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1. Opis projektu.
Obieg informacji w wirtualnej infosferze (media społecznościowe, blogi, tweety, wiadomości online, komentarze pod nimi, wyniki wyszukiwarek, etc.) istotnie wpływa na zachowanie już nie tylko
poszczególnych jednostek, ale całych społeczeństw. Potwierdzone w ostatnich latach wydarzenia
np. prób zwiększania polaryzacji społeczeństwa, wpływu na wyniki wyborów demokratycznych
(np. w USA) lub katalizowania masowych protestów społecznych (np. tzw. “arabska wiosna”),
kampanii dezinformacyjnych (np. tzw. “polskie obozy zagłady”, etc.) przyczyniły się do używania
terminu “wojny informacyjnej”. Istnieje pilna potrzeba obiektywnych nowatorskich badań w/w
zjawisk i procesów z zastosowaniem najnowszych technologii informacyjnych w tym np. technik
typu word-embedding, głębokie sieci neuronowe (np. sieci rekurencyjne typu LSTM i ich
warianty), słowniki wydźwięku, etc. Celem projektu jest studiowanie w/w problemów, aktualnego
stanu wiedzy i rozwój nowych modeli, metod i algorytmów dedykowanych badaniu i modelowaniu
takich zjawisk, nie tylko dla języka angielskiego, ale szczególnie dla infosfery dotyczącej języka
polskiego.
Badania w obszarach:
a. gromadzenie danych nieustrukturyzowanych i ustrukturyzowanych (np. tekst, dane grafowe,
artykuły wiadomości, blogi, komentarze, tweety, etc.) dostępnych on-line w sieci
b. analiza w/w danych i modelowanie pod względem m.in.: tematyki, wydźwięku, wpływie na
opinię publiczną, manipulacji informacją, tzw. “fake newsów”, prób masowego wpływania np. Na
wyniki wyborów, zjawisk tzw. “trollingu”, etc.
Cele pracy m.in. obejmują:
a. intensywne studia obecnego stanu wiedzy (literatura) i ewaluacja dotychczasowych modeli
b. projektowanie i implementacja nowych i ulepszonych metod i modeli
c. stworzenie zasobów (m.in. zbiorów danych) wspomagających realizację danego zadania
d. stworzenie metod i zasobów ewaluacji metod
e. uzyskanie ciekawych wyników eksperymentów empirycznych na w/w danych
f. wysokiej jakości publikacje naukowe opisujące w/w wyniki
2. Wymagania
a. Ukończone studia drugiego stopnia z informatyki, matematyki, fizyki lub równoważna wiedza i
gotowość do samodzielnego uzupełnienia wiedzy, umiejętności programistyczne i znajomość
podstawowych technik przetwarzania danych
b. Duża samodzielność i determinacja
c. Podstawowa wiedza dotycząca uczenia maszynowego, statystyki, algorytmów i eksploracji
danych
d. Zainteresowanie współczesnymi problemami obiegu informacji w społeczeństwie,
zainteresowanie technikami data science, w tym web mining i analizą tekstu (text mining) i
rozwiązywaniem rzeczywistych problemów, mile widziana dobra orientacja w bieżących
zagadnieniach geopolitycznych, społecznych i gospodarczych
e. Dobra znajomość języka angielskiego (przede wszystkim czytanie i pisanie)
f. Chęć uczestniczenia w regularnym przygotowywaniu wysokiej jakości publikacji naukowych
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