
75

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Példaadó ifjúsági gyakorlatok

Vendler BalázsVendler Balázs

Gamifi cation
A játékosítás közösségi távlatai

A  gamifi cation 2010-es megjelené-
se óta kiemelkedően népszerű techno-
lógiai trend lett, amely mára átszőtte 
az élet szinte minden területét. De mit 
is takar a fogalom, hol és hogy hasz-
nálhatjuk fel, és milyen jövője lehet? 
Ezekre a kérdésekre keressük a választ 
cikkünkben.

Gamifi cation alapok

A  legegyszerűbb defi níció szerint 
akkor beszélhetünk gamifi cationről, 
ha játékelemeket alkalmazunk az élet 
játékon kívüli területein, hogy javít-
suk a felhasználói élményt, és elköte-
leződést váltsunk ki az emberekből. 
Ennél kicsivel bonyolultabbnak, ám 
konkrétabbnak tűnhet a Gamifi cation 
Wiki defi níciója, mely szerint a gami-
fi cation egy olyan stratégia, amiben 
játéktervezési technikákat alkalma-
zunk nem-játékos környezetben vala-
milyen elvárt felhasználói viselkedés 
kiváltására.

Amikor játékosításról beszélünk, 
akkor általában előkerül két megke-
rülhetetlen fogalom: a  játékelemek 
és a játékmechanizmusok. Ezt a két 
fogalmat gyakran összevonva hasz-
nálják (a fenti második defi níció ezért 
használja a „játéktervezési technika” 
kifejezést), ugyanis nagyon nehéz el-
választani őket egymástól. gamifi cati-
on-projekteket megvalósítók a játék-
elemeket leginkább úgy defi niálják, 
mint a hagyományos és videojátékok-

ból vett eszközöket (például: pontok, 
ranglisták, avatarok, jutalmak), míg a 
játékmechanizmusok az emberi agy 
játékokkal kapcsolatos pszichológiai 
és motivációs folyamatainak megér-
tése, és a játékok működési elvének 
alkalmazása (például: visszajelzés, 
versenyeztetés, jutalmazás, kooperá-
ció).

A  gamifi cation trendje leginkább 
annak köszönhető, hogy számos terü-
leten felismerték, hogy a videojátékok 
(főleg a fi atalabb generációk körében) 
olyan eredményeket képesek elérni a 
motiváció és az elköteleződés terén, 
ami az élet más területeiben is hasz-
nos lenne. Ennek hatására kezdték el 
a legegyszerűbb játékelemeket széles 
körben alkalmazni, melyek a követke-
zők voltak: pontok, jelvények (badge) 
és ranglisták (leaderboard). Miután 
a Foursquare egy jelvény-rendszerre 
fókuszálva pillanatok alatt megterem-
tette a lokáció-alapú social network 
fogalmát, egyre több helyen kezdték 
alkalmazni a PBL (points, badges, 
leaderboards) triádot. Az ilyen alkal-
mazások számos jó hatásuk mellett 
egyébként ahhoz vezettek, hogy a 
PBL hatékonysága mára visszaesett, 
és nincs olyan kitüntetett szerepe, 
mint pár évvel ezelőtt, de ezzel a ké-
sőbbiekben még foglalkozni fogunk.

Mit jelenthet ezek után a defi níció 
azon része, hogy az „élet játékon kívüli 
folyamatai”? Furcsának tűnhet, hogy a 
játékok összetevői a való életben is se-
gíthetnek nekünk, pedig így van.

Míg egyik esetben a játékelemek 
a játékon belüli játékélményt hiva-
tottak fokozni, addig a játékosított 
alkalmazásban nagyon hasonló já-
tékelemek jelennek meg, de ezek in-
kább azért kerültek a felületre, hogy 
az életben kitűzött egyéb céljainkat 
sikerüljön elérni. Játék és játékosítás 
között a legnagyobb különbség, hogy 
valamit a játékban, a játék élvezetéért 
csinálunk, vagy a való életben egy 
előre meghatározott cél elérésének 
érdekében. Iskolába ment a karak-
tered a SIMS-ben, vagy játszottál 
pár pályát a Duolingón? Teniszez-
tél egyet a pároddal a Kinect Virtua 
Tennis játékával, vagy elmentél ko-
cogni a Nike+ Fuelbanddel? Az esz-
közök nagyon hasonlóak lesznek, de 
míg az egyik esetben csak a virtuális 
térben hajtottál végre valamit, addig 
a játékosított alkalmazások esetében 
valós tettekkel kerülsz közelebb cél-
jaidhoz.

Talán látható, a  játékosítás folya-
mata igen összetett, és vékony határ-
vonal választja el más fogalmaktól 
és műfajoktól, így a szakemberek a 
gamifi cation fogalmát időről időre 
megpróbálják a piac fejlődésével új-
radefi niálni. Így történt ez 2015 ápri-
lisában a Gartner informatikai kutató 
és tanácsadó cég egyik elemzőjének 
híressé vált blogbejegyzése után is, 
ami komoly szakmai vitát generált, 
ám konklúzióként leszűrhető volt, 
hogy bármit is mondjanak az elem-
zők, a végcél mindig is a felhasználói 
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élmény javítása lesz játékos eszközök 
segítségével. Az, hogy a gamifi cation 
csak digitális térben működik, vagy 
az offl  ine gamifi cationt is nevezhet-
jük-e gamifi cationnek sokkal kevésbé 
fontos, mint hogy a játékosítás segít-
ségével képesek vagyunk-e megte-
remteni egy élhetőbb és élvezhetőbb 
környezetet.

Viselkedés változtatása 
és készségek fejlesztése

A  Gartner 2011-ben rendkívül 
ambiciózus növekedést jósolt a játé-
kosításnak. Akkori előrejelzéseikben 
azt prognosztizálták, hogy 2014-re a 
világ legnagyobb vállalatait tömörí-
tő, Global 2000 tagjainak legalább 70 
százaléka fog valamilyen játékosított 
alkalmazást használni, a  nemzetközi 
piac mérete pedig megközelíti a 2,8 
milliárd dollárt.

Aztán kicsit máshogy alakultak a 
dolgok. Brian Burke, a  Gartner kuta-
tási alelnöke szerint a játékosítási pró-
bálkozások 80 százaléka kudarcra van 
ítélve, az Infosys IT-cég bankszektor-
ra vonatkozó felmérése szerint pedig 
a szakma legerősebb piacán, az Egye-
sült Államokban 160 megkérdezett 
pénzintézet közül pusztán 9 százalék 
használt eddig gamifi cationt.

Vajon mivel volt képes a gamifi -
cation meggyőzni az elemzőket piaci 
potenciáljáról? A  terület sikerességét 
két fontos eredmény predesztinálja: 
a  módszer viselkedési változások ki-
alakításában illetve készségek fejlesz-
tésében mutatott hatása.

A játékosítás kíváncsiságunkra, hi-
ányérzetünkre és hiúságunkra építve 
vesz rá minket a cselekvésre. Gondol-
junk csak a játékosítás alapját képező 
pontgyűjtő akciókra: biztosan kell 
nekünk az a csavarhúzókészlet, amit 
a tankolásaink alapján olcsóbban ve-
hetünk meg? Nem, de úgy érezzük, 
hogy a lehetőség kihagyásával elveszí-
tenénk valamit. Vagy ott van a szege-
di startup csapat által fejlesztett TEP 
nevű alkalmazás, amelyben a valós 
futással szerzett pontokból vehetünk 
virtuális eledelt virtuális zsiráfunknak. 
Milyen ember az, aki éhezni hagyna 
egy aranyos zsiráfbébit, csak mert 
lusta futni menni?

A  játékosított megoldások másik 
fontos haszna a készségek fejlesz-
tésében mutatkozik meg: a  gamifi -
cationt egyre gyakrabban használják 
a közoktatásban és a vállalati képzési 
programokban is. Egyik legismertebb 
oktatási felhasználása a nyelvtanu-
lás támogatására fejlesztett Duolin-

go, amelyben előre átlátható tanulási 
útvonalat járhatunk be önmagunkra 
szabott ütemben, miközben baráta-
inkkal is versenyzünk.

A  játékosított tanulás kiváló pél-
dája a Deloitte Leadership Academy, 
amelyben tanulási tevékenységein-
ket a rendszer pontokkal jutalmazza, 
majd eredményeink alapján ranglis-
tákat képez. A  megoldás nemcsak a 
felhasználói számot, de többek között 
a felhasználói aktivitást is jelentősen 
növeli.

Szintugrás az egyszerű 
pontgyűjtésről

Az elmúlt évek gyakorlati felhasz-
nálásaiban egyértelműen kiderült, 
hogy nem elég jópofa, motiváló alkal-
mazásokat építeni. A szakmának szá-
mokkal kell igazolnia a döntéshozók-
nak, milyen előnyökkel járhat a tech-
nológia alkalmazása egy szervezeti 
helyzet megoldásában, illetve milyen 
formában hatnak e fejlesztések a fel-
használókra. Szerencsére egyre több 
olyan szervezet van, amely vállalta az 
újszerűségben rejlő többletkockáza-
tot, és elindult a játékosítás irányába.

Az amerikai GymPact fi tness cég 
gyakorlata például egyszerre szem-
lélteti, hogy a gamifi cation megtérül-
het, és nem csak a világ legnagyobb 
cégeinek úri huncutsága. A GymPact 
cég két fi atal ötlete alapján okoste-
lefon-alkalmazást fejlesztett ki az 
edzőtermekbe járás ösztönzésére. 
A  probléma egyszerű: a  legtöbb em-
ber inkább választ egy kényelmes 
esti programot, mintsem hogy újra 
izzadni menjen a terembe. De mi tör-
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ténik akkor, ha a testmozgókat úgy 
motiváljuk, hogy a kihagyott edzé-
sekért levonunk tőlük 5 dollárt, az 
edzésterv betartását viszont külön 
jutalmazzuk? A  statisztikák szerint a 
többség inkább elmegy edzeni. A  já-
tékosításnak köszönhetően a fi tnesz 
cégnek bevétele volt abban az esetben 
is, amikor a felhasználók megjelentek 
az edzésen, és akkor is, amikor nem!

Hibás elgondolás tehát a gamifi ca-
tion alkalmazásokra csupán egyének 
versenyeként gondolni. Egyre izgal-
masabb felhasználások jelennek meg, 
amelyek többek között közösségi ösz-
szefogásra, a közösségben rejlő tudás-
ra és közös célokra építenek.

Középpontban 
a felhasználók

A  gamifi cation evolúciójának kez-
deti próbálkozásait övező PBL-megol-
dások (Points, Badges, Leaderboards 

– Pontok, Jelvények, Ranglisták) 2015-
re teljesen átalakultak. A  tapasztala-
tok nemcsak azt mutatták meg, hogy 
a PBL-rendszer nem alkalmazható 
univerzálisan, hanem hogy hosszú tá-
von nehéz vele megtartani a felhasz-
nálókat. A  problémára Brian Burke 
is kitért: meglátása szerint a sikerte-
len játékosított projektek bukásának 
egyik meghatározó oka a felhasználó 
számára jelentéssel nem bíró, öncélú 
pontok és badge-k használata.

Mára egyértelműen látható, hogy 
bár a játékok működésének alapját 
képező pontok, jelvények és ranglis-
ták egyszerűen integrálhatók szinte 
minden folyamatba, az átgondolatlan 
pontozás használata csak növeli a fel-

használói ellenkezést. Vagyis a gami-
fi cation nem ad értéket, ha a játékosí-
tott szolgáltatásnak vagy folyamatnak 
a felhasználó szemszögéből nincs ön-
magában is értéke.

Abban az esetben azonban, ha a 
folyamatok és felületek kialakításánál 
a legapróbb részletekig érvényesítjük 
majdani felhasználóink szempontjait, 
vagyis ha tudjuk, mi képez értéket a 
számukra, a módszert igen magas ha-
tékonyságú értékkiemelő megoldás-
ként alkalmazhatjuk.

Egy mágus színre lép

Ahogy a szervezetek és a fejlesz-
tők is egyre mélyebbre merészkednek 
a gamifi cation felhasználásában, úgy 
bővülnek a felhasználási területek, és 
erősödik meg a felhasználóközpontú 
gondolkodás. A rövidtávú motivációt 
igénylő kommunikációs és promóci-
ós alkalmazások mellett egyre több 

olyan igény merül fel, amelyben fel-
használókat, vevőket kell hosszú tá-
von bevonni vagy elkötelezni.

A  szakmai blogokon és konferen-
ciákon a terület szakértői egyre ha-
tározottabban indultak el az elméleti 
fejtegetések felől a gyakorlati tapasz-
talatok megosztása irányába. Azáltal, 
hogy egyre több adat áll a döntés-
hozók rendelkezésére – jó és rossz 
példák egyaránt – a kevésbé kocká-
zatvállaló szervezetek is nyitottabbá 
váltak a terület iránt.

Ezt a folyamatot erősítheti, hogy 
a gamifi cation szolgáltatói piac eddi-
gi, zömében kisebb szereplője mellett 
megjelent egy igazi óriás, az SAP is. 
Az integrált vállalatirányítási rendsze-
reiről ismert cég már a kezdetek óta 
jelen van a játékosításban, de elsősor-
ban saját megoldásainak hatékonyság-
növelésére használta a módszertant. 
Tavaly tavasszal bevezetett, HCP Ga-
mifi cation Service nevű megoldásával 
azonban az SAP alapvetően felforgat-
hatja az eddig kialakult erőviszonyo-
kat. Megjelenésének eredményeként 
a megoldások üzleti értéke jelentősen 
növekedhet a vállalati integráltságnak 
köszönhetően. A  szoftveróriás piacra 
lépése egyértelmű üzenet a nagyválla-
latoknak: a  játékosítás stratégiai alkal-
mazása hosszú távon kiemelheti alkal-
mazóját a versenytársak közül, sőt az 
üzletfejlesztésre is látványos hatással 
bírhat. Az üzleti életben elért sikeres 
megoldások pedig egyértelmű fejlesz-
tő hatással lehetnek a nonprofi t szfé-
rában alkalmazható megoldásokra is.

Ma még kérdéses, hogy a gamifi -
cation felhasználói köre el fogja-e érni 
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Mit hoz a jövő?

Alex Rogan egy átlagos tiné-
dzser valahol egy átlagos kisvá-
rosban, ahol édesanyjával és kis-
öccsével él. Unalmas óráiban Az 
utolsó csillagharcos című video-
játékkal játszik, amelyben olyan 
tökélyre viszi a technikai tudását, 
hogy megdönti a megdönthetet-
lennek hitt rekordot! Itt véget is 
érhetne a történet, de hamarosan 
megjelenik a rendszer tervezője, 
és Alex megtudja: a  játék, amivel 
játszott, nem más, mint egy in-
tergalaktikus hadsereg toborzá-
si megoldása. Alan Dean Foster 
Utolsó csillagharcos című köny-
vének fi lmadaptációja 1984-ben 
debütált a mozikban. Ki gondolta 
volna akkor, hogy 25 év múlva az 
Egyesült Államok hadserege egy 
hasonló online játékkal fogja tá-
mogatni toborzási feladatait?

Joggal merülhet fel a kér-
dés: mi vár ránk a játékosított 
közeljövőben, ha a 20-30 évvel 
ezelőtti sci-fi  fi lmek ma már a 
mindennapjaink részét képezik, 
és Dick Tracy óráját akciósan is 
megvehetjük? A  technika fejlő-
dése olyan gyorsan zajlik, hogy 
pislogni sincs időnk. Egy lehet-
séges, gamifi cationnel behálózott 
jövőbéli „Szép új világ”-ot ábrázol 
zseniálisan két izraeli diák, Eran 
May-raz és Daniel Lazo 8 perces 
alkotása, a Sight, amelyben egy fi -
atal szoftvermérnök átlagos nap-
ját élhetjük át:

Reggel wingsuit edzésünk 
van, ahol hihetetlen sebességgel 
repülünk át a kijelölt útvonalon, 
modern Super Marióként telje-
sítve az elénk tornyosuló kihívá-

sokat. Miután befejeztük a szó-
rakozást, puritán lakásunk fehér 
falain gyorsan szertefoszlik a ki-
terjesztett valóság által generált 
gyönyörű táj, és megjelennek rajta 
a napi feladatok, valamint a szo-
kásainknak megfelelő reklámok. 
A kontaktlencsébe épített mester-
séges intelligencia gyorsan felépíti 
a napi tennivalókat: azonosítja a 
hűtőben az ételeket, kitalálja, mit 
lehetne reggelire készíteni belő-
lük. Szeletelés közben a szemünk 
előtt szabályos sávok jelennek 
meg az uborkán az egyenletesen 
darabolás érdekében, a  tükörto-
jás készítéséből pedig egy pillanat 
alatt ügyességi játékot varázsol a 
játékosított okosserpenyő. És ter-
mészetesen mindeközben folya-
matosan kapjuk a jutalomponto-
kat és trófeákat. A nap végén esti 

partnerünk egy bájos ifj ú hölgy. 
Beszélgetés közben az alkalmazás 
valós időben értékeli a lány reak-
cióit, és internetes adatbázisokban 
kutakodva ad bókolási javaslato-
kat. A  szemünk előtt pörögnek 
a százalékok, ahogy partnerünk 
egyre jobban odavan értünk, de 
elbizakodottságunk végül lebuktat 
minket, amikor a lány a szobánk 
falán látható trófeák segítségével 
leleplezi motivá ciónkat.

Hogy egy emberi értékek nél-
küli felszínes utópia víziója, vagy 
a technika által élhetőbb boldog 
jövő képei ezek, mindenki eldönt-
heti saját ízlése szerint. Én azon-
ban kíváncsi lennék az amerikai 
hadseregben szolgáló Alex Roga-
nok véleményére.

https://vimeo.com/46304267

az egykor neki jósolt csillagászati ma-
gasságokat. Az viszont nem kétséges, 
hogy a játékosítás mellett már nem 
lehet szó nélkül elmenni. Azzal, hogy 
a gamifi cation kilépett az elmúlt évek 
médiafelhajtásának lila ködéből, és 
elfogadott módszerré vált, a  felhasz-
náló- és folyamatközpontú fejlesz-
tésekkel észrevétlenül átszövi majd 
életünket.
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Fogalommagyarázat:

• SIMS – stratégiai élet-szimulációs játék
• Duolingo – játékos nyelvtanuló alkalmazás és szoftver
• Kinect Virtua Tennis – tenisz-szimulációs játék, mely a játékos valós 

idejű mozgására épít
• Nike+ Fuelband – egy különleges csuklópánt, amely mér mindenfajta 

mozgást, amelyeket aztán pontokká konvertál, ezzel motiválva használóját 
az aktív életmódra.

• wingsuit – szárnyasruha- vagy szárnyasöltöny-repülés, egyfajta ext-
rémsport


