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Human Computation (HC)

Niektóre zadania są wNiektóre zadania są wykonywane przez ludzi szybciej i ykonywane przez ludzi szybciej i 
bardziej efektywnie niż przez maszyny, jako, że są dla bardziej efektywnie niż przez maszyny, jako, że są dla 
nich proste a wręcz oczywiste. Rozwiązaniem tego jest nich proste a wręcz oczywiste. Rozwiązaniem tego jest 

Human Computation, czyli zebranie od ludzi Human Computation, czyli zebranie od ludzi 
potrzebnych danych, poprzez wykonywanie przez nich potrzebnych danych, poprzez wykonywanie przez nich 

tych zadań, np. opisywanie obrazków.tych zadań, np. opisywanie obrazków.



  

Są to gry, w których jako „efekt uboczny” grania, Są to gry, w których jako „efekt uboczny” grania, 
wykonuje się również podstawowe dla ludzi zadania, wykonuje się również podstawowe dla ludzi zadania, 

które są niemożliwe dla komputerów.które są niemożliwe dla komputerów.

Czym są gry skierowane na cel? 
(eng.Games With A Purpose – GWAP)



  

Trzy szablony struktury GWAP:

● Gry typu output-agreement
● Gry typu inversion-problem
● Gry typu input-agreement

Powstały one na podstawie generalizacji wcześniej 
„udanych” gier.



  

Gry typu output-agreement

Początkowe ustawienia:Początkowe ustawienia: Dwóch graczy zostaje losowo dobranych  Dwóch graczy zostaje losowo dobranych 
przez grę z wszystkich potencjalnych graczyprzez grę z wszystkich potencjalnych graczy
Zasady:Zasady: W każdej rundzie dostają takie samo wejście (input)  W każdej rundzie dostają takie samo wejście (input) 
i muszą wyprodukować wyjście (output) na jego podstawie. i muszą wyprodukować wyjście (output) na jego podstawie. 
Instrukcja gry wskazuje, że muszą się postarać wyprodukować takie Instrukcja gry wskazuje, że muszą się postarać wyprodukować takie 
samo wyjście jak partner. Gracze nie widzą swoich wyjść i nie samo wyjście jak partner. Gracze nie widzą swoich wyjść i nie 
mogą się ze sobą komunikować. mogą się ze sobą komunikować. 
Warunek wygranej:Warunek wygranej: Obydwoje gracze muszą wyprodukować takie  Obydwoje gracze muszą wyprodukować takie 
samo wyjście.samo wyjście.

Generalizacja ESP game. Generalizacja ESP game. 



  

Gry typu inversion-problem

Początkowe ustawienia:Początkowe ustawienia: Dwóch graczy zostaje losowo dobranych  Dwóch graczy zostaje losowo dobranych 
przez grę z wszystkich potencjalnych graczyprzez grę z wszystkich potencjalnych graczy
Zasady:Zasady: W każdej rundzie jeden z graczy zostaje wyznaczony  W każdej rundzie jeden z graczy zostaje wyznaczony 
na kogoś kto opisuje (describer) oraz kogoś kto zgaduje (guesser). na kogoś kto opisuje (describer) oraz kogoś kto zgaduje (guesser). 
Describer dostaje wejście, na podstawie którego musi Describer dostaje wejście, na podstawie którego musi 
wyprodukować wyjście, a guesser zgaduje, na podstawie wyjścia wyprodukować wyjście, a guesser zgaduje, na podstawie wyjścia 
stworzonego przez describer, jakie było wejście.stworzonego przez describer, jakie było wejście.
Warunek zwycięstwa:Warunek zwycięstwa: Wejście, które wyprodukował guesser, jest  Wejście, które wyprodukował guesser, jest 
takie samo jak te, które oryginalnie otrzymał describer.takie samo jak te, które oryginalnie otrzymał describer.

Generalizacja Peekaboom, Phetch i VerbocitGeneralizacja Peekaboom, Phetch i Verbocityy



  

Uatrakcyjnienie rozgrywki

Przeźroczystość: Przykładowo w Peekaboom 
i Verbocity describer widzi zgadywane przez drugiego 
gracza wejścia i może wysłać mu informacje: „ciepło”, 
czy „zimno”

Alternacja: Zamiana ról po każdej rundzie



  

Gry typu input-agreement 

Początkowe ustawienia:Początkowe ustawienia: Dwóch graczy zostaje losowo  Dwóch graczy zostaje losowo 
dobranych przez grę z wszystkich potencjalnych graczydobranych przez grę z wszystkich potencjalnych graczy
Zasady:Zasady: W każdej rundzie gracze dostają wejścia, które są lub  W każdej rundzie gracze dostają wejścia, które są lub 
nie są takie same (nie widzą wejść partnera). Muszą podać nie są takie same (nie widzą wejść partnera). Muszą podać 
wyjście opisujące wyjście, a potem stwierdzić na podstawie wyjście opisujące wyjście, a potem stwierdzić na podstawie 
wyjścia partnera, czy dostali takie same wejście, czy nie.wyjścia partnera, czy dostali takie same wejście, czy nie.
Warunek zwycięstwa:Warunek zwycięstwa: Obydwoje graczy musi prawidłowo  Obydwoje graczy musi prawidłowo 
zgadnąć, czy ich wejścia się różnią, czy nie.zgadnąć, czy ich wejścia się różnią, czy nie.

Generalizacja Edith LawGeneralizacja Edith Law’s ’s TagATuneTagATune



  

Przede wszystkim rozrywka!Przede wszystkim rozrywka!



  

GrGry zaprojektowane z myślą o rozwiązywy zaprojektowane z myślą o rozwiązywaniu aniu 
problemów dotyczących sztucznej inteligencji.problemów dotyczących sztucznej inteligencji.

Np. ESP game, SquiglNp. ESP game, Squigl  

Gry motywowane sztuczną inteligencją 
( AI motivated GWAPs)



  

Zadaniem w tej grze jest wZadaniem w tej grze jest wybranie znaczącej ybranie znaczącej 
i dokładnej etykiety obrazkowi. Zwyciężają jeśli i dokładnej etykiety obrazkowi. Zwyciężają jeśli 

obydwoje nadali obrazkowi takie same etykiety. Gra obydwoje nadali obrazkowi takie same etykiety. Gra 
trwa dwie i pół minuty, przez które gracze mogą nadać trwa dwie i pół minuty, przez które gracze mogą nadać 
etykiety 15 obrazkom. Za nadanie etykiet wszystkim etykiety 15 obrazkom. Za nadanie etykiet wszystkim 
15 obrazkom, gracze dostają bonusowe punkty. Żeby 15 obrazkom, gracze dostają bonusowe punkty. Żeby 

uatrakcyjnić rozgrywkę każdy obrazek ma „zakazane” uatrakcyjnić rozgrywkę każdy obrazek ma „zakazane” 
słowa, których nie można użyć.słowa, których nie można użyć.

ESP Game



  



  

Ten rodzaj grTen rodzaj gry ma pomóc w przetwarzaniu dużej ilości y ma pomóc w przetwarzaniu dużej ilości 
danych zdobytych poprzez naukowe badania.danych zdobytych poprzez naukowe badania.

Np. Foldit, Galaxy ZooNp. Foldit, Galaxy Zoo

Gry naukowe (Scientific discovery 
games)



  

Dziękuję za uwagę :)Dziękuję za uwagę :)
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