taki
produkt jest często uznawany za bezsporny (stąd też obrońcy koncentrują się raczej na
procesie, a nie na produkcie, gdy są nadzorowani przez krzyżowców): "Zasadniczo tajna
działalność z definicji inwigilacja jest mało przejrzysta i dlatego jest podatna na nadużywanie
przez zbyt gorliwych badaczy ".
8. Kontrola komunikacji. Stukanie przewodowe w kategoriach przechwytywania należy do
tego źródła informacji. Policja słucha tego, co jest omawiane na linii telefonicznej lub linii
danych, bez wiedzy uczestników. W Wielkiej Brytanii przechwytywanie komunikacji (rozmowy
telefoniczne, wiadomości e-mail, listy itp.) Przy jednoczesnym generowaniu informacji
wywiadowczych w celu identyfikacji bardziej konwencjonalnych dowodów możliwości, jest
wykluczony z dowodów z procesu przez prawo, do ewidentnego niedowierzania zagranicznych
współpracowników organów ścigania.
9. Materiał fizyczny. Badanie materiału w celu zidentyfikowania na przykład odcisków palców
na drzwiach lub torbach lub materiału do identyfikacji krwi z rozprysków krwi. Innym

przykładem jest legalna wizyta, która jest metodą identyfikacji nielegalnych materiałów. DNA
staje się ważnym źródłem informacji, gdzie DNA pochodzi z materiału fizycznego, takiego jak
włosy lub pluć od osoby. Wyszukiwanie policyjne to jedno podejście do fizycznego
gromadzenia materiałów.
10. Internet. Jako otwarte źródło, Internet jest tak samo ważny dla ogólnych informacji i
konkretnych zdarzeń korporacyjnej inteligencji kryminalnej, jak dla wszystkich innych. Ważne
jest, aby pamiętać, że korzystanie z otwartych źródeł nie jest w ogóle nową działalnością, a nie
nowym zjawiskiem w Internecie, które nie jest samo w sobie źródłem, ale narzędziem do
wyszukiwania źródeł. Ponadto istnieje ryzyko korzystania z otwartych źródeł, takich jak
samoopóźnienie.
11. Systemy policyjne. Łatwo dostępne w większości agencji policyjnych są rejestry policji. Na
przykład zapisy DNA mogą okazać się pomocne przy posiadaniu materiału DNA od nowych
podejrzanych. Podobnie jednostki odpowiedzialne społecznie mogą tworzyć zapisy, które nie
naruszają praw do prywatności.
12. Pracownicy. Informacje od lokalnej społeczności są często dostarczane jako wskazówki dla
lokalnej policji za pomocą końcówek ostrzegawczych. Podobnie korporacyjna jednostka
odpowiedzialności społecznej otrzymuje wskazówki od pracowników z różnych działów.
13. Oskarżenia. Osoby poszkodowane i towary zgłaszają roszczenie w jednostce
dochodzeniowej lub jednostce odpowiedzialnej społecznie.
14. Wymiana. Międzynarodowa współpraca policyjna obejmuje wymianę informacji
wywiadowczych. Międzynarodowi partnerzy dla krajowej policji obejmują policję krajową w
innych krajach, a także wielonarodowe organizacje, takie jak Europol i Interpol. Podobnie
organizacje handlowe i inne podmioty działające w organizacjach gospodarczych tworzą
wymianę informacji na temat przestępczości finansowej.
15. Media. Czytając gazety i oglądając telewizję, oficerowie wywiadu mają dostęp do
wiadomości.
16. Władze kontrolne. Agencje kartograficzne, giełdy, organy podatkowe i inne organy
kontrolne są dostawcami informacji dla dyrektorów korporacyjnych w przypadku
podejrzanych transakcji.
17. Zewnętrzne przechowywanie danych. Wiele organizacji biznesowych i rządowych
przechowuje informacje, które mogą być przydatne w kryminalistyce finansowej. Na przykład
firmy telekomunikacyjne przechowują dane o ruchu, w którym zarówno nadawca, jak i
odbiorca są zarejestrowani z datą i godziną komunikacji.
Wszystkie te źródła informacji mają różne cechy. Na przykład źródła informacji można
rozróżnić pod względem zakresu wiarygodności i stopnia dostępności. Więzienia i inne
środowiska poprawcze są potencjalnymi miejscami dla wielu źródeł informacji i produkcji
informacji wywiadowczych przydatnych dla organów ścigania. Całkowite środowisko
więzienne, w tym fizyczna roślina, harmonogramy zarówno personelu, jak i więźniów, a także
wszystkie punkty wejścia i wyjścia można legalnie wykorzystać do celów wywiadowczych w

krajach takich jak USA. Ponieważ zorganizowani przestępcy często są wyrafinowani w
korzystaniu ze środowiska korygującego na swoją korzyść, policja i personel korekcyjny
potrzebują zanurzenia się w operacjach wywiadowczych i strategiach ich odpowiedników.
Wizyty prawne i próby ucieczki są źródłem informacji. Więźniowie niechętnie zeznają, a ich
wiarygodność jest łatwo atakowana. Kontrola komunikacji wywodzi się z więziennego
korzystania z telefonów, wizyt, poczty i innych kontaktów.
17 źródeł informacji można podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza kategoria obejmuje
wszystkie zorientowane na człowieka źródła informacji, w których wyzwaniem w zakresie
wywiadu korporacyjnego jest komunikowanie się z osobami. Druga kategoria obejmuje
wszystkie zorientowane na media źródła informacji, w których wyzwaniem w zakresie
wywiadu korporacyjnego jest zarządzanie różnymi technologicznymi i innymi mediami oraz
korzystanie z nich. To rozróżnienie na dwie główne kategorie prowadzi do następującej
klasyfikacji 17 źródeł informacji:
Źródła informacji zorientowane na człowieka
1 Przesłuchanie w wywiadzie
2 Informatorzy w sieci
5 Anonimowy, indywidualna obecność pod przykryciem do obserwacji
6 Prowokacja poprzez działanie
12 wskazówek od mieszkańców lokalnej społeczności
13 Roszczenia w przypadku zarzutów
14 Wymiana informacji w ramach współpracy międzyorganizacyjnej
Media informacyjne zorientowane na media
3 Sceny zbrodni w lokalizacji
4 Skonfiskowane dokumenty
7 kamer wideo do nadzoru
8 Przechwytywanie w celu kontroli komunikacji
9 Materiały fizyczne, takie jak odciski palców
10 źródeł otwartych, takich jak Internet
11 Wewnętrzne zapisy w systemach policyjnych
15 Nowości w mediach
16 Dostarczanie informacji od organów kontrolnych
17 Zewnętrzne przechowywanie danych

Kombinacje źródeł informacji wybierane są w dochodzeniu i inteligencji w zależności od
przestępstwa białych kołnierzyków. Kiedy badania sądowe są stosowane jako badanie
dokumentów, zwykle łączy się je z wywiadami i obserwacjami, w ten sposób integrując
aspekty behawioralne w księgowości sądowej.
7.3 Kategorie wiedzy
Źródła informacji stanowią surowiec do pracy nad wiedzą, aby zapobiegać przestępczości
związanej z przestępczością umysłową i wzmacniać reputację firmy. Wiedza musi być
określona kategoriami i poziomami. Jednym sugerowanym podejściem identyfikacyjnym jest
podejście macierzy wiedzy. Macierz wiedzy to tabela, która wymienia potrzeby wiedzy.
Matryca pokazuje kategorie wiedzy i poziomy wiedzy. Rozróżniamy następujące kategorie
wiedzy w zakresie dochodzenia i zapobiegania przestępstwom finansowym:
1. Wiedza administracyjna to wiedza na temat roli kierownictwa i kierownictwa. Jest to wiedza
na temat procedur, zasad i przepisów.
2. Wiedza organizacyjna to wiedza na temat organizacji biznesu i zarządzania jako roli organów
ścigania. Jest to wiedza na poziomie organizacyjnym.
3. Wiedza pracowników to wiedza na temat tego, gdzie pracownicy spędzają godziny pracy,
co robią i dlaczego to robią. Jest to wiedza na poziomie indywidualnym.
4. Wiedza procesowa to wiedza o procesach pracy i praktykach w pracy biznesowej przy
popełnianiu przestępstw finansowych. Znajomość procesu opiera się na wiedzy policyjnej,
która obejmuje wszystkie aspekty działań policji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Obejmuje czynniki zewnętrzne, które wpływają na rolę i zachowanie policji w społeczeństwie.
5. Wiedza badawcza to wiedza oparta na specyficznym dla przypadku i zorientowanym na
przypadek zbiorze informacji w celu potwierdzenia lub odkrycia, czy czyn lub czyn jest
niezgodny z prawem. W tym miejscu znajdują się dokumenty sprawy i dowody w takiej formie,
że okażą się przydatne w sądzie.
6. Wiedza wywiadowcza to wiedza oparta na systematycznym gromadzeniu informacji
dotyczących określonego tematu, określonej dziedziny, określonych osób lub innego
ukierunkowanego zakresu. Zebrane informacje są przekształcane i przetwarzane zgodnie z
przejrzystą metodologią, aby wykryć możliwości przestępcze, dyspozycje i cele. Transformacja
i przetwarzanie generują nowy wgląd w przestępczość, która kieruje skutecznością i
skutecznością zapobiegania i dochodzenia. W wiedzy inteligencji zawarta jest wiedza
fenomenologiczna, którą określa się jako wiedzę o zjawisku, w kategoriach tego, o czym jest
(wiedza-co), jak działa (know-how) i dlaczego działa (know-why). Wiedza fenomenologiczna
umożliwia pracownikom wywiadu "zobaczenie", na czym polega "coś", poprzez zrozumienie,
a nie brak, gdy pojawiają się informacje.
7. Wiedza prawnicza to znajomość prawa, przepisów i procedur prawnych. Opiera się na
dostępie do różnych źródeł prawnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w tym
decyzji sądowych. Wiedza prawnicza składa się z wiedzy deklaratywnej, proceduralnej i
analitycznej. Deklaratywna wiedza to prawo i inne przepisy. Wiedza proceduralna jest

praktyką prawa. Wiedza analityczna jest łącznikiem między informacjami o sprawach a
prawami.
8. Wiedza technologiczna to wiedza na temat rozwoju, użytkowania, eksploatacji i eksploracji
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to wiedza na temat aplikacji, systemów, sieci
i baz danych.
9. Wiedza analityczna to wiedza na temat strategii, taktyk i działań, które menedżerowie
wykonawczy i badacze mogą wdrożyć, aby osiągnąć pożądane cele.
Przykładem wiedzy dochodzeniowej w dochodzeniach dotyczących przestępstw finansowych
jest rachunkowość sądowa. Rachunkowość sądowa zajmuje się identyfikowaniem,
rejestrowaniem, rozliczaniem, wydobywaniem, sortowaniem, raportowaniem i weryfikacją
przeszłych danych finansowych. Głównym przedmiotem analizy sądowej są dowody
ujawnione w wyniku badania dokumentów finansowych. Przestępstwa finansowe, takie jak
oszustwa, mogą podlegać sądowej rachunkowości, ponieważ oszustwo obejmuje nabywanie
nieruchomości lub korzyści ekonomicznych za pomocą oszustwa, poprzez wprowadzenie w
błąd lub ukrycie. Badania kryminalistyczne uwzględniają dowody cyfrowe, w tym komunikację.
Aby rozwinąć wiedzę dochodzeniową w zakresie rachunkowości sądowej, Kranacher i in.
zaproponować modelowy program składający się z kilku pojęć, takich jak podstawowa
księgowość, podstawowy audyt, przetwarzanie transakcji, prawo handlowe, komunikacja
biznesowa i umiejętności obsługi komputera. Celem takiego programu nauczania jest
budowanie wiedzy, umiejętności i umiejętności w zakresie rachunkowości sądowej w celu
zwalczania przestępczości białych kołnierzyków. Oprócz powyższej klasyfikacji do kategorii
wiedzy, również my rozróżniać poziomy wiedzy:
1. Podstawowa wiedza to wiedza niezbędna do wykonania pracy. Wymagana jest podstawowa
wiedza dla oficera wywiadu i badacza jako pracownika wiedzy do zrozumienia i interpretacji
informacji i podstawowej wiedza jest wymagana dla jednostki wywiadowczej i śledczej jako
organizacji wiedzy, która otrzymuje dane wejściowe i produkuje dane wyjściowe. Jednak sama
podstawowa wiedza wytwarza tylko elementarne i podstawowe wyniki o niewielkiej wartości
i niskiej jakości.
2. Zaawansowana wiedza to wiedza niezbędna do wykonania dobrej pracy. Wymagana jest
zaawansowana wiedza dla oficera wywiadu i badacza jako pracownika wiedzy w celu
osiągnięcia satysfakcjonującej wydajności pracy, a zaawansowana wiedza jest wymagana dla
jednostki wywiadowczej i śledczej jako organizacji wiedzy do tworzenia raportów
wywiadowczych i analiz kryminalnych, a także opłat przydatnych w dochodzenie i
zapobieganie przestępstwom finansowym. Kiedy jest zaawansowany wiedza jest połączona z
podstawową wiedzą, a następnie znajdujemy profesjonalnych pracowników wiedzy i
profesjonalne organizacje wiedzy w zakresie egzekwowania prawa.
3. Innowacyjna wiedza to wiedza, która robi prawdziwą różnicę. Kiedy oficerowie wywiadu i
śledczy stosują innowacyjną wiedzę w zakresie analizy i analizy nadchodzących i dostępnych
informacji, generowane są nowe informacje na temat wzorców przestępczości, profili
przestępczych oraz strategii zapobiegania i dochodzenia. Kiedy jednostki wywiadowcze

wykorzystują innowacyjną wiedzę, wprowadzane są nowe metody analizy i analizy, które
mogą być wykorzystywane przez kierownictwo przedsiębiorstwa.
W oparciu o te kategorie i poziomy nasza macierz wiedzy składa się z 9 kategorii wiedzy i 3
poziomów wiedzy. Poziomy wiedzy zdefiniowano tutaj na podstawie wiedzy podstawowej,
zaawansowanej wiedzy i wiedzy innowacyjnej. Alternatywne podejście polega na
zdefiniowaniu poziomów wiedzy w kategoriach głębokości wiedzy: know-what, know-how i
know-why. Te poziomy głębokości wiedzy reprezentują zakres wglądu i zrozumienia zjawiska.
Wiedząc, co to jest proste postrzeganie tego, co się dzieje, wiedz, dlaczego jest skomplikowany
wgląd w związki przyczynowo-skutkowe pod względem tego, co się dzieje:
1. Wiedzieć, co to jest wiedza o tym, co się dzieje i co się dzieje. Kierownik dostrzega, że coś
się dzieje, co może wymagać jego uwagi. Wgląd wykonawczy jest ogranicza się do postrzegania
czegoś. Władza wykonawcza nie rozumie, jak to się dzieje ani dlaczego tak się dzieje.
2. Know-how to wiedza na temat tego, jak rozwija się przestępczość finansowa, jak zachowuje
się przestępca lub jak zorganizowana jest działalność przestępcza. Wgląd kierownictwa lub
badacza nie ogranicza się do postrzegania czegoś, co się dzieje; on lub ona również rozumie,
jak to się dzieje lub jak jest.
3. Know-why to wiedza reprezentująca najgłębszą formę zrozumienia i wglądu w zjawisko.
Kierownictwo lub badacz nie tylko wie, że się pojawia i jak się pojawia. On lub ona również
zrozumiał, dlaczego tak się dzieje i dlaczego tak jest. Opracowywanie hipotez dotyczących
związków przyczynowo-skutkowych i empirycznych walidacji przyczynowość są ważnymi
cechami wiedzy know-why.
Jedną z części pracy nad wiedzą jest zbadanie zbrodni, gdy kolega jest podejrzany. Ten rodzaj
wewnętrznej polityki jest opisany powyżej. Łatwo też zapomnieć o innej części wewnętrznych
działań policyjnych. Nie tylko kierownictwo, ale także inni koledzy sami są odpowiedzialni za
to, aby koledzy nie angażowali się w nielegalne działania podczas pracy w biznesie. Aby
odnieść sukces z tymi dyrektorami i kolegami, potrzebna jest wiedza wspomniana powyżej, a
także ważne jest, aby wewnętrzni funkcjonariusze policji byli zainteresowani i odważyli się
podjąć działania w celu zapobiegania nielegalnym działaniom lub reagowania na nie, gdy
podejmowali je koledzy podczas procesów roboczych.
8 Dochodzenia w sprawie przestępstw
Kryminalne dochodzenia mają zarówno podobieństwa, jak i różnice w porównaniu do
tradycyjnych przestępstw, takich jak włamania i rabunki. Tradycyjna przestępczość dotyczy na
ogół przestępstw osobistych lub majątkowych, które organy ścigania kontynuują od stuleci.
Cyberprzestępczość charakteryzuje się zaawansowaniem technologicznym, może pojawić się
niemal natychmiastowo i niezwykle trudno ją zaobserwować, wykryć lub śledzić. Problemy te
są spotęgowane przez względną anonimowość, jaką zapewnia Internet, a także
transcendencję ograniczeń geograficznych i fizycznych w cyberprzestrzeni. Przestępcy są w
stanie wykorzystać praktycznie nieograniczoną pulę potencjalnych ofiar. Przestrzeganie
przestępstw finansowych - ogólnie rzecz biorąc - według Picketta i Picketta - dotyczy oszustwa
i wykrywania, ról udziałowców i zarządu głównego oraz dyrektora generalnego i kierownictwa

wyższego szczebla, dochodzeń, kryminalistyki. Przestrzeganie przestępstw finansowych według Leviego - dotyczy organizacji oszustw policyjnych, kontekstów tajnych działań policji,
tajnych dochodzeń w sprawach przestępczych, oskarżeń i związków z oszustwami policyjnymi.
Działalność ukryta ogranicza się głównie do nieformalnego pozyskiwania informacji
finansowych lub oficjalnego uzyskiwania informacji o podejrzanych rachunkach bankowych
bez wiedzy posiadacza rachunku. Przestrzeganie cyberprzestępstw dotyczy wszystkich tych
kwestii, a także ścisłego nadzoru odpowiednich działań w Internecie. W ramach dochodzeń w
sprawach kryminalnych, śledztwa w zakresie informatyki i śledztwa w sprawie
cyberprzestępczości są niezwykle skomplikowaną dziedziną. Kao i Wang sugerują podejście do
poprawy cyberprzestępczości, które składa się z trzech etapów: niezależnej weryfikacji
wskazówek cyfrowych, odpowiednich informacji z różnych źródeł i przygotowanie ważnego
argumentu. Co więcej, tajne dochodzenia w miejscu pracy stanowią debatę na temat praktyki
przestępczości finansowej.
8.1 Wartość Konfiguracja sklepu
Badanie i zapobieganie cyberprzestępczości i budowanie reputacji firmy mają konfigurację
wartości sklepu wartości. Jak widać na rysunku 1, pięć działań sklepu wartości jest
powiązanych i podczas gdy są zgodne z logiczną sekwencją, podobnie jak zarządzanie każdym
projektem, różnica od perspektywy zarządzania wiedzą to sposób, w jaki wiedza jest
wykorzystywana jako zasób do tworzenia wartości pod względem wyników dla organizacji. W
związku z tym logika pięciu działań sklepu z zachowaniem wartości w tym przykładzie dotyczy
jednostki policyjnej i sposobu, w jaki angażuje się ona w działalność podstawową w
prowadzenie reaktywnych i aktywnych dochodzeń.

Sekwencja działań rozpoczyna się od zrozumienia problemu, przechodzi na alternatywne
metody dochodzenia, decyzję badawczą i wdrożenie dochodzenia, a kończy się oceną

kryminalną. Jednak te pięć kolejnych działań nakłada się i łączy z wcześniejszymi działaniami,
szczególnie w odniesieniu do działalność 5 (kontrola i ocena) w jednostkach policyjnych, gdy
potrzeba struktur kontroli i dowodzenia jest codzienną koniecznością ze względu na legalność
obowiązku, które pociąga za sobą organ władzy policyjnej. W związku z tym schemat ma na
celu zilustrowanie reiteratywnego i cyklicznego charakteru tych pięciu podstawowych działań
w zakresie zarządzania wiedzą zebraną podczas konkretnego dochodzenia i stosowaną w
konkretnym sklepie wartości. Co więcej, rysunek ilustruje rozszerzającą się dziedzinę pracy
opartej na wiedzy w dochodzeniach dotyczących przestępstw finansowych, zaczynając od
centrum z problemowym zrozumieniem i kończąc na krawędzi wraz z oceną wszystkich części
procesu dochodzenia. Te pięć podstawowych działań sklepu wartości w odniesieniu do
jednostki dochodzeniowej i zapobiegającej przestępstwom finansowym można przedstawić w
następujący sposób:
1. Definicja problemu. Wiąże się to ze współpracą ze stronami w celu ustalenia dokładnego
charakteru przestępstwa, a więc sposobu jego zdefiniowania. Na przykład, fizyczny atak w
sytuacji przemocy domowej w zależności od tego, w jaki sposób reagujący funkcjonariusze
wybierają i / lub postrzegają go, aby go zdefiniować, może zostać albo podniesiony do statusu
ciężkiego uszkodzenia ciała dla ofiary małżonka, albo może zostać obniżony do mniej
poważnego. powszechny napad w odmianie ogrodowej, w którym trochę szorstkiego przekazu
miało miejsce w stosunku do małżonka. Ta koncepcja tworzenia przestępczości, termin
używany w odniesieniu do tego, w jaki sposób detektywi decydują się na incydent w
przestępstwo, jest bardzo istotny i dlatego ta pierwsza czynność została zmieniona z
pierwotnego terminu znajdowania problemu używanego w sferze zarządzania
przedsiębiorstwem na problem. proces definiowania tutaj w odniesieniu do pracy policyjnej.
Co więcej, ta pierwsza działalność dochodzeniowa obejmuje decydowanie o ogólnym
podejściu dochodzeniowym w sprawie nie tylko w zakresie pozyskiwania informacji, ale także
jak wskazano na rysunku w podejmowaniu kluczowego zadania, zwykle przez starszego
funkcjonariusza dochodzeniowego w poważnym lub poważnym incydencie, formowania się.
odpowiedni zespół śledczy do obsługi sprawy.
2. Podejścia do badań. Ta druga czynność określania podejść do rozwiązywania problemów
obejmuje faktyczne generowanie pomysłów i planów działania dla dochodzenia. Jako taki jest
kluczowym procesem, ponieważ określa kierunek i ton śledztwa i jest pod silnym wpływem
składu członków zespołu dochodzeniowego. Na przykład poziom doświadczenia badaczy i ich
preferowany styl myślenia śledczego może być kluczowym czynnikiem sukcesu w tej drugiej
podstawowej działalności sklepu wartości.
3. Decyzja dotycząca podejścia. Ta aktywność wyboru rozwiązania stanowi decyzję wyboru
między alternatywami wygenerowanymi w drugim działaniu. Podczas gdy najmniej ważna
podstawowa działalność cenny sklep pod względem czasu i wysiłku, może być najważniejszy
pod względem wartości. W tym przypadku, starając się zapewnić w miarę możliwości, że to,
co postanowiono zrobić, to najlepsza opcja aby śledzić, aby uzyskać skuteczny wynik
dochodzenia. Pomyślny wybór rozwiązania zależy od dwóch wymagań. Po pierwsze,
zidentyfikowano alternatywne etapy dochodzenia w podejściu do rozwiązywania problemów.
Ważne jest, aby myśleć w kategoriach alternatywnych. W przeciwnym razie nie można

dokonać żadnego wyboru. Następnie kryteria podejmowania decyzji muszą być znane i
zastosowane do konkretnego dochodzenia.
4. Wdrożenie badań. Jak sama nazwa wskazuje, wykonanie rozwiązania oznacza
komunikowanie, organizowanie, badanie i wdrażanie decyzji. Jest to równie ważny proces lub
faza w dochodzeniu, ponieważ wiąże się to z usunięciem z masy informacji przychodzących do
pokoju incydentów w sprawie i kierowaniem linii dochodzeniowych oraz ustaleniem kryteriów
stosowanych w celu wyeliminowania podejrzanego z dalszej analizy. w dochodzeniu.
Przeliczenie tutaj może zatrzymać lub nawet zepsuć całe śledztwo. Większość zasobów
wydanych na śledztwo jest wykorzystywana tutaj w tej czwartej działalności sklepu wartości.
5. Ocena wydajności. Kontrola i ocena obejmuje monitorowanie działań i pomiar, w jaki
sposób rozwiązanie rozwiązało pierwotny problem lub zaspokajało pierwotną potrzebę. W
tym miejscu zaczyna działać łańcuch kontroli dowodzenia i kontroli dla jednostek
dochodzeniowo-śledczych i gdzie określenie jakości i ilość dowodów jest dowodem, czy
oskarżyć i oskarżyć zidentyfikowanego sprawcę przed sąd.
Zastosowanie strategii wywiadowczej w firmie powinno wzmocnić jej podstawowe
kompetencje. Według Prahalada i Hamela kluczowymi kompetencjami są kolektywne uczenie
się w organizacji, w szczególności koordynacja różnorodnych umiejętności obsługi i integracja
wielu strumieni technologii. Ponieważ podstawowa kompetencja dotyczy harmonizacji
strumieni technologii, chodzi również o organizację pracy i dostarczanie wartości.
Podstawowe kompetencje nie maleją wraz z użytkowaniem. W przeciwieństwie do zasobów
fizycznych, które pogarszają się z biegiem czasu, kompetencje są ulepszane, ponieważ są
stosowane i udostępniane.
8.2. Dochodzenia
Hinduja opracował szereg zagadnień, które mają szczególne znaczenie dla dochodzeń w
sprawie przestępstw komputerowych. Twierdzi on, że następujące punkty spowodują większą
skuteczność dochodzeniową przy rozwiązywaniu problemów związanych z technologią hightech:
• Rola pierwszego oficera. Ta rola w sprawach dotyczących przestępczości komputerowej ma
kluczowe znaczenie, ponieważ dowody związane z cyberprzestępczością mają często
charakter nienamacalny. Należy podjąć pewne środki ostrożności, aby zapewnić, że dane
przechowywane w systemie lub na nośnikach wymiennych nie zostaną zmodyfikowane ani
usunięte - ani celowo, ani przypadkowo. Nawet proste wyłączenie komputera może zmienić
ostatnio zmodyfikowany lub ostatnio dostępny znacznik czasu niektórych plików
systemowych, który wprowadza pytania związane z integralnością danych. Aby wykluczyć luki
w prokuraturze i odpowiednio obronić się przed wszelkimi powiązanymi problemami,
respondenci powinni zachować ogromną ostrożność podczas wyszukiwania i zajmowania
sprzętu komputerowego.
• Rola badacza. W przypadku tradycyjnej przestępczości, ofiary (ofiary) przekazują oficerowi
odpowiadającemu znaczną ilość informacji. W przestępczości komputerowej wiele wysiłku
zostanie wydatkowanych aby zidentyfikować fakty dowodowe, zinterpretować wskazówki,

śledzić potencjalnych klientów i zebrać dane, aby wydać przekonującą argumentację
przeciwko podejrzanemu. Ze względu na ukrytą naturę technik związanych z przestępczością
komputerową ofiara może nie dysponować żadnymi cennymi i istotnymi informacjami do
celów dochodzenia policyjnego.
• Informacje, oprzyrządowanie i wywiady. Informacje odnoszą się do faktu, że dochodzenie w
sprawie karnej koncentruje się na gromadzeniu, organizowaniu i interpretowaniu danych
bezpośrednio lub w sposób styczny w związku z daną sprawą. Oprzyrządowanie odnosi się do
kryminalistyki i specyficznych technik stosowanych dla badaczy zajmujących się
przestępczością. Wywiady dotyczą procesu pozyskiwania i zgodnego z prawem pozyskiwanie
informacji od osób posiadających wiedzę na temat okoliczności przestępstwa w pewnym
zakresie. Oprzyrządowanie w dochodzeniach związanych z przestępczością finansową i
przestępczością nastawioną na zysk, w tym systemów komputerowych, koncentruje się
głównie na śledzeniu i analizie zapisów i dzienników w celu ustalenia rozbieżności lub
nieprawidłowości w normalnej kolejności. Na przykład pranie pieniędzy za pomocą
komputerów dotyczy procesu ukrywania źródła nielegalnie pozyskanych pieniędzy i często
wiąże się z tworzeniem, produkcją lub zmianą dokumentów, aby stworzyć legalny papierowy
ślad i historię. Przeprowadzanie wywiadów wydaje się być mniej istotne jako bezpośrednia
metoda badania przestępstw komputerowych, głównie dlatego, że ofiara często nie zdaje
sobie sprawy (od razu lub nawet przez długi czas), że doszło do przestępstwa i że zaszkodziła.
Jednak wywiady mogą być niezwykle użyteczne w zakresie wywiadów eksperckich i wywiadów
z interesariuszami, które mogą dostarczyć nowych spostrzeżeń i nowych perspektyw w
dochodzeniu.
• Zbieranie i przetwarzanie dowodów. Jeśli chodzi o kwestie dowodowe, wstępne strategie
związane z przestępczością komputerową będą zwykle wykonywane jak każdy inny rodzaj
przestępstwa. Departamenty policji mają wymogi proceduralne dotyczące zbierania
dowodów, które są przestrzegane, ale można zauważyć pewne subtelności związane z
przestępczością komputerową. Złożoność związana z brakiem namacalnych dowodów i
faktycznym miejscem zbrodni może spowodować, że badacz skoncentruje się na gromadzeniu
dowodów związanych ze zmiennymi indywidualnymi jako predyktorami tej formy
przestępczości. Szczegółowe analizy kłód, rejestrów i dokumentów związanych z bezprawną
transakcją lub działaniem muszą być zorganizowane w strukturę, którą można odzyskać i
połączyć w charakterze dowodu.
Po legalnym odkryciu dowodów związanych z przestępczością komputerową Hinduja
podkreśla znaczenie wielu zabezpieczeń w celu zachowania ciągłości i integralności dowodów.
Fizyczne i usuwalne nośniki muszą być chronione ze względu na ich wrażliwy charakter. Pola
magnetyczne, a nawet elektryczność statyczna mają potencjał do renderowania
bezużytecznych i nieczytelnych niektórych urządzeń elektronicznych, takich jak urządzenia do
przechowywania danych i dyski. Podejrzanego należy ograniczyć do środowiska
komputerowego ze względu na możliwość zmiany lub usunięcia danych cyfrowych.
8.3 Starszy oficer śledczy

Wyniki dochodzenia w sprawie przestępstw finansowych i działań zapobiegawczych powinny
być stale pod kontrolą kierownictwa przedsiębiorstwa lub organizacji publicznej. W służbie
policji powszechne jest uznanie, że istnieje potrzeba poprawy profesjonalizmu reakcji
dochodzeniowej. W Wielkiej Brytanii w 2005 r. wprowadzono profesjonalny program
dochodzeniowy dla jednostek policji. Celem jest znaczne poprawienie osobistej, funkcjonalnej
i organizacyjnej zdolności służb do badania przestępstw dowolnej kategorii. Pod względem
wydajności celem programu jest dostarczenie:
• Lepsze wskaźniki wykrywania przestępstw
• Poprawa jakości akt sprawy
• Zmniejszenie liczby nieudanych tras
• Zwiększony poziom sądowej dyspozycji
• Zwiększone zaufanie społeczne do służb policyjnych
Długoterminowe wyniki programu zapewnią rozwój zawodowy pracowników wbrew
krajowym normom zawodowym poprzez rozwój personelu policyjnego o lepszych
kwalifikacjach, a tym samym lepszego wykształcenia w dochodzeniach, bardziej
ukierunkowanego szkolenia na potrzeby dochodzeń i minimalnej biurokracji akredytacyjnej.
We wszystkich złożonych lub poważnych przypadkach, w których rozmieszczony jest zespół
śledczych, starszy oficer śledczy określa główne kierunki śledztwa i odnotowuje swoje decyzje
w tych kwestiach w miarę postępowania śledztwa. Na przykład SIO kieruje, które decyzje
dotyczące polityki są rejestrowane w systemie HOLMES w Wielkiej Brytanii. Dokument Polityki
Poważnych Incydentów jest prowadzony zawsze, gdy funkcjonuje Pokój Poważnych
Incydentów z wykorzystaniem systemu HOLMES. SIO odgrywa kluczową rolę we wszystkich
poważnych śledztwach kryminalnych. Wyrażono jednak obawy, że brakuje badaczy
posiadających odpowiednie cechy do skutecznego wykonywania tej roli. Konsekwencje
takiego niedoboru mogą być poważne. Nie tylko może zagrozić skutecznemu funkcjonowaniu
procesu sądowego, ale może także marnować zasoby, podważać uczciwość i zmniejszać
zaufanie publiczne do służb policyjnych. Głównym celem badań przeprowadzonych przez
Smitha i Flanagana było ustalenie, jakie umiejętności, zdolności i cechy osobiste SIO powinny
posiadać, aby być skutecznym w dochodzeniu w sprawie drobnych zbrodni o niewielkiej
objętości (obcy gwałt, morderstwo i porwanie). Wywiady przeprowadzono z 40 oficerami z
dziesięciu sił w Wielkiej Brytanii. Zostały one wybrane w celu odzwierciedlenia zakresu ról i
doświadczenia w Departamentach Śledczych Kryminalnych (CID). Dziesięciu z tych oficerów
było nominowanych przez swoich kolegów jako przykłady szczególnie skutecznych SIO.
Chociaż debata wokół kompetencji SIO często spolaryzowała się na argumenty za i przeciw
specjalistycznym lub ogólnym umiejętnościom, badania podkreśliły fakt, że rola SIO jest
niezwykle złożona, a umiejętności wymagane w szerokim zakresie. Stosując różne techniki
analityczne, łącznie 22 kluczowe umiejętności zostały zidentyfikowane dla SIO do skutecznego
wykonywania tej roli. 22 umiejętności zostały podzielone na trzy grupy:

• Zdolności badawcze. Obejmuje to umiejętności związane z asymilacją i oceną napływających
informacji do zapytania oraz proces, w którym linie zapytania są generowane i ustalane
priorytetowo.
• Poziomy wiedzy. Dotyczy to różnych rodzajów wiedzy pomocniczej, którą powinien posiadać
SIO.
• Umiejętności zarządzania. Obejmują one szeroki zakres rodzajów umiejętności, które zostały
dodatkowo podzielone między zarządzaniem ludźmi, zarządzaniem ogólnym i zarządzaniem
śledczym.
Badanie ujawniło, że efektywna SIO zależy od kombinacji umiejętności zarządzania, zdolności
śledczych i odpowiedniej wiedzy w całym procesie badawczym, od wstępnej oceny miejsca
zbrodni, aż do zarządzania sprawą po naładowaniu. Idealnie, SIO powinien posiadać wysoki
poziom kompetencji w każdym z trzech klastrów. W rzeczywistości nie zawsze jest to możliwe,
a kiedy to nastąpi, istnieje zwiększone ryzyko, że dochodzenie będzie nieskuteczne lub, w
najgorszym przypadku, zawieść. Na przykład SIO z przeważnie nie-CID będzie miało niewielkie
doświadczenie w kontekście badawczym. W związku z tym istnieje zwiększone ryzyko
niepowodzenia dochodzenia z powodu nieoptymalnych decyzji dochodzeniowych. Podobnie,
SIO z przeważającej grupy CID może mieć mniej ogólne doświadczenie w zarządzaniu. W
związku z tym może pojawić się zwiększone ryzyko niepowodzenia w wyniku nieoptymalnych
decyzji dotyczących zarządzania. Badania sugerują, że niektóre - ale nie wszystkie - braki w
portfelu umiejętności SIO można zrekompensować, korzystając z umiejętności i umiejętności
młodszych oficerów w ramach jego / jej zespół śledczy. Jednak, uznano, że jest to nadal
strategia wysokiego ryzyka i krótkoterminowa. W dochodzeniach policyjnych kierownik
jednostki dochodzeniowej jest ogólnie nazywany SIO. Jest to stanowisko typu średniego
zarządzania w hierarchii dowodzenia i kontroli organizacji policyjnej. Taka pozycja w średnim
rankingu pociąga za sobą odpowiedzialność za upewnienie się, że śledztwo pozostaje na
właściwej drodze, w ramach budżetu i daje dobre wyniki pod względem dowodów i ścigania.
Taka odpowiedzialność nakłada wysokie wymagania dotyczące kierownictwa na SIO. Stąd
badania Mintzberga dotyczące ról kierowniczych są istotne i stanowią solidną podstawę do
oceny i zrozumienia wzajemnie powiązanych działań menedżera. Praca menedżera składa się
z kilku równoległych ról. W pewnym momencie menedżer może postrzegać jedną rolę jako
ważniejszą niż pozostałe. Mintzberg stwierdził, że jest to szczególna cecha literatury
dotyczącej zarządzania, że jej najbardziej znani pisarze wydają się podkreślać jedną konkretną
część pracy menedżera, z wyłączeniem innych. Razem obejmują one wszystkie części, ale
nawet to może nie opisywać całości zadanie zarządzania. Typologia ról Mintzberga jest często
wykorzystywana w badaniach nad pracą menedżerską. Gdy terminologia ta jest stosowana w
dochodzeniu dotyczącym przestępczości finansowej i kontekście zapobiegania, konieczna jest
pewna modyfikacja, ponieważ SIO niekoniecznie będzie odpowiedzialny za wszystkie aspekty
każdej roli. Ponadto terminologia zarządzania przedsiębiorstwem nie pasuje tak dobrze do
dziedziny policyjnej i egzekwowania prawa. W związku z tym niektóre etykiety ról zostały
zmienione, aby zapewnić dokładniejsze dopasowanie do terminologii policyjnej. Te sześć ról
menedżera ds. Odpowiedzialności społecznej biznesu zostało krótko opisanych poniżej wraz z
etykietą ról dla konkretnej policji, podaną w nawiasach.

• Lider personalny (rola motywująca). Jako kierownik odpowiedzialny jest za nadzorowanie,
zatrudnianie, szkolenie, organizowanie, koordynowanie i motywowanie kadry dla osiągnięcia
celów organizacji. Ta rola jest głównie wewnętrzna dla jednostki dochodzeniowej i
prewencyjnej. Jak stwierdzono wcześniej, SIO nie byłby ogólnie odpowiedzialny za
zatrudnienie danej osoby indywidualny w sensie biznesowym, ale mógłby wypowiedzieć się,
w którym konkretnym detektywie mógłby dołączyć do swojego zespołu w celu
przeprowadzenia konkretnego śledztwa. Jednak główny nacisk tej roli na SIO polega na
motywowaniu pracowników i utrzymywaniu takiej motywacji, szczególnie w trudnym i
przedłużonym dochodzeniu.
• Alokator zasobów (Rola zasobów). Zarządzający musi zdecydować, jak przydzielić zasoby
ludzkie, finansowe i informacyjne do różnych zadań dochodzenia. Ta rola kładzie nacisk na
planowanie, organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie zadań, a przede wszystkim
zajmuje się dochodzeniem i zapobieganiem przestępstwom finansowym. Często SIO musi być
zwolennikiem w tym zakresie, aby uzyskać niezbędne zasoby dla swojego zespołu, aby móc
skutecznie i skutecznie przeprowadzić dochodzenie.
• Rzecznik prasowy (ról sieciowych). Jako rzecznik, menedżer rozszerza kontakty organizacyjne
na obszary poza jego własną jurysdykcją. Ta rola podkreśla promowanie akceptacji jednostki i
pracy jednostki w ramach organizacji, której są częścią. Dla kierownika oznacza to kontakt z
resztą organizacji. Często musi przekraczać tradycyjne granice departamentów i angażować
się w sprawy personalne, organizacyjne i finansowe. Dlatego w odniesieniu do SIO kluczową
rolą jest tworzenie sieci w ramach organizacji biznesowej. Rozróżniamy następujące role, jak
pokazano na rysunku 2:
• Przedsiębiorca (Rola rozwiązywania problemów). Menedżer identyfikuje potrzeby policji i
opracowuje rozwiązania, które zmieniają sytuację. Głównym obowiązkiem kierownika jest
zapewnienie, że szybko rozwijające się metody dochodzeniowe są rozumiane, planowane,
wdrażane i strategicznie wykorzystywane w organizacji. Taka rola jest bardziej zbliżona do roli
rozwiązywania problemów niż przedsiębiorca w otoczeniu policyjnym.
• Łącznik (funkcja łączności). W tej roli menedżer komunikuje się ze środowiskiem
zewnętrznym i obejmuje wymianę informacji z agencjami rządowymi, prywatnymi firmami i
mediami. To jest aktywna, zewnętrzna rola. Jest to bardzo podobny opis ról dla SIO, który musi
współpracować z szerokim gronem ludzi w trakcie dochodzenia, którzy są zewnętrzni w
stosunku do jednostki śledczej i prewencyjnej, takiej jak kierownictwo wykonawcze, ale którzy
są częścią ogólnego systemu sądownictwa karnego w organizacji.
• Monitoruj (rola wcielenia). Ta rola kładzie nacisk na skanowanie środowiska zewnętrznego,
aby nadążyć za odpowiednimi zmianami, takimi jak polityka i ekonomia. Menedżer
identyfikuje nowe pomysły ze źródeł spoza swojej organizacji. Aby zrealizować to zadanie,
menedżer wykorzystuje wiele zasobów, w tym kontakty dostawców, relacje zawodowe i sieć
osobistych kontaktów. Podczas gdy SIO wyraźnie monitoruje postęp lub nie dochodzenie, opis
roli jest bardziej podobny do roli odgrywania roli. W tym nie tyle polityka zewnętrzna, albo
ekonomia, z którą SIO musi się zmierzyć, ale raczej upewniając się, że media i inne siły

zewnętrzne nie zakłócają postępu w dochodzeniu. Dlatego w tym sensie jest to rola
odgrywająca rolę w ochronie zespołu śledczego i nadmiernej presji zewnętrznej.
Te role menedżera ds. dochodzeń i zapobiegania przedstawiono na rysunku. Jak widać rola
motywowania i zaspokajania zasobów jest wewnętrzna dla zespołu dochodzeniowego ds. SIO.
Role sieciowania i rozwiązywania problemów są ukierunkowane na organizację policyjną, a
role łącznikowe i dozorujące są powiązane z otoczeniem zewnętrznym dla SIO.
Spodziewalibyśmy się, że te role nie są tak samo ważne dla SIO w odniesieniu do tworzenia
dochodzeniowych sukcesów. Co więcej, niektóre role mogą mieć większy wpływ na
stymulowanie dzielenia się wiedzą. Na przykład, przyjęcie motywującej roli może być
ważniejsze dla SIO, aby zaangażować się w zespół dochodzeniowy, ale nie tak ważne w
odniesieniu do szerszej organizacji policyjnej. Niektóre badania sugerują, że rola sieci (lub
rzeczniczka) jest najważniejsza w radzeniu sobie z większą organizacją, gdy wiedza jest
przekazywana do posiadaczy. W badaniu tym zastosowano narzędzie ankiety, w którym
respondenci wypełnili przestrzeń. W otwartej przestrzeni elektronicznej respondenci mogli
napisać pięć cech w swoim własnym brzmieniu. Aby sklasyfikować te odpowiedzi, potrzebna
była analiza treści. Według Riffego i Freitaga siedem cech analizy treści odróżnia słabe badania
od doskonałych badań. Po pierwsze, potrzebne są wyraźne ramy teoretyczne. W tym badaniu
zastosowano teoretyczne ramy ról zarządzania opracowane przez Mintzberg. Po drugie,
potrzebne są hipotezy lub pytania badawcze. W tym badaniu pytanie badawcze "co" dotyczy
opisu cech. Po trzecie, należy również zastosować inne metody badawcze. W tym badaniu
ankieta jest uzupełniana analizą treści. Następnie należy włączyć dane pozamedialne. W
badaniach tych uwzględniono wyniki z innego badania. Po piąte, należy zgłosić niezawodność
między koderami. W tym badaniu konstrukt zawartości treści został zakodowany przez dwóch
badaczy niezależnie. Po szóste, niezawodność oparta na losowej próbie kodowanych treści nie
była istotna w tych badaniach, ponieważ istnieje kompletny zestaw odpowiedzi. Na koniec
należy unikać prezentacji wyłącznie statystyk opisowych

Kwestionariusz wysłano do 325 detektywów pocztą elektroniczną. Po zwróceniu 110
odpowiedzi dało to wskaźnik odpowiedzi 34%. Jednak tylko 71 detektywów wypełniło otwartą
przestrzeń dla cech skutecznych detektywów, zmniejszając w ten sposób wskaźnik odpowiedzi
do 22%. Ponieważ każdy detektyw napisał po pięć cech, zebrano w sumie 355 charakterystyk.
W klasyfikację odpowiedzi wzięło udział dwóch oceniających. Nie było potrzeby rozwijania
kluczowych słów w tym badaniu, ponieważ respondenci udzielali odpowiedzi w kategoriach
słów kluczowych. Osiągnięto akceptowalną wiarygodność oceny międzyosobniczej (IJR) na
poziomie 0,94. Wiarygodność jest oceną stopnia spójności między wieloma ratownikami
zmiennej.
8.4 Elektroniczne dowody
Elektroniczne materiały dowodowe i komputerowe ekspertyzy sądowe stały się niezbędne do
reagowania na prawne działania przeciwko przestępstwom finansowym. Coraz więcej
dowodów na przestępstwa takie jak oszustwo, kradzież, korupcja i defraudacja mają formę
cyfrową. Obecnie sprawy prawne w coraz większym stopniu opierają się na dowodach
reprezentowanych jako cyfrowe dane przechowywane na komputerach i nośnikach pamięci.
W przypadku działań prawnych organizacje są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na
wniosek o ujawnienie dostępu do informacji, które mogą być wykorzystane jako dowód w
sądzie, a organizacja jest prawnie zobowiązana do ich przedstawienia. Sądy na całym świecie
nakładają obecnie poważne finansowe i finansowe także sankcje karne za niewłaściwe
zniszczenie dokumentów elektronicznych, które powinny być bezpiecznie przechowywane i
odzyskiwane. Laudon i Laudon twierdzą, że wszystkie organizacje powinny mieć skuteczną
elektroniczną politykę przechowywania, która zapewnia, że dokumenty elektroniczne, poczta
elektroniczna i inne dokumenty są dobrze zorganizowane, dostępne i ani zbyt długo nie zostały
zatrzymane, ani zbyt szybko odrzucone. Odzwierciedla to również świadomość, jak zachować

potencjalne dowody na potrzeby kryminalistyki komputerowej. Informatyka kryminalistyczna
to zbiór naukowy, badanie, uwierzytelnianie, przechowywanie i analiza danych
przechowywanych na nośnikach komputerowych lub pobieranych z nich w taki sposób, aby
można było wykorzystać te informacje jako dowód w sądzie sądowym. Informatyka sądowa
lub kryminalistyka cyfrowa jest sztuką i nauką stosowania informatyki w celu wspomagania
procesu prawnego. To więcej niż techniczna, systemowa kontrola systemów elektronicznych i
ich zawartości dla dowodów lub wspierających dowodów przestępstwa. Cyfrowa
kryminalistyka wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi, gdy są stosowane w wywiadach w
ważnych obszarach, takich jak przestępczość finansowa. W terminologii cyfrowa analiza
sądowa odnosi się do badania technologii, sposobu, w jaki używają jej przestępcy, oraz
sposobu wydobywania i badania dowodów cyfrowych. Cyfrowe kryminalistyki to podejście do
identyfikacji dowodów z komputerów, które mogą być wykorzystane w testach. Typowe
śledztwo kryminalistyczne składa się z dwóch głównych faz, eksploracji i dowodów
odpowiednio. Podczas fazy eksploracji badacze próbują zidentyfikować naturę problemu oraz
to, co dokładnie się wydarzyło lub ma się wydarzyć na miejscu zbrodni. Faza dowodowa ma
miejsce po zakończeniu poszukiwań. Składa się z gromadzenia całej dokumentacji, która
będzie działać w sądzie. Z punktu widzenia danych, ta dwustopniowa procedura może być
podzielona na sześć etapów: przygotowanie, odpowiedź na incydent, zbieranie danych,
analiza danych, prezentacja wyników i zamknięcie incydentu. Niektóre z tych etapów mogą
być tak złożone w pewnych okolicznościach, że są podzielone na podetapy. Najbardziej
czasochłonnym zadaniem w śledztwie kryminalistyki cyfrowej jest wyszukiwanie,
wydobywanie i analiza. Dlatego potrzebny jest model kryminalistyki, który umożliwia
sformalizowanie cyfrowego procesu sądowego, innowacyjne techniki eksploracji danych dla
procesu sądowego oraz dedykowaną infrastrukturę dla kryminalistyki cyfrowej. Informatyka
sądowa zajmuje się następującymi problemami:
• Odzyskiwanie danych z komputerów przy zachowaniu integralności dowodowej
• Bezpieczne przechowywanie i obsługa odzyskanych danych elektronicznych
• Wyszukiwanie istotnych informacji w dużej ilości danych elektronicznych
• Przedstawienie informacji sądowi
Laudon i Laudon twierdzą, że świadomość komputerowych kryminalistyki powinna zostać
włączona do procesu planowania awaryjnego organizacji. CIO, specjaliści ds. Bezpieczeństwa,
pracownicy systemów informacyjnych i radcy prawni powinni współpracować, aby mieć plan,
który można wykonać, jeśli zajdzie potrzeba prawna
8.5 Jak działają detektywi
Według Tonga tajemnicza natura świata detektywów nie przyciągnęła uwagi badaczy.
Konkurencyjne perspektywy dotyczące pracy detektywa można jednak znaleźć w dostępnej
literaturze. Praca detektywa została scharakteryzowana jako sztuka, rzemiosło, nauka i
połączenie wszystkich trzech. Stary reżim doświadczonego detektywa podkreślił pojęcie pracy
detektywistycznej jako rzemiosła. Alternatywna perspektywa podkreśla naukowy charakter
pracy detektywa, która koncentruje się na umiejętnościach potrzebnych do zarządzania

miejscem przestępstwa, wykorzystaniu fizycznych dowodów, przesłuchaniach
dochodzeniowych, obsłudze informatorów, profilowaniu przestępców, zarządzaniu procesem
dochodzeniowym i zarządzaniu wiedzą. Ważne jest, aby detektywi byli skuteczni w swojej
pracy, ponieważ nowe publiczne zarządzanie koncentruje się na efektywnym wykorzystaniu
zasobów. Jednak pomiar skuteczności nie jest łatwym zadaniem. Pomiar, w kontekst
badawczy skupił się na wynikach spraw, często kosztem oceny procesu dochodzenia i jakości
jego wyników. Tong argumentuje, że nie tylko policja została poddana nieodpowiednim
kryteriom pomiaru, takim jak stawki wyjaśnienia, brak również uznanie dobrej jakości pracy
policji. Zadanie rozpoznawania dobrej pracy detektywa polega nie tylko na zapewnieniu
odpowiedniej metody pomiaru; implikuje także świadomość wpływu praktyki, a także
świadomość gromadzenia, dzielenia się i ponownego wykorzystania wiedzy. Wynika z tego, że
najbardziej przydatne podejście do pomiaru skuteczności detektywa niekoniecznie będzie
mierzyć określone wyniki, chociaż takie środki będą przydatne do zarządzania zasobami. Tong
twierdzi, że skuteczność w kontekście pracy detektywistycznej najlepiej mierzyć, koncentrując
się na kluczowych procesach i decyzjach, w które zaangażowani są detektywi, aby zachęcać do
profesjonalnej kultury pracy w oparciu o to, jak detektywi podejmują decyzje. W kontekście
wartościowania pracy wiedzy podejmowane są decyzje we wszystkich pięciu podstawowych
działaniach: zrozumienie problemu, identyfikacja rozwiązań problemów, ustalanie
priorytetów działań, wdrażanie dochodzeń oraz ocena i kontrola pracy detektywa. Tong
skonstruował następujący profil skutecznego detektywa po analizie literatury akademickiej
dotyczącej umiejętności detektywistycznych i umiejętności:
1. Cechy osobowe. Inteligencja, zdrowy rozsądek, inicjatywa, dociekliwość, niezależność myśli,
zaangażowanie, wytrwałość, zdolność rozmawiania z ludźmi, elastyczność, umiejętność
uczenia się, refleksyjność, myślenie lateralne, kreatywne myślenie, cierpliwość, empatia,
tolerancja i interpretacja niepewnych i sprzecznych informacji, umiejętności pracować z dala
od rodziny i domu, interpretować uczucia, idee i fakty, uczciwość i uczciwość.
2. Wiedza prawna. Znajomość prawa odnoszącego się do uprawnień policji, procedury,
procesu sądowego w sprawach karnych, dobrego ugruntowania w prawie karnym, znajomości
zmian w ustawodawstwie, protokołu sądowego, zasad ujawniania, wykorzystania dowodów,
formatu akt sprawy i świadomości argumentów obronnych.
3. Praktyczna wiedza. Technologia dostępna dla detektywów i wykorzystywana przez
przestępców, zrozumienie kontekstu, w którym popełniane są przestępstwa i świadomość
różnych ról śledczych funkcje organizacji policyjnej i wyspecjalizowanych doradców. Uznanie,
że przestępczość zmienia się wraz z czasem i miejscem i może wymagać reakcji policji
dostosowanej do określonego kontekstu. Świadomość sądowa i wiedza praktyczna (np.
Zachowanie miejsca zbrodni i pakowanie dowodów).
4. Ogólna wiedza. Uznanie, że wiedza zmienia się, znajomość rozwoju w praktyce pozwoli
detektywowi pozostać na bieżąco.
5. Wiedza teoretyczna. Rozumienie teoretycznych podejść do rozumowania śledczego i teorii
zbrodni.

6. Umiejętności zarządzania. Zarządzanie i kontrola informacji na temat sprawy, wdrażanie
działań dochodzeniowych, formułowanie strategii dochodzeniowych, weryfikacja porad
ekspertów, ustalanie priorytetów w zakresie zapytań, formułowanie strategii medialnych,
świadomość dostępności zasobów oraz znajomość roli personelu dostępnego dla
dochodzenia. Zarządzaj wiedzą i uczeniem się dzięki wykorzystaniu umiejętności badawczych,
aby detektyw mógł pozostać na bieżąco.
7. Umiejętności badawcze. Technikę wywiadu, przedstawianie dowodów, kultywowanie
informatorów, wydobywanie podstawowych informacji (z plików, raportów, ofiar i świadków),
konstruowanie plików, ocenianie i ocenianie informacji, umiejętność wchłaniania i zarządzania
dużymi ilościami informacji, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, formułowanie
linii śledztwa, twórz wolny czas, przyswajaj informacje z miejsca zbrodni, nieustannie
przeglądaj linie zapytania, pytania i prowadź legalne strony.
8. Umiejętności interpersonalne. Zdolność do komunikowania się i nawiązywania relacji z
szeregiem ludzi, pozostawania otwarci, świadomości konsekwencji działań i unikania
spekulacji.
Stelfox i Pease twierdzą, że dokonano zaskakująco małych badań empirycznych nad
sposobem, w jaki poszczególni oficerowie podchodzą do zadania badania przestępczości. W
swoich własnych badaniach odkryli, że badacze to praktycy. Zakładając, że zdolności
poznawcze przeciętnego badacza są nie mniejsze niż populacja jako całość, można oczekiwać,
że on lub ona będzie odpowiedzialny za popełnienie tych samych błędów poznawczych, co
reszta z nas. Zakładając również, że środowisko decyzyjne, w którym pracuje detektyw,
prawdopodobnie nie zmieni się zbytnio, można się spodziewać, że błędy powtórzą się.
Inteligencja stała się ważnym elementem współczesnych strategii policyjnych. Jednak Innes i
in. argumentują, że analiza wywiadu kryminalnego jest wykorzystywana zgodnie z
tradycyjnymi sposobami działań policji; jest sposobem na twierdzenie o "obiektywności
naukowej" dla działań policji; i jest w dużej mierze kształtowana przez policyjne perspektywy
dane. Twierdzą, że sens zwiększonej obiektywności często przypisywany produktom "pracy
wywiadowczej" jest często zawyżany. W związku z tym produkty analizy przestępczości można
lepiej rozumieć jako artefakt danych i metod stosowanych w ich konstrukcji, niż zapewniać
dokładność reprezentowanie wszelkich problemów związanych z przestępczością. Dodano do
tego Innes i in. stwierdzili, że w niektórych sekcjach organizacji policyjnej narasta frustracja,
gdy spostrzegane niepowodzenie programów policyjno-policyjnych ułatwia rutynowe
przekazywanie policji wysokiej jakości informacji od członków społeczności. Wszelkie obawy
związane z niskim poziomem zostały wzmocnione i wzmocnione przez ostatnie wydarzenia na
poziomie "wysokiego policyjnego", gdzie istnieje dobrze udokumentowana zmiana w kierunku
próby zwiększenia bezpieczeństwa narodowego przed zagrożeniami ze strony grup
terrorystycznych, karteli narkotykowych i sieci zorganizowanych przestępstw. Obecność
kryminalnych rynków i sieci oznacza stopień zorganizowania przestępstwa. To z kolei
rekurencyjnie usprawiedliwia inwestycje w technologie analizy. Sygnalizuje to samej policji, że
samo aresztowanie izolowanych osób będzie miało jedynie tymczasowy wpływ na poziom
przestępczości, zanim właściwości adaptacyjne i mechanizmy zastępcze otaczających sieci i
rynków spowodują ich reformę. W związku z tym muszą przeprowadzić analizę, aby poprawić

ich świadomość kształtu i struktury sieci wspierających i rynków, na których znajdują się
umotywowani przestępcy, aby wszelkie interwencje wymierzone przeciwko nim miały większy
wpływ. Jednym z wąskich gardeł w międzynarodowej współpracy policyjnej jest
ukierunkowanie dochodów z przestępstwa. Agencje międzynarodowe, takie jak Interpol i
Europol, są czasami zaangażowane w interakcję między władzami a organizacjami
egzekwowania prawa w danych krajach. Borgers i Maurowie badali wąskie gardła we
współpracy międzynarodowej w Holandii w zakresie zwalczania dochodów z przestępstwa.
Chociaż nie znaleziono wąskich gardeł we współpracy z krajami takimi jak Belgia i Wielka
Brytania, stwierdzono wąskie gardła w odniesieniu do takich krajów, jak Hiszpania i Turcja. W
odniesieniu do Turcji Holandia działa głównie jako państwo wnioskujące, a nie państwo
wezwane:
Jeśli chodzi o stosunki współpracy z Turcją, respondenci tureccy twierdzą, że tworzenie
holenderskich wniosków o wzajemną pomoc jest niewystarczające. Ze strony Niderlandów
istnieją różne opinie na temat dokładności dochodzenia przeprowadzonego na wniosek
Niderlandów. Jeśli chodzi o sposób, w jaki ludzie zwracają się do siebie nawzajem, uderzające
jest to, że respondenci tureccy czasami uważają holenderski sposób działania za wyniosły i
niecierpliwy. Według holenderskich respondentów trudności w komunikacji pojawiają się
również, gdy holenderscy funkcjonariusze policji kontaktują się bezpośrednio z tureckimi
sędziami.

Aby zwalczyć zorganizowaną przestępczość, organy ścigania w Wielkiej Brytanii
zreorganizowały się. Brytyjska Agencja ds. Zorganizowanej Przestępczości Zbrodniczej (SOCA)
rozpoczęła działalność w 2006 roku z rocznym budżetem w wysokości 400 milionów funtów.
SOCA łączy National Crime Squad, National Criminal Intelligence Service (NCIS) oraz śledczych
z Urzędu Celnego i Home Office's Immigration Service
8.6 Style myślenia detektywistycznego
W śledztwach kryminalnych detektywi stosują różne style myślenia, takie jak styl metody, styl
wyzwania, styl umiejętności i styl ryzyka. W badaniu przeprowadzonym w Norwegii detektywi
zostali poproszeni o wyszczególnienie pięciu najważniejszych cech skutecznych badaczy.
Dokonano tego w wolnym formacie, wymagając analizy treści w celu skategoryzowania
odpowiedzi. Odpowiedzi zostały podzielone na kategorie według stylów myślenia. Podczas
gdy kreatywność była najczęściej wymienianą cechą, analiza zawartości pokazuje, że styl
umiejętności detektywów jest najbardziej efektywnym stylem myślenia. Aby być skutecznym,
detektywi muszą ćwiczyć dobrą komunikację empatyczną, otwartą ciekawość, logiczne
myślenie, twórcze myślenie i zawziętą determinację. Twórczość jest często wymieniana jako
cecha skutecznych detektywów. Detektywi mogą być kreatywni w swojej pracy, generując
nowe sposoby wykonywania swojej pracy, wymyślając nowe procedury i innowacyjne
pomysły oraz zmieniając znane podejścia w nowe alternatywy. Jednak detektywom często
mówi się, by pracowali przy książce, zapominając o znaczeniu twórczego myślenia i znaczeniu
kreatywnych osób. Rozróżniamy cztery style myślenia w dochodzeniach policyjnych. Styl
metody jest oparty na procedurach i procesach pojęciowych dla zbierania informacji. Styl

wyzwania wynika z intensywności pracy, ofiary, przestępcy i przestępstwa. Styl umiejętności
opiera się na osobistych cechach i zdolnościach odnoszących się do ludzi na różnych
poziomach. Styl ryzyka jest napędzany przez kreatywność w odkrywaniu i rozwijaniu
informacji w materiał dowodowy. Te cztery style myślenia śledczego, jak pokazano na Rysunku
7.3, zostały wprowadzone w tej książce, aby sklasyfikować cechy skutecznych detektywów w
odpowiednich stylach myślenia. Taka klasyfikacja umożliwia identyfikację ważnych stylów
myślenia i form uczenia się. Nasze badanie dotyczyło tego, w jaki sposób detektywi policji
doświadczają, rozumieją i myślą o procesie prowadzenia poważnych i złożonych dochodzeń w
sprawach karnych. W dochodzeniach policyjnych rozpoczyna się dochodzenie dla
detektywów, kiedy otrzymują przestępstwo do rozwiązania. Gdy są rozdawane, detektywi
stosują podstawy metody proceduralnej, w której zostali przeszkoleni. Istnieje wiele różnych
kroków proceduralnych w literaturze dotyczącej dochodzeń w sprawach karnych dotyczących
różnych rodzajów przestępstw, ale w zasadzie wszystkie takie kroki są zgodne z logiczną
sekwencją, która może być podliczona w ramach zestaw podstawowych kroków, określanych
jako "5 C" policyjnej proceduralnej metody dochodzenia. 5 C to etapy proceduralne gromadzenia, sprawdzania, rozważania, łączenia i konstruowania - informacji w materiał
dowodowy. Pod względem koncepcyjnym ta "metoda proceduralna" stanowi problem dla
detektywów, ponieważ ich formalne wykształcenie tylko wyposaża ich w ten sposób
"myślenia" w dochodzeniu, pojawia się pytanie, w jaki sposób uczą się myśleć w jakikolwiek
inny sposób lub robią to podczas badania?

Wcześniejsze badania empiryczne wykazały, że poza wspomnianym stylem myślenia
analitycznego "metoda" istnieją trzy inne jakościowo różne sposoby myślenia, które
potencjalnie mogą wejść w grę, gdy detektywi prowadzą dochodzenie w sprawie
przestępstwa. Trzy pozostałe style lub preferowane sposoby myślenia o procesie
dochodzeniowym, w którym detektywi wykorzystują poważne i złożone zbrodnie, to styl
wyzwania, styl umiejętności oraz styl ryzyka myślenia badawczego. Sposób, w jaki każdy z tych
trzech stylów myślenia śledczego działa w połączeniu z podstawowym stylem metody, został
pokrótce zarysowany. Gdy detektywi przeprowadzają poważne i / lub skomplikowane
dochodzenie, stają się napędzani intensywnością wyzwania, co motywuje ich do wykonywania
najlepszej pracy mogą dla ofiary (ofiar) złapać przestępcę (przestępców) i rozwiązać
przestępstwo poprzez zastosowanie "podstawowych 5C" stylu myślenia, w którym zostali
przeszkoleni. Ten styl myślenia polega na tym, co motywuje które sprawiają, że detektywi
robią wszystko, co mogą zrobić w konkretnym dochodzeniu (detektywi z domu, na tym
poziomie detektywi myślą o pracy, ofierze, przestępstwie i przestępcy, te cztery elementy
(przestępstwo zadające ofiarę - przestępstwo) są kluczowe Źródła intensywności W trakcie
dochodzenia w sprawie detektywów detektywi wymagają umiejętności, aby skutecznie
komunikować się z różnymi ludźmi w celu uzyskania informacji umożliwiających ustalenie
wykonalnego dochodzenia. Taka umiejętność wymaga również, aby detektywi byli elastyczni
w podejściu do ludzi i przypadku, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu zaangażowania
emocjonalnego w stosunku do ofiar, świadków, informatorów i podejrzanych. W tym stylu
myślenia śledczego detektywi interesują się tym, jak odnoszą się do ludzi. Detektywi muszą
zastanowić się, w jaki sposób będą odnosić się do ofiary, świadków, potencjalnych
podejrzanych, lokalnej społeczności i szerszej opinii publicznej, aby uzyskać informacje,
których potrzebują, aby przedstawić tę sprawę. Korzystając z ich umiejętności śledczych,
detektywi starają się zmaksymalizować możliwości osiągnięcia dobrego rezultatu, podejmując
usankcjonowane prawem i logicznie uzasadnione ryzyko w szerokim zakresie wpływów. Takie
uzasadnione podejmowanie ryzyka wymaga od detektywów proaktywnego wykorzystywania
kreatywności do tego, w jaki sposób dążą do odkrycia nowych informacji oraz, w razie
potrzeby, w jaki sposób rozwijają takie informacje w materiał dowodowy. Ten styl ryzyka
obraca się wokół tego, w jaki sposób detektywi myślą poprzez bycie proaktywnie kreatywnym
na tyle, aby odkrywać nowe informacje, a w razie potrzeby rozwijać je w dowody, które będą
odporne na testowanie w sądzie. Chociaż doświadczeni detektywi i badacze intuicyjnie
wykorzystują te cztery poziomy myślenia w dochodzenie, rzadko zdarza się, aby jakikolwiek
jeden detektyw przyrównał równą wagę do wszystkich czterech stylów myślenia śledczego w
konkretnym przypadku, ponieważ detektywi tacy jak wszyscy inni preferują jeden lub dwa
style lub sposoby myślenia. Zjawisko to dotyczy psychologii poznawczej badaczy policji. W
centrum uwagi śledztwa jest gra myślowa. Jeśli chodzi o rozwiązywanie przestępstwa,
zdolność detektywa do myślenia jako śledczego jest wszystkim. Wyraźnie różne sposoby
myślenia to badanie jako metoda, badanie jako wyzwanie, badanie jako umiejętność i badanie
jako ryzyko. Wszystkie cztery sposoby opisywania śledztwa kryminalnego mogą być
postrzegane jako mniej lub bardziej częściowe zrozumienie całego zjawiska dochodzenia.
Cztery wyraźnie odmienne sposoby myślenia (style) dotyczące procesu dochodzenia przez
detektywów zostały przedstawione na rysunku. Jak widać na rysunku, istnieje hierarchiczna
struktura tego, jak myślą badacze. Nie wszystkie przypadki będą wymagały użycia wszystkich

czterech stylów myślenia w celu ich rozwiązania. Jednak wraz z upływem czasu w badaniu bez
rezultatu, inne style myślenia śledczego będą musiały wejść w grę w celu zwiększenia
prawdopodobieństwa pomyślnego wyniku. W istocie, im bardziej złożona była zbrodnia, tym
wyższy styl myślenia śledczego wymagał jej rozwiązania.

