QuestionID: 89674

چالش هشتم :ویکی پدیا ( 100امتیاز)
از زمانی که ویکیپدیا بعنوان یک دایرهالمعارف آنالین پا به عرصه وجود گذاشت ،حدود  ۲۰سال میگذرد .امروزه کمتر کسی است که این
وبسایت را نشناسد و به آن مراجعه نکرده باشد .ویکیپدیا را عمدتاْ به صفحات یا مقاالت آن ،که هر کدام توضیحدهنده یک موضوع است
میشناسند .آنچه کمتر در برابر چشم است ،ویرایشهایی است که کاربران در صفحات مختلف ویکیپدیا اعمال میکنند .به هر صفحه ویکیپدیا
(در زبان فارسی) که مراجعه کنید ،در گوشهی باال سمت چپ گزینهای به نام «نمایش تاریخچه» وجود دارد .با کلیک روی این گزینه ،با لیستی
از مشارکت های کاربرهای مختلف در ویرایش محتوای آن صفحه روبرو خواهد شد ،که از جدیدترین به قدیمیترین مرتب شده است .به عنوان
مثال ،در صفحه هندسه ،با کلیک بر روی «نمایش تاریخچه» ،این موارد در ابتدای لیست ظاهر خواهند شد:

همانطور که مالحظه می شود ،برای هر ویرایش ،بعد از تاریخ و زمان ویرایش ،نام کاربری ویرایشگر دیده میشود ،و در مقابل آن ،با کلیلک روی
«مشارکتها» ،میتوان دید که کاربر چه مقاالت دیگری در ویکیپدیا را ویرایش کرده است .همچنین ،بعد از حجم ویرایش (به بایت) ،در داخل
پرانتز ،یک امتیاز به هر ویرایش کاربر اختصاص داده شده است.
در قدم اول ،این سوال از شما میخواهد از سه مقاله ویکیپدیا (که با تنوع موضوع انتخاب کردهایم :هندسه ،پزشکی ،شیراز) شروع کنید ،و در
هر یک ،با کلیک بر روی «نمایش تاریخچه» ،کاربرهایی از ویرایشگران را انتخاب کنید که امتیازی مساوی یا باالتر از  +۵۰۰داشته باشند .بعنوان
مثال ،در صفحه هندسه ،یکی از کاربرانی که این ویژگی را برآورده میکند کاربر  Ehsan Aslaniاست .سپس با کلیک روی مشارکتها (در
مقابل نام کاربری ویرایشگرانی با این ویژگی) ،با لیستی از مقاالت روبرو می شوید که این کاربر آنها را ویرایش کرده است .تصویر زیر ،بخش
ابتدایی این لیست را نشان میدهد:

تا این قسمت از سوال ،مهارت شما در  crawlکردن داده سنجیده میشود .در مرحله بعدی ،هدف ،بکارگیری پردازش زبان طبیعی )(NLP
بعنوان یکی از ارکان یادگیری ماشین و هوش مصنوعی است .در این مرحله از شما خواسته میشود برای هر یک از کاربرانی که امتیاز بزرگتر یا
مساوی  ۵۰۰+در ویرایش هر یک از  ۳مقاله مذکور (هندسه ،پزشکی ،شیراز) کسب کردهاند ،بر مبنای مقاالتی که در ویکیپدیا ویرایش کردهاند،
عالقمندیهای آنها ،با محاسبه میانگین وزنی امتیازها بصورت درصدی اعالم شود .از شما خواسته میشود که عالقمندیهای کاربر را مطابق پنج
گروه «ریاضی-فیزیک ،علوم تجربی ،علوم انسانی ،هنر و زبان» (به ترتیبی که در دستهبندی کنکور سراسری کارشناسی مرسوم است) قرار دهید.
برای این منظور میتوانید از بخش «ردهها» که در پایان تمام مقاالت ویکیپدیا وجود دارد بهره بگیرید .بعنوان مثال ،دستهبندی زیر در پایان
مقاله «نوسان پالسما» دیده میشود:

نکات:
•

مقاالتی که احیاناْ «ردهبندی» بصورت باال نداشته باشند شامل این چالش نمیشوند.

•

یکی از مسایلی که در حل این چالش بروز پیدا میکند ،محدودیتهایی است که ویکیپدیا (مثل هر سایت دیگر) بر تکرار دسترسیهای
شما به این وبسایت ایجاد خواهد کرد .از شما خواسته میشود برای برنخوردن به مشکل از پیشنهادات ویکیپدیا (مثل استفاده از  )APIیا
هر راهحل ابتکاری دیگر بهره بگیرید .پیشنهاد میشود اگر در ویکی پدیا اکانت ندارید ،یک حساب کاربری در ابتدای کار در ویکیپدیا ایجاد
کنید.

•

بعضی مقاالت در ویکیپدیا تغییر مسیر دادهاند ،که الزم است در حل این چالش این مسأله لحاظ شود.

•

توجه شود که بعضی نامهای کاربری بصورت آدرس  IPدر «نمایش تاریخچه» دیده میشوند .برای مشاهده مشارکتهای این کاربران ،الزم
است روی همین نام کاربری کلیک شود .بخش داخل پرانتز بصورت (بحثها | مشارکتها) برای این کاربران وجود ندارد.

•

همچنین در نظر داشته باشید که یک مقاله ممکن است در بیش از یک دسته قرار بگیرد .برای مثال مقاله اقتصاد در دو دسته علوم انسانی
و علوم ریاضی قرار خواهد گرفت .توجه شود امتیاز کاربران در مقاالتی که در چند گروه قرار خواهند گرفت برای تمامی گروهها اعمال
میشود.

به عنوان مثال ،یک کاربر میتواند در  ۳صفحه مشارکت داشته باشد که دو صفحه در حوزه علوم تجربی قرار گرفته و برای هر کدام  ۱۰۰۰امتیاز
کسب کرده و در صفحهای مثل اقتصاد که در دو دستهی علومانسانی و ریاضی-فیزیک قرار میگیرد  ۴۰۰۰امتیاز دریافت کرده باشد ،خروجی
مورد انتظار برای این کاربر برابر  ۴۰درصد علومانسانی و  ۴۰درصد ریاضی-فیزیک و  ۲۰درصد علوم تجربی است.

پاسخ ناقص نیز امتیاز در بردارد.
استفاده از هر زبان و تکنولوژی آزاد است.

