
Hra s účelom ako prostriedok 
získavania metadát a 
objavovania autorít

autor: Peter Dulačka

vedúci projektu: Ing. Jakub Šimko, PhD.

FIIT STU, Bratislava, 10. 6. 2014



Motivácia (1/3)

• HRY
‒ Primárny cieľ: zabaviť.

‒ Bez žiadneho vyššieho účelu (okrem vzdelávacích).

‒ Na vyplnenie času.

• HRY S ÚČELOM
‒ Primárny cieľ: donútiť ľudí zadarmo generovať data (a venovať vám čas).

‒ Úloha (účel) je obalený zábavnými prvkami.

‒ Inak totožné ciele ako pri štandardných hrách.
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Motivácia (2/3)

• HRY s účelom
‒ Obaľujeme účel hrou, nevkladáme účel do existujúcej hry (návrhovo 

neporovnateľne náročnejšie)
‒ Hráči ale stále musia mať pocit, že sa hrajú. Zábava je ich jediná motivácia. 

(Tom Sawyer effect)

• hry S ÚČELOM
‒ Vhodné na získavanie strojovo negenerovateľných dát (napr. anotácia 

multimedií)
‒ My sa sústredíme na hudbu
‒ Generované dáta ale treba overovať 

• kameň úrazu, overuje znovu sa v rámci davu
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Motivácia (3/3)

• Objavovanie autorít
‒ Rozlíšme v dave expertov a zvýhodnime nimi generované dáta

‒ Expertov môžeme rozlišovať priamo v doménach, s ktorými 
pracujeme

‒ Spravme to priamo v samotnej hre
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Modelový príklad (1/4)

Jeden príklad účelu za všetko...

• Hráči počujú hudobnú ukážku.

• Ich úlohou je v poskytnutom zozname označiť tie anotácie, ktoré 
ukážku správne opisujú.

• Anotáciu označíme ako správnu ak má aspoň 3 hlasy.

anotácia: slovo akýmkoľvek spôsobom opisujúce cieľový objekt (objektívne aj 
subjektívne pre zadávateľa)
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Modelový príklad (2/4)

Hráč #1 Hráč #2 Hráč #3 Hráč #4 Hráč #5

Rock Rock Rock Rock Rock

90s 90s 90s 90s 90s

The Matrix The Matrix The Matrix The Matrix The Matrix

Awesome Awesome Awesome Awesome Awesome

Singer-Songwriter Singer-Songwriter Singer-Songwriter Singer-Songwriter Singer-Songwriter

Memories Memories Memories Memories Memories

Hard Hard Hard Hard Hard

• Hráči počujú hudobnú ukážku
• Ich úlohou je v poskytnutom zozname označiť tie anotácie, ktoré ukážku správne opisujú
• Anotácia je validná ak má aspoň 3 hlasy
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Modelový príklad (3/4)

Hráč #1 (x0.5) Hráč #2 (x3) Hráč #3 (x3) Hráč #4 (x1) Hráč #5 (x1)

Rock Rock Rock Rock Rock

90s 90s 90s 90s 90s

The Matrix The Matrix The Matrix The Matrix The Matrix

Awesome Awesome Awesome Awesome Awesome

Singer-Songwriter Singer-Songwriter Singer-Songwriter Singer-Songwriter Singer-Songwriter

Memories Memories Memories Memories Memories

Hard Hard Hard Hard Hard

• Hráči počujú hudobnú ukážku
• Ich úlohou je v poskytnutom zozname označiť tie anotácie, ktoré ukážku správne opisujú
• Anotácia je validná ak má aspoň 3 hlasy
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Modelový príklad (4/4)

• Znížili sme pravdepodobnosť validovania nesprávnych anotácií

• Anotácie od expertného používateľa boli validované

• Pôžitok z hry pre hráčov reálne nebol ovplyvnený – validovanie 
prebieha na pozadí a neovplyvňuje hodnotenie hráčov
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Hypotéza

Navrhnutou metódou na objavovanie expertov v hrách s účelom 
postavenou na riešení úloh dokážeme rozpoznávať expertov v dave 
lepšie, ako súčasné prístupy.

Rozpoznaním expertov a zvýhodnením nimi generovaných informácií 
vieme zrýchliť  a skvalitniť proces tvorby metadát za pomoci davu 
v hrách s účelom.
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Návrh riešenia

• Online rádio + hra s účelom pozostávajúca z minihier
‒ Minihry orientované na získavanie metadát (priamo neoveriteľné)

‒ Minihry orientované na objavovanie autorít (vedomostné – overiteľné)

• Nechajme ľudí súťažiť v ich hudobných vedomostiach.
‒ Vždy úlohy k pesničke, ktorá práve hrá.

• Dajme ľudom rádio a možnosť ovplyvniť, čo hrá.

@rootpd 10



WoodstockFM
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WoodstockFM – game mode
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Objavovanie autorít (1/6)

• Postavené na algoritme HITS
‒ Z analyzovaných prístupov má najlepšiu úspešnosť
‒ Analyzuje orientované grafy odkazov medzi webovými sídlami
‒ Využíva sa pri ohodnocovaní výsledkov vyhľadávačov

• Iteratívny konvergujúci algoritmus pracujúci s 2 hodnotami
‒ Authority: vyčísľuje počet a kvalitu stránok smerujúcich na sledovaný web
‒ Hub: vyčísľuje počet a kvalitu stránok, na ktoré smeruje sledovaný web

𝑎𝑢𝑡ℎ = 

𝑖=1

𝑛

ℎ𝑢𝑏 𝑖 ℎ𝑢𝑏 =  

𝑖=1

𝑛

𝑎𝑢𝑡ℎ(𝑖)
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Objavovanie autorít (2/6)
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Objavovanie autorít (3/6)

• HITS pracuje s jedným typom dát
‒ orientované hrany reprezentujúce odkazy medzi webmi

• V našom prípade máme hráčov riešiacich úlohy
‒ priestor už nie je homogénny

• Reprezentácia
‒ Hráčov aj úlohy reprezentujeme ako rovnocenné vrcholy grafu

‒ Väzba medzi vrcholmi reprezentuje správne vyriešenú úlohu hráčom
• Žiadne väzby hráč-hráč alebo úloha-úloha

‒ Väzba smeruje od úlohy k hráčovi
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Objavovanie autorít (4/6)

• Algoritmus teraz pracuje v náš prospech

• Skonvergované hodnoty predstavujú:
‒ Authority: odbornosť hráča v danej doméne

• Úroveň pokrytia môže byť rôzna

• V našom prípade pracujeme so skladbami, ale abstrahujeme na úroveň interpretov

‒ Hub: obtiažnosť konkrétnej úlohy

• Potrebujeme abstrahovať ešte vyššie
‒ na úroveň hudobných štýlov a období
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Objavovanie autorít (5/6)
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Objavovanie autorít (5/6)

• Odbornosť v rámci väčšej domény
‒ Doména je definovaná overenými anotáciami vybraných interpretov, na 

základe ktorých je natrénovaný Naive Bayes klasifikátor

‒ Pri vyhodnocovaní expertízy pre konkrétnu doménu sa berú do úvahy len tie 
hry hráča, ktoré pracovali s interpretom s rovnakou doménovou klasifikáciou

𝐸𝑑 =
 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡 𝑎𝑢𝑡ℎ 𝑡𝑎𝑠𝑘

𝑡𝑎𝑠𝑘_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡
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Pilotné overenie (1/3)

• 20 hudobných ukážok (5 pre každú nami definovanú doménu)

• Subjekty vypĺňali:
‒ Názov skladby

‒ Meno interpreta

‒ Album, z ktorého skladba pochádza

‒ Rok vydania skladby a rok začatia pôsobenia interpreta

‒ Krajinu, odkiaľ interpret pochádza

‒ 3 príbuzných interpretov a 3 skladby od rovnakého interpreta
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Pilotné overenie (2/3)

Zaznamenané problémy:
‒ Omnoho vyššia obtiažnosť vedomostných úloh ako sme predpokladali
‒ Náročné úlohy deformujú výsledky (ignorovať? normalizovať?)
‒ Treba striktne oddeľovať úlohy s výberom možnosti a úlohy, kde dáta generujú hráči

Overili sme si authority validovaním tagov voči zlatému štandardu
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Pilotné overenie (3/3)
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Overenie A (1/3)

• Vypočítali sme odhad úrovne expertízy hráčov v čase T pre naše 4 
hudobné domény.

‒ Na základe všetkých záznamov z logov od začiatku po čas T
‒ Vidíme zmenu odhadu úrovne expertízy v čase.

• Pokúsili sme sa predikovať úspešnosť* hráčov** na nasledujúcej 
skladbe.

• Porovnávali sme zmenu úspešnosti odhadu výsledku a rozdiel 
odhadovanej expertízy medzi 2 hráčmi.

* porovnávalo sa predikované a nahrané skóre jednotlivých dvojíc hráčov

** do výpočtu boli započítané len hry s 2 a viac hráčmi
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Overenie A (2/3)

0

50

100

150

200

250

300

350

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05 0,055 0,06 0,065 0,07 0,075 0,08 0,085 0,09 0,095 0,1 0,105 0,11 0,115 0,12 0,125 0,13 0,135 0,14 0,145 0,15

p
o

če
t 

h
rá

čo
v 

sp
ĺň

aj
ú

ci
ch

 k
ri

té
ri

u
m

minimálny prah rozdielu expertíz porovnávaných hráčov

Expertíza pre konkrétny žáner Globálna úroveň expertízy

@rootpd 23



Overenie A (3/3)
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Overenie B (1/2)

• Jednu z minihier sme navrhli tak, aby overovala existujúce hudobné 
anotácie.

‒ Na základe našej predchádzajúcej hry.
‒ Vzťah anotácia-skladba sme ohodnocovali pomocou skóre. 

• Ak skóre presiahlo kladnú hranicu, anotáciu sme považovali za správnu.
• Ak skóre presiahlo zápornú hranicu, anotáciu sme považovali za nesprávnu.

• Náhodne sme vybrali 200 anotácií, s ktorými prišli hráči do styku.
‒ Ich správnosť voči skladbe, ktorej patria, sme manuálne vyhodnotili.

• Porovnali sme proces validácie anotácií bez zapojenia expertov a so 
zapojením expertov.

‒ Odhad úrovne expertízy sme využívali ako váhy, ktoré ovplyvňovali vplyv akcií hráčov 
na zmenu skóre anotácie.
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Overenie B (2/2)

• Manuálne overenie:
‒ 110 správnych anotácií.
‒ 90 nesprávnych anotácií.

• Štatistika vypočítaného skóre anotácií:
‒ Bez váhovania: 151 z 200 anotácií bližšie k očakávanej hranici.
‒ S váhovaním: 149 z 200 anotácií bližšie k očakávanej hranici. (horšie, ale...)

• Štatistika zmeny skóre:
‒ Pre 147 anotácií (73,5%) znamenalo použitie váh správnu zmenu skóre.

• Až o +0,83 bodu (hranice boli nastavené na 4 body).
• Už po dvoch vstupoch od hráčoch (tie možnosti, keby sme mali viac dát).

‒ Zostávajúce anotácie si porovnateľne pohoršili.
‒ Priemerne to ale bolo zlepšenie o +0,37 bodu
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Hra s účelom ako prostriedok na získavanie 
metadát a objavovanie autorít (sumár)
• Objavovanie autorít priamo v hrách s účelom

• Skvalitnenie a zrýchlenie procesu tvorby metadát

• Postavené na online rádiu s minihrami
‒ s overiteľnou správnosťou odpovede
‒ súvisiace s práve hrajúcou skladbou

• Algoritmus vyhodnocujúci správne hráčove odpovede
‒ generujúci konkrétnu hodnotu expertízy v doméne
‒ generujúci obtiažnosť jednotlivých minihier

• Overenie správnosti vypočítanej úrovne expertízy (55%-70%)

• Overenie zlepšenia procesu tvorby metadát (avg. skóre +0,37)
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GWAP best practices

• Obaľovať účel hrou, nie naopak.

• Multi-player je výrazne zábavnejší ako single-player
‒ Taktiež poskytuje možnosť priameho overenia generovaných dát.

‒ Prináša cold start problem

• Obsah hry hráčom postupne odomykať.

• Motivovať hráčov odmenami, bonusmi, extra prvkami

• Pridať prvok náhody (deus ex machina)
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Technológie

• Ruby on Rails 4
‒ Coffeescript

• NodeJS

• PostgreSQL 9.3

• Supervisor

• Unicorn + NginX

• Debian

• Trello

• Bitbucket
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Rozpoznávanie expertov*

• Jednoduché štatistické prístupy (počty odpovedí)

• InDegree (počet väzieb smerujúcich do uzla)

• Z-skóre (pomer otázok a odpovedí)

• ExpertiseRank (záleží na zložitosti problému a odbornosti)

• HITS

*metóda s úspešnosťou nad 40% je úspech
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Štatistiky (1/2)

• Koeficient prokrastinácie: 25 človeko-dní spálených do 1.4. na hrách
‒ A to počítame skutočné dni, nie 8 hodinové 

• 104 zaregistrovaných používateľov
‒ 72 sa zahralo aspoň raz

‒ 32 sa zahralo aspoň 30x
• Ak odpovedali, v priemere boli v 65% prípadoch odpovede správne

• 8700 odpovedí na otázky

• 590 lajkov/dislajkov
‒ 372 lajkov

‒ 217 dislajkov
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Štatistiky (2/2)
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