
 

  

 

 

COLLMIND | Trening sieci neuronowej w celu wykrywania 

                                                         FAKE NEWS, agresji, stereotypów 
  

  

Założenia merytoryczne 
Problemem, na który odpowiada nasz projekt, jest zalew dezinformacji, agresji i FAKE NEWS w Internecie. 

Dezinformacja i agresja w Internecie stają się coraz bardziej groźne, szczególnie w kontekście wojny na 

Ukrainie, a wcześniej pandemii koronawirusa. Nasz projekt pomaga w analizie tych zagadnień, ale przede 

wszystkim przyczynia się do praktycznego ograniczenia rozpowszechniania FAKE NEWS poprzez warsztaty 

pomagające młodzieży w lepszej identyfikacji tego typu treści, oraz wspólne przygotowanie narzędzia do 

wykrywania dezinformacji i agresji poprzez wytrenowanie dedykowanej sieci neuronowej. 

  

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 techniczne 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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Na zajęciech realizowanych z wykorzystaniem metody CollMind będziecie używali kilku narzędzi 

technicznych. Poszczególne aktywności uczestników zajęć zobrazowane zostały na poniższym rysunku. 

Informacje dotyczące ich używania znajdziecie w tutorialach video, do których linki zamieszczamy niżej. 

 

Rys. 1. Aktywności uczestników w projekcie CollMind. 

 

TUTORIAL CollMind krok po kroku, dostępny jest pod następującym adresem:  

https://collmind.pl/#krok. Zapoznaj się z tym tutorialem, aby dowiedzieć się jak po kolei 

realizować poszczególne aktywności. 

 

TUTORIAL Jak trenować sieć neuronową z wykorzystaniem FN MINER, dostępny 

jest pod następującym adresem:  https://collmind.pl/zalozenia-2/#miner. Zapoznaj się z tym 

tutorialem, aby dowiedzieć się jak przeprowadzić trenng sieci neuronowej 

 

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

https://collmind.pl/zalozenia-2/#warrior. Zapoznaj się z tym tutorialem, aby dowiedzieć się 

jak sprawdzić rezultaty treningu i jak wykrywać dezinformację w Internecie. 

 

   

Narzędzia techniczne i tutoriale video 

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


 

 

 

Zjawisko FAKE NEWS 

 
 

Zwalczanie fake news (FN) to kwestia, która od wybuchu pandemii koronawirusa stała się kluczowa dla 

bezpieczeństwa informacyjnego wielu społeczeństw. Fake news są zwykle definiowane jako „artykuł 

informacyjny, który jest celowo i weryfikowalnie fałszywy” (Allcott i Gentzkow 2017) lub artykuł lub wiadomość 

opublikowana i rozpowszechniona w mediach, zawierająca fałszywe informacje niezależnie od środków i 

motywów za tym stojących. Fake news oznacza  wiadomość  medialną,  która  jednocześnie  nie  jest  ani  

prawdą, ani  kłamstwem,  opiera  się  na  dezinformacji,  często  zawierając  fragmenty  prawdziwe. Nie należy 

utożsamiać go z pomyłkami dziennikarskimi czy publikacjami opartymi na niesprawdzonych źródłach 

(Bąkiewicz, 2019).   

Z kolei wytyczne Komisji Europejskej definiują dezinformację jako możliwe do zweryfikowania nieprawdziwe lub 

wprowadzające w błąd informacje tworzone, przedstawiane i rozpowszechniane w celu uzyskania korzyści 

gospodarczych lub wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które mogą wyrządzić szkodę publiczną. Fake news 

nie jest tożsamy z „kłamstwem”, ponieważ zawiera w sobie prawdziwą część, jednak często przeinaczoną lub 

wyrwaną z kontekstu. Brakuje mu kontekstu albo dodatkowych informacji, które mogłyby go uwiarygodnić. 

Rozpowszechnianie fałszywych wiadomości jest obecnie postrzegane jako jedno z największych zagrożeń 

dla wolności słowa, niezależnej debaty i uczciwych dziennikarzy, osłabiające zaufanie publiczne do 

rządów i wywołujące niepokoje społeczne. Rozwój mediów społecznościowych i ich popularność również 

odgrywają istotną rolę w rozpowszechnianiu FN. Zwalczanie rozprzestrzeniania się FN jest trudnym i złożonym 

zagadnieniem. Celem naszego projektu jest zatem jak najdalej posunięte zminimalizowanie ich wpływu, 

ponieważ niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie fake news z obiegu informacyjnego. 

 

 

Tematy szczególnie podatne na rozpowszechnianie fałszywych wiadomości to obecnie: 

• Konflikty międzynarodowe (gospodarcze, polityczne, wojskowe); 

• Zdrowie i choroby (pandemia koronawirusa, szczepionki itp.); 

• Zagadnienia społeczne – migracje, kwestie klimatyczne; 

• Wybory parlamentarne i prezydenckie; 

• Konflikty społeczne i religijne. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Cechy charakterystyczne wypowiedzi zawierających FAKE NEWS: 

• Fałszywe stwierdzenia różnią się stylem i jakością od prawdy – Hipoteza Undeutscha (Undeutsch 1967) 

• Fałszywe twierdzenia charakteryzują się wyższym poziomem informacji sensoryczno-percepcyjnej. 

(Marcia 1981)  

• Kłamstwa są inaczej wyrażane w emocjach i procesie poznawczym niż prawda. (Zuckermann 1981) 

• Teoria manipulacji informacją: w FN często istnieje nadmiarowa ilość informacji. (McCornack 2014). 

 

Badania społeczne (m.in. opisane w raporcie "Fake news - dezinformacja online" przygotowanym w grudniu 

2020 na zlecenie KRRiTV) wskazują, że FN w coraz większym stopniu wywierają istotny wpływ na 

debatę publiczną dotyczącą zagadnień kluczowych dla kształtowania polityk publicznych. W efekcie wpływają 

one na kształtowanie się opinii społecznych i politycznych oraz mogą dezinformować wyborców, liderów opinii, 

a nawet polityków. 

Jak czytamy w tekście Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa szybkość rozchodzenia się 

tego typu treści oraz ich zasięg odróżnia je od klasycznych newsów: Fałszywe wiadomości rozchodzą się 

szybciej, dalej i szerzej niż prawdziwe. Wynika to z faktu, że  wzbudzają  zainteresowanie  odbiorcy  

przez  odwoływanie  się  do  jego  uczuć, zainteresowań oraz preferencji. Wtedy odbiorca chętniej dzieli 

się nimi z innymi, dystrybuuje je  i  przekazuje  dalej.  Wobec  szybkości  systemu  informacyjnego,  jakim  

stała  się  sfera  online, odbiorca  może  błyskawicznie  zaspokoić  swoją  ciekawość,  bez  konieczności  

sprawdzania  czy  informacje, które otrzymał są prawdziwe (…). Rozpowszechnianie fałszywych informacji 

zazwyczaj ma określony cel: wywołanie zamierzonych  postaw,  zachowań  lub  reakcji.  Aby  to  

osiągnąć fake  news  musi  mieć  interesującą  formę oraz utrwalić się w pamięci odbiorców. 

 

Wszystko to sprawia, że FAKE NEWS stają się istotnym problemem społecznym, a umiejętność ich 

wykrywania jest szczególnie cenna. Fake newsy i dezinformacja  mają różne  oblicza i mogą 

rozprzestrzeniać się z ogromną szybkością w różnych rodzajach mediów. Internet sprawia, że dostępność i 

przepływ informacji znacznie się zwiększyły. W  natłoku  treści  nietrudno  łatwo o pomylenie fake news z 

wiarygodną informacją, co sprawia że odborcy są stale narażeni na manipulację. 
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Media społecznościowe to obecnie jeden z najważniejszych kanałów informacyjnych, dla wielu ludzi 

istotniejszy niż tradycyjne media, takie jak telewizja, radio czy czasopisma. Media te oparte są 

na technologiach internetowe i mobilnych, które umożliwiają komunikowanie się poprzez interaktywny 

dialog. Do najbardziej popularnych serwisów społecznościowych zaliczamy obecnie: Facebooka, 

Instagrama, TikToka, YouTube’a, LinkedIna oraz Twittera. 

 

Cechy charakterystyczne mediów społecznościowych: 

• Współtworzenie treści: użytkownicy są jednocześnie twórcami treści (tekstów, obrazów,  filmów 

itp.), jak i ich odbiorcami; 

• Budowanie społeczności, która tworzy, konsumuje i udostępnia treści; 

• interaktywność: media te stwarzają użytkownikom możliwość wchodzenia w interakcję między 

sobą poprzez możliwość komentowania, lajkowania, tworzenia dyskusji, zakładanie grup itp.; 

• Komunikacja w czasie rzeczywistym: komunikacja odbywa się na żywo i przez całą dobę, dostępna 

jest niemal dla każdego i z użyciem różnorodnych urządzeń; 

• Sterowane algorytmami profilującymi użytkownika. Właściciele platform na podstawie zachowań 

ludzi wzmacniają lub osłabiają widoczność treści, aby zmusić ich do jak najdłuższego spędzania 

czasu na platformie. Treści, które nam się automatycznie wyświetlają, z reguły mocno działają na 

nasze emocje, dlatego często są to treści kontrowersyjne, clickbaitowe, agresywne, wzbudzające 

skrajne reakcje. Wpływa to m.in. na popularność FAKE NEWSÓW. 

 

W ramach projektu CollMind platformą, w ramach której będziemy monitorowali przypadki dezinformacji, 

agresji i negatywnych stereotypów jest TWITTER: serwis społecznościowy, który swoje działanie opiera w 

na wymianie tak zwanych tweetów, czyli krótkich wiadomości tekstowych.  

 

Media społecznościowe. Twitter 



 

 

 

 

Twitter jest jednym z największych serwisów społecznościowych na świecie. Został on 

założony w Stanach Zjednoczonych, gdzie zyskał sobie dużą popularność. Szacuje się, że globalnie aż 

23% wszystkich użytkowników Internetu ma na nim konto. Liczba użytkowników w Polsce 

również liczona jest w milionach.  Angielskie słowo tweet oznacza ćwierkanie. W języku polskim 

używany jest czasownik tweetować oznaczający pisać na Twitterze. 

Twitter to platforma, która pozwala użytkownikom na szybkie publikowanie tekstów o długości do 

280 znaków. Posty publikowane na Twitterze nazywane są “tweetami”. Użytkownicy piszą krótkie 

wiadomości na swoim profilu za pośrednictwem strony WWW lub wykorzystując do tego celu aplikację 

mobilną.  

Do samego czytania wpisów nie jest konieczne zakładanie konta. Tweety często są osadzane w 

artykułach, które można znaleźć w sieci, nie trzeba więc nawet wchodzić na samą platformę. 

 

 

Rys. 2. Ekran główny Twittera po zalogowaniu. 

 

 

Media społecznościowe. Twitter 



 

 

 

 

Najważniejsze pojęcia związane z używaniem Twittera: 

 

Tweet – to po prostu post, czyli wiadomość opublikowana na platformie społecznościowej. Każdy 

użytkownik może go dodać na stronie głównej, klikając w pole z napisem “Co się dzieje?”. Tweety 

innych użytkowników wyświetlają się poniżej. 

 

Retweet – w polskiej wersji językowej zostało to przetłumaczone jako “podaj dalej”. Opcja ta działa 

jak udostępnienie. Używając retweeta można danego tweeta zamieścić na swoim profilu, dzięki czemu 

zobaczą go osoby obserwujące ten profil. 

 

Replies (odpowiedzi) – posty opublikowane bezpośrednio w odpowiedzi na dany tweet, powiązane z 

nim (można łatwo dotrzeć do oryginalnej wiadomości). 

 

Lajki – polubienia, wyraz sympatii dla opublikowanej przez innego użytkownika treści.  

 

Twitter jest chętnie wykorzystywany przez osoby publiczne, w tym m.in. przez polityków, 

dyplomatów, publicystów i dziennikarzy. Swoje profile na Twitterze mają także gazety, czasopisma, 

instytucje państwowe, przedsiębiorstwa i celebryci. Konta na Twitterze należące do znanych osób mogą 

prowadzić specjaliści ds. komunikacji. Od początku działalności Twittera testuje się możliwość 

wykorzystania wpisów jako źródła danych socjologicznych. 

Pod koniec października 2022 roku serwis Twitter został nabyty za 44 miliardów dolarów przez 

jednego z najbogatszych ludzi świata - Elona Muska. Nowy właściciel zapowiedział, że będzie w 

większym stopniu, niż było to dotychczas, dbał o wolność słowa i pozwalał na prezentację wszystkich 

poglądów, które nie naruszają prawa. Przed Twitterem otwierają się nowe możliwości. 

 

 

 

 

 

 

Media społecznościowe. Twitter 



 

 

 

 

Każdy temat, który jest podatny na rozpowszechnianie FAKE NEWS, jest nieco inny. Innego rodzaju 
dezinformacja pojawia się np. w odniesieniu do sieci 5G,  a innego na temat przebiegu konfliktu zbrojnego. 
W zależności od tematu, którego dotyczy wypowiedź, mogą pojawiać się inne sformułowania, inne 
słownictwo, inne zwroty retoryczne. Spójrzmy na poniższe przykłady dotyczące sieci 5G: 
 
 

JĘZYK TYPOWY DLA FAKE NEWS        JĘZYK NIE WYKAZUJĄCY CECH FAKE NEWS            

 

 

 

 

 

 
Rys. 3. Przykłady różnic pomiędzy normalnymi treściami i fake newsami. 

 

Co wyróżnia FAKE NEWSY na Twitterze? 



 

 

 

 

Sieci neuronowe to programy komputerowe, które są odmianą sztucznej inteligencji. Programy  

te, wzorowane na działaniu neuronów w ludzkim mózgu, można nauczyć rozpoznawania zjawisk na 

podstawie podawanych przykładów. Uczenie sieci neuronowych polega na podawaniu tysięcy 

przykładowych odpowiedzi na zadane pytanie, dzięki czemu sieć może np. rozpoznawać treści, 

które uznamy za niepożądane. Nazywamy to „trenowaniem”. 

Modelem, do którego odwołują się badacze sieci neuronowych jest ludzki mózg. Ten 

najbardziej  skomplikowany i tajemniczy z organów wciąż stanowi dla nas zagadkę, nie znaczy to jednak, 

ze nie  jesteśmy w stanie wykorzystywać zjawisk, które obserwujemy analizując jego działanie. Dzisiejsze 

zainteresowanie sieciami neuronowymi wynika z poszukiwania sposobów bardziej efektywnego 

przetwarzania dużych ilości informacji, a układ nerwowy jest tutaj niedościgłym wzorem.  

 

Rys. 4. Uproszczony schemat jednokierunkowej sieci neuronowej. Poszczególne „kółka” 

oznaczają sztuczne neurony. Licensed under the Creative Commons Attribution 1.0 Generic license. 

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neural_network.svg  

 

 

Sieci neuronowe: na czym polega ich trenowanie? 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neural_network.svg


 

 

 

 

Jeśli jeden tylko sztuczny neuron ma niewielkie możliwości rozwiązywania problemów, to wiele 

połączonych ze sobą neuronów tworzy warstwy, gdzie jedna warstwa przekazuje wyniki 

kolejnej, aż do najwyższej warstwy, dającej odpowiedź. Sieć neuronowa składa się z trzech typów 

warstw: wejściowej (zbiera dane i przekazuje je  dalej), ukrytej (tu szukane są powiązania między 

neuronami, czyli zachodzi proces uczenia się) i wyjściowej (gromadzi wnioski, wyniki analizy). Sztuczne 

sieci neuronowe w procesie uczenia się dostosowują tzw. wagi, które są kluczowym elementem klasyfikacji 

wiedzy, na podstawie tysięcy przykładów. Bazując na przedstawionych rzeczywistych przypadkach sieć 

stara się odkryć i zapamiętać ogólne prawidłowości charakteryzujące te obiekty. Rozpoznane reguły 

sztuczna sieć neuronowa przechowuje w postaci rozproszonej w wartościach 

współczynników wagowych neuronów.  

Przygotowanie zbioru uczącego w naszym projekcie polega na ręcznym klasyfikowaniu treści 

pochodzących z serwisu Twitter.  Proces uczenia sieci opiera się zawsze na zbiorze uczącym, który 

zawiera przypadki uczące, czyli – w naszym przypadku – tweety, wraz ze znanymi 

poprawnymi rozwiązaniami (odpowiedzi wzorcowe). Sens użycia sieci neuronowej polega na tym, 

że musi ona (po nauczeniu) rozwiązywać zadania podobne do tych, na których była uczona, lecz nie 

identyczne z nimi. Tego typu przeniesienie nabytej wiedzy na nowe przypadki nazywane jest 

generalizacją. W każdym z przygotowanych scenariuszy istnieją dwie wykluczające się możliwości 

klasyfikacji. W pierwszym scenariuszy chodzi o rozróżnienie FAKE NEWS lub PRAWDY. W kolejnym 

scenariuszu skupiamy się na wykryciu NEGATYWNYCH STEREOTYPÓW lub ich braku. Wreszcie, ostatnia 

możliwość to wskazanie AGRESJI lub BRAKU AGRESJI. W ten sposób zostanie przygotowany zbiór 

przypadków uczących, zawierających dane wejściowe (tweety) oraz skojarzone z nimi odpowiedzi 

wzorcowe (np. wskazanie czy dany tweet to FAKE, czy PRAWDA). Następnie zbiór zostanie podzielony na 

dwie części: jedna z nich będzie wykorzystywana do automatycznego uczenia sieci z użyciem wybranego 

algorytmu, a także będzie pełnił rolę zbioru walidacyjnego, wykorzystywanego w procesie uczenia jedynie 

pośrednio. Druga część zbioru będzie pełniła rolę „danych testujących”, tzn.  po zakończeniu uczenia 

zostanie wykorzystana do przeprowadzenia jednorazowej kontroli, czy w wyniku zbiegu okoliczności mimo 

okresowej walidacji nie doszło w trakcie uczenia do utraty zdolności generalizacji. Zbiór testowy tworzy się 

włączając do niego około 10% losowo wybranych przypadków uczących. 
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Życzymy powodzenia w korzystaniu 

z Innowacji CollMind! 

 

w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 

biuro@aurealibertas.org  

 

 

 

 

 

mailto:biuro@aurealibertas.org

