
 

  

 

 

COLLMIND | Trening sieci neuronowej w celu wykrywania 

                                                         FAKE NEWS, agresji, stereotypów 
  

  

Instrukcja obsługi modelu 
 

W tym dokumencie znajduje się instrukcja obsługi modelu innowacji COLLMIND. Innowacja COLLMIND została 

przygotowana w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 – Kształcenie i sfinansowana ze środków Funduszy 

Europejskich oraz budżetu państwa polskiego. COLLMIND to program zajęć edukacyjnych dla młodzieży, w 

ramach których wspólnie stworzymy narzędzie informatyczne – model sieci neuronowej, który pomoże w 

wykrywaniu w Internecie FAKE NEWS, agresji lub negatywnych stereotypów. 

  

Zapoznaj się z naszymi materiałami, aby o 

szybko nauczyć się, jak przygotować swoich 

uczniów do rozpoznawania fake newsów! 

 

Dlaczego CollMind? Nazwa pochodzi od 

angielskiego „Collective Mind”, co oznacza „zbiorowy 

umysł”. Jako zbiorowość wspólnie możemy znaleźć 

rozwiązanie problemu!   

Jak korzystać z tego dokumentu? 

Informacje na temat realizacji zajęć można znaleźć 

na stronie www.collmind.pl. Pomocne będą 

szczególnie: 

 

Tutoriale video: przygotowane przez nas 

filmy instruktażowe 

Literatura przedmiotu: pogłębienie wiedzy 

o danym zagadnieniu. 
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http://www.collmind.pl/
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Polecamy, aby przed rozpoczęciem korzystania z programu CollMind zapoznać się z materiałami 

dostępnymi na stronie internetowej CollMind.pl.  

 

TUTORIAL CollMind krok po kroku, dostępny pod następującym adresem:  

https://collmind.pl/#krok zawiera krótkie wprowadzenie do korzystania ze strony internetowej 

CollMnd i z innych narzędzi. 

 

MENU GŁÓWNE 

 

Po wejściu na stronę główną widzimy logo Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł projektu, menu 

główne oraz menu WCAG 2.0 (po lewej stronie). Menu główne zawiera kategorie: (1) Start: Stwórz 

projekt – pełniącą równocześnie rolę strony głównej; (2) Założenia; (3) Wymagania techniczne; (4) 

Scenariusze – rozwijane menu zawierające podkategorie: (a) Scenariusz: Fake news, (b) Scenariusz: 

AGRESJA, (c) Scenariusz: STEREOTYPY; (5) Społeczność CollMind. 

 

MENU WCAG 2.0 

To menu pojawia się po kliknięciu ikonki symbolizującej osoby niepełnosprawne. 

Umożliwia ono wizualne dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób 

cierpiących na zaburzenia wzroku. Dostosowanie może mieć miejsce poprzez: 

zwiększenie lub zmniejszenie tekstu, wyświetlanie w skali szarości, 

uruchomienie wysokiego kontrastu lub kontrastu negatywnego, wyświetlanie 

jasnego tła, podkreślenie linków, oraz zmianę czcionki na bardziej czytelną. Na 

samym dole znajduje się funkcja „Reset” pozwalająca na powrót do domyślnych 

ustawień. 

 

   

Strona internetowa CollMind.pl 

https://collmind.pl/#krok


 

 

 

 

PODSTRONA „START: STWÓRZ PROJEKT” 

 

Strona ta pełni rolę strony głównej. Znajdują się na niej informacje wprowadzające w projekt oraz film 

„CollMind krok po kroku”, który należy obejrzeć w pierwszej kolejności.  

Strona ta zwiera również formularz pozwalający na utworzenie własnego dedykowanego „projektu”, czyli 

dedykowanej instancji strony FN MINER, na której każda z grup uczestniczących w projekcie będzie mogła 

przeprowadzić trening sieci neuronowej. 

W formularzu należy wpisać:  

• email lidera/kierownika projektu (np. nauczyciela 

prowadzącego zajęcia) – na ten email zostanie wysłana 

informacja na temat utworzonej dla każdej z grup dedykowanej 

instancji strony FN MINER; 

• Wybór tematyki projektu z rozwijanej listy (najlepiej po 

zapoznaniu się ze scenariuszami projektu); 

• Uzasadnienie: dla kogo i w jakim celu powstanie projekt. 

Zwięzła charakterystyka grupy i planowanego celu pracy; 

• Unikalna nazwa grupy projektowej bez spacji i polskich 

znaków – będzie to element adresu internetowego dedykowanej 

instancji strony FN MINER. 

 

Strona internetowa CollMind.pl 



 

 

 

 

 

Bardzo szybko powinniśmy otrzymać email 

z danymi dostępowymi do założonego przez 

nas projektu. Przykładowy email 

prezentujemy obok. Najważniejszą 

informacją zawartą w tym emailu jest adres 

dedykowanej strony WWW dla naszej 

grupy, gdzie będziemy mogli dokonywać 

klasyfikacji tweetów. 

 

 

PODSTRONA „ZAŁOŻENIA” 

Strona ta opisuje najważniejsze założenia merytoryczne projektu. Zostało tam opisane zjawisko fake 

news, opisano najważniejsze cechy mediów społecznościowych i w szczególności Twittera, opisano 

skrótowo pojęcie sieci neuronowych, oraz zamieszczono dwa tutoriale video: 

• TUTORIAL: jak trenować sieć neuronową z użyciem aplikacji FN MINER? 

• TUTORIAL: Jak używać skryptu FN WARRIOR do wykrywania niebezpiecznych treści? 

 

PODSTRONA „WYMAGANIA TECHNICZNE” 

Strona ta zawiera opis wymagań technicznych związanych z realizacją projektu i prezentuje linki do 

pobrania niezbędnych narzędzi, w tym środowiska Orange Data Mining, skryptu FN WARRIOR oraz kodów 

dostępowych do API Twittera 
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PODSTRONA „SCENARIUSZE” 

Pozycja ta otwiera rozwijane menu, z którego można wybrać opis jednego z dostępnych scenariuszy:  

(a) Scenariusz: Fake news, (b) Scenariusz: AGRESJA, (c) Scenariusz: STEREOTYPY.  

Każda podstrona ze scenariuszem zawiera: informacje na temat jego czasu realizacji, cel ogólny i cele 

operacyjne, metody, środki dydaktyczne, przebieg zajęć: prezentację zagadnienia. Na podstawie 

informacji zawartych na tej stronie należy przeprowadzić wprowadzającą część zajęć, prezentującą 

wybrane zagadnienie, nad którym będzie pracowała grupa. Po tym wprowadzeniu będzie możliwa praca z 

dedykowaną dla nas stroną WWW zawierającą aplikację FN MINER. 

 

PODSTRONA „SPOŁECZNOŚĆ COLLMIND” 

Na tej podstronie możemy podzielić się rezultatami swojej pracy z innymi osobami korzystającymi z 

narzędzi COLLMIND, możemy również zapoznać się z rezultatami pracy innych grup. Rezultatami swojej 

pracy możemy podzielić się na dwa sposoby: 

 

Pierwszy formularz pozwala na zaimportowanie plików będących rezultatem klasyfikowania tweetów przez 

naszą grupę w aplikacji FN MINER. Możemy tutaj załadować plik CSV lub ZIP, który wyeksportowaliśmy z 

naszej dedykowanej strony WWW, na której klasyfikowaliśmy tweety (opisane niżej). Drugi formularz 

pozwala na zaimportowanie plików będących rezultatem wykrywania niebezpiecznych treści na Twitterze 

dzięki skryptowi FN WARRIOR (opisane niżej). 

Zaimportowane pliki będą dostępne dla wszystkich osób odwiedzających Społeczność CollMind. Pliki 

widoczne są pod formularzami. 

 

Strona internetowa CollMind.pl 



 

 

 

 

 

Korzystanie z dedykowanej dla naszej grupy strony WWW utworzonej dzięki formularzowi rejestracji jest 

podstawą dla pracy warsztatowej realizowanej w trakcie zajęć. Strona ta zwiera aplikację FN MINER 

umożliwiającą klasyfikowanie tweetów. 

 

TUTORIAL Jak trenować sieć neuronową z wykorzystaniem FN MINER,  

dostępny jest pod następującym adresem:  https://collmind.pl/zalozenia-2/#miner.  

 

Widoczna u góry ekranu nazwa grupy (w poniższym przykładzie „nasza”) przypomina nam, że jesteśmy na 

dedykowanej dla nas stronie WWW z aplikacją FN MINER. Każdy z uczestników zajęć dysponujący 

własnym komputerem może niezależnie od siebie wyświetlić tę stronę WWW, a wtedy zobaczy inny, 

losowo dobrany tweet z bazy. Najważniejszym zadaniem uczestników zajęć jest zapoznawanie się z 

treściami prezentowanych tweetów oraz dokonywanie ich klasyfikacji (np. w Scenariuszu nr 1 klasyfikacja: 

FAKE lub PRAWDA). 

 

Aby dokonać klasyfikacji należy kliknąć jeden z przycisków („Klasyfikuj jako FAKE” lub „Klasyfikuj jako 

PRAWDĘ”). Jeśli nie jesteśmy pewni naszego wyboru, możemy kliknąć przycisk „Pomiń” – wówczas ten 

tweet pozostanie bez klasyfikacji, dopóki inna osoba jej nie dokona. We właściwym dokonaniu klasyfikacji 

pomóc może odwiedzenie Twittera i obejrzenie treści w oryginalnym kontekście („Link do oryginału”). 

 

Aplikacja FN MINER 

https://collmind.pl/zalozenia-2/#miner


 

 

 

 

Treści, które zostały już sklasyfikowane, można przeglądać w zakładkach „Sklasyfikowane jako FAKE” lub 

„Sklasyfikowane jako PRAWDA”. Możemy tu wyświetlać sklasyfikowane treści, i w razie podejrzenia 

błędnych klasyfikacji możemy skierować je do ponownego rozpatrzenia klikając przycisk „KLASYFIKUJ 

PONOWNIE”. 

 

 

Zakładka „Najczęściej używane słowa” pozwoli nam na wygenerowanie chmury słów opartej na tweetach 

dostępnych w bazie. Pozwoli to na szybkie rozpoznanie najważniejszych tematów pojawiających się w 

debatach. 

 

 

Aplikacja FN MINER 



 

 

 

 

Zakładka „Eksportuj” pozwala na wyeksportowanie rezultatów naszej pracy nad klasyfikację tweetów. 

Polecamy zastosowanie opcji „Usuwaj nadmiarowe tweety”, aby w wyeksportowanych plikach znajdowała 

się taka sama ilość danych w obu przeciwstawnych kategoriach (np. taka sama ilość tweetów 

sklasyfikowanych jako FAKE oraz jako PRAWDA). Dane zostaną wyeksportowane w postaci pliku „Dane 

treningowe” zawierającego 90% danych, oraz pliku „Dane testujące” zawierającego 10% danych. Pliki te 

mogą być użyte w skrypcie FN WARRIOR (patrz niżej). Ponadto można dokonać eksportu modelu do 

Społeczności CollMind. Wygenerowany w ten sposób plik może zostać zaimportowany przez formularz 

„Rezultaty klasyfikowania przez naszą grupę” (opisane wyżej). 

 

Ostatnia z dostępnych możliwości to pobieranie danych z Twittera. Pozwoli to na rozbudowanie bazy 

Tweetów do klasyfikacji. Postępując zgodnie z podaną tam instrukcją możemy dopisywać kolejne tweety 

do naszej bazy. 

 

 

Aplikacja FN MINER 



 

 

 

 

Stworzony przez grupę uczestniczącą w warsztatach model sklasyfikowanych tweetów może zostać 

wykorzystany w skrypcie FN WARRIOR działającym w środowisku Orange Data Mining. 

 

TUTORIAL Jak używać FN WARRIOR, dostępny jest pod następującym adresem:  

https://collmind.pl/zalozenia-2/#warrior.  

 

W pierwszej kolejności należy zaimportować nasze „Dane treningowe” oraz „Dane testujące” przez 

kliknięcie w pole „DANE TRENINGOWE” lub „DANE TESTUJĄCE” i wybranie z dysku twardego naszych 

plików. 

 

 

Następnie możemy sprawdzić skuteczność działania naszego modelu klikając w ikonkę „TABLICA 

POMYŁEK” (patrz rysunek niżej). Zawarte tam informacje pozwalają na stwierdzenie, w ilu procentach 

przypadków przeprowadzona przez sieć neuronową (lub alternatywnie przez regresję logistyczną lub 

metodą „naiwny Bayes”)  automatyczna klasyfikacja „DANYCH TESTUJĄCYCH” została przeprowadzona 

poprawnie. W podanym niżej przykładzie widać, że nastąpiło to w 100% dla kategorii „FAKE” i w 90,9% 

dla kategorii „PRAWDA”. 

 

 

Aplikacja FN WARRIOR 

https://collmind.pl/zalozenia-2/#warrior


 

 

 

 

 

 

 

Możemy również skorzystać z opcji wykrywania niebezpiecznych treści na Twitterze. W tym celu klikami 

ikonkę „Twitter” i określamy parametry wyszukiwania zgodnie z wybranym przez nas Scenariuszem zajęć. 

 

 

 

Aplikacja FN WARRIOR 



 

 

 

 

 

Kolejnym etapem jest połączenie ikonki „WYBÓR KOLUMN – DANE Z TWITTERA” z ikonką „WYKRYWANIE 

TREŚCI – FN WARRIOR”. Pozwoli to na weryfikację danych zgodnie z naszym modelem. 

 

 

 

Wykryte treści uznane za potencjalnie niebezpieczne można sprawdzić, klikając na zaznaczone poniżej 

ikony: 

 

 

 

Aplikacja FN WARRIOR 



 

 

 

 

 

Wykryte niebezpieczne treści można zapisać w plikach. 

 

Pliki z wykrytymi treściami można opublikować w Społeczności CollMind, aby podzielić się z nimi z innymi 

użytkownikami. 

 

 

 

Aplikacja FN WARRIOR 


