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Abstract—The purpose of GWAP(games with a purpose) is
gathering data over collective intelegance, to train computers.
However, Tag a Tune differs form the others where providing
a chance to players to improve their auditory skills, by just
playing. At this point two questions arise: ”how can the value
of these acquisitions, that Tag a Tune maintains, be measured?”
and ”what are the patterns of this learning process?”. This paper
suggest a way to answer these questions: collecting data from one
group which is made up from ones who have music background
and another one which is made up by arbitrary people, and
next, assuming Tag a Tune’s collected data is reliable, comparing
two groups’ tags. This study firstly show us the difference of
ability to give acceptable tags between two groups and then,
what kind of learning patterns emerge on duration of players
participating in the game. As a conclusion this work will provide
a valuable information in the aspect of how GWAP repays to the
contributors.

I. INTRODUCTION

Birçok insan için duyduğunu tanımlamak, gördüğünü
tanımlamak kadar kolay değildir. Örneğin önüne köpek
fotoğrafı koyulan ortalama zekaya sahip bir kişi, karada
yaşayan, benzer çene ve kemik yapısına sahip birçok hay-
van türü olmasına rağmen, fotoğrafta bir köpek gördüğünü
hiç tereddüt etmeden söyleyebilir. Bir müzik eserinden
alınan bir kesiti dinleyen kişiye duyduğu seslerin hangi en-
strümanlara, söz konusu parçanın hangi müzik türüne ait
olduğu sorulduğunda cevabın aynı rahatlıkla ve doğallıkla
verilmesi beklenemez. Bu fotoğrafte ne gördüğünü sormaktan
ziyade, bir resim eserinin hangi akımdan izler taşıdığını, hangi
tekniklerle yaratıldığını sormak gibidir. Müzik türlerini ve
enstürmanların kendilerine has seslerini tanımak ve birbirinden
ayırmak,tecrübe ve iyi yetişmiş bir kulak gerektirir.

Tag a Tune bu bakımdan GWAP ismini paylaştığı diğer
oyunalardan ayrılır. Bununla birlikte ilk zamanlarda oyunda
başarısızlık gösteren kişilerin, oyundan kazandıkları tecrübeyle
zaman içerisinde doğru etkileri bulmakta zorlanmaması kuvve-
tle muhtemeldir, çünkü kişinin karşısındaki oyuncunun etiket-
lerini görebilmesi, doğru cevaba göre etiketler arasında bir
kıyaslama yapmasına ve belli bir oyun deneyimi sonrasında
doğru etiketleri bulmasına fırsat verir. Tag a Tune, uzun
süreli oyuncularının duysal yetilerini geliştirir ve bu sayede
toplamayı amaçladığı etiketlerin güvenilirliğini yükseltir. Bu
oyunların başarısı, nasıl iyileştirilebileceği, filtreleme mekaniz-
malarının nasıl geliştirilebileceği üzerine bir çok çalışma
yapılmışken; oyuncu üzerineki etkileri yeterince irdelenmemiş
bir konudur.
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II. CONCLUSION

The conclusion goes here.
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