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Facet przed komputerem, trawi!cy godziny z joystickiem w d"oni na bojach z wirtualnymi przeciwnikami to stereotyp.
I to nie tylko dlatego, #e popularniejsze sta"y si$ konsole oraz granie na telefonach. Badania pokazuj!ce kto sp$dza czas 
na graniu w sieci mog! by% dla brzydszej po"owy ludzko&ci zaskoczeniem.

W ciesz!cych si$ rosn!c! popularno&ci! social games przewag$ maj! ju# kobiety, podobnie jak w zwyk"ych grach 
przegl!darkowych albo w rozrywkowych aplikacjach na komórki i smartfony, gdzie p"e% pi$kna przewa#a zdecydowanie. 
Tak jest w Polsce, ale w b"$dzie jest ten, kto my&li, #e nasz kraj jest jakim& ewenementem. Z globalnych statystyk wynika, 
#e przeci$tny internetowy gracz w mediach spo"eczno&ciowych to… 40-letnia kobieta.

Je&li uwzgl$dnimy jeszcze, #e 74 proc. czasu sp$dzanego w sieciach spo"eczno&ciowych przeznaczanych jest na granie, 
stanie si$ jasne dlaczego wiele firm traktuje t$ sfer$ rozrywki jako urodzajne pole do prowadzenia biznesu. Biznesu 
niema"ego, bo przywo"uj!c kolejne liczby polscy u#ytkownicy gier z tylko czterech portali - Facebook, NK.pl, Gry.pl 
i Wyspagier.pl - stanowi! ponad 15-milionow! rzesz$.

Ta grupa jest atrakcyjnym celem dla wielu firm, bo mo#na osi!ga% dzi$ki niej zyski na wiele sposobów. Po pierwsze 
sk"aniaj!c sieciowych graczy do kupna wirtualnych dóbr. Pod tym wzgl$dem kobiety s! idealnym u#ytkownikiem, 
poniewa# jak twierdz! specjali&ci przejawiaj! wi$ksz! sk"onno&% do wydawania pieni$dzy na upi$kszenia i dodatki 
oferowane graczom. Wystarczy wspomnie%, #e w grach na rodzimej Naszej Klasie p"ac! g"ównie panie (65 proc.).
Po drugie - gry s! tak samo dobrym no&nikiem tre&ci promocyjnych jak cho%by film. Jedna ze sprawdzonych dróg to 
product placement. Inn! jest tworzenie gier reklamowych, które mog! cieszy% si$ równie du#ym powodzeniem co 
pude"kowe klasyki, a dodatkowo wypromuj! jeszcze produkt albo mark$. Po trzecie wci!gni$cie u#ytkowników do 
zabawy zw"aszcza w advergames, pozwala zdoby% wiele cennych informacji o nich. Nie trzeba chyba t"umaczy% jaka to 
gratka dla ka#dego marketera.

Tym bardziej, #e perspektywy rysuj! si$ niezwykle obiecuj!co. Z prognoz tylko dla rynku social games wynika, #e 
w 2014 roku jego warto&% przekroczy 8,7 miliarda dolarów. Gra idzie wi$c o naprawd$ du#! stawk$.

Bartosz Wawryszuk, redaktor Interaktywnie.com
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Polscy gracze coraz ch!tniej si!gaj" do kieszeni
Tutaj adidasy kosztuj" pó# dolara

Postrzelaj ptakami bez smartfona
Zagraj w to jeszcze raz, internauto
Gra miejska z internetem w tle

$ycie to gra, wi!c zbieraj bonusy!
Dobra zabawa czy ukryte zagro%enia?
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POLSCY GRACZE CORAZ CH!TNIEJ 
SI!GAJ" DO KIESZENI



Wed!ug szacunkowych danych, jakie w grudniu 
ubieg!ego roku, podczas konferencji Game 
Industry Trends zaprezentowa!a firma Gry 
-OnLine, ubieg!y rok dla bran"y by! rekordowy. 
Na gry w tradycyjnej, pude!kowej formie, te 
kupowane drog# elektroniczn# oraz wymagaj#ce 
tylko przegl#darki internetowej Polscy gracze 
wydali prawie 700 milionów z!otych.

Wed!ug prezentowanych na GIT danych, 
najszybciej rozwijaj#c# si$ ga!$zi# bran"y gier jest 
tak zwane freemium, czyli wszelkie produkcje 
free-to-play oraz online. W ci#gu zaledwie dwóch 
lat kwoty, wydawane w Polsce na ten typ rozrywki 
uros!y z 50 a" do 250 milionów z!otych. To wci#" 
mniej, ni" dystrybucja pude!kowa, ale dystans 
z roku na rok topnieje. W 2009 roku wynosi! 250 
milionów z!otych, rok temu ju" o 100 milionów 
z!otych mniej.

Je%li chodzi o sprz$t, to zdecydowanym liderem 
s# wci#" komputery i laptopy, cho& z raportu 
„Rynek elektronicznej rozrywki w Polsce”, 
opublikowanego w listopadzie ubieg!ego roku 

przez NoNoobs.pl i Internetowy Instytut Bada' 
Rynkowych wynika, "e ju" ponad po!owa graczy 
wykorzystuje do tego celu równie" telefony 
i smartfony. Tylko niewiele mniejsz# popularno%ci# 
ciesz# si$ gry przegl#darkowe.

Analogiczne wyniki - je%li chodzi o kolejno%& 
- uzyska!a pracownia TNS OBOP, która w sierpniu 
ubieg!ego roku przeprowadzi!a na reprezentatywnej

Co trzeci Polak deklaruje, "e wolny czas sp$dza graj#c. Po!owa polskich graczy 
to mi!o%nicy produkcji przegl#darkowych, jeden na pi$ciu gra w portalach 
spo!eczno%ciowych. W ubieg!ym roku na ten rodzaj rozrywki wydali%my grube miliony.
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!ród"o: Gry On-Line SA, szacunki Interaktywnie.com za Forsal.pl, 
Money.pl, DI.pl, mcvuk.com, Catapult Business Solutions
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51 proc.
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28 proc.

21 proc.
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10 proc.

komputer, laptop

telefon, smartfon

przegl#darka internetowa

konsola

serwis spo!eczno%ciowy

tablet

inne

!ród"o:  Rynek elektronicznej rozrywki w Polsce, NoNoobs.pl/IIBR, 
listopad 2011

1D�F]\P�JUDMø�SROVF\�JUDF]H

400 mln z!

250 mln z!

40 mln z!

retail

freemium 

digital

!ród"o: Gry On-Line SA
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 grupie badanie „Polaku w co grasz?”. OBOP 
ustali! natomiast, "e gracze stanowi# 35 procent 
polskiego spo!ecze$stwa.

- Wiek graczy nie jest zaskoczeniem. Przede 
wszystkim s# to osoby w wieku 15-19 lat, 
z których ponad trzy czwarte (77 proc.) gra!o 
w ostatnim miesi#cu w jak#kolwiek gr%. Co drugi 
reprezentant tej grupy wiekowej gra! w gry na 
telefonie komórkowym lub pececie, a co trzeci 
wybra! gry online - komentuj# wyniki bada$ 
analitycy TNS OBOP. Dwudziestolatkowie 
najch%tniej wybieraj# gry na telefonie 
komórkowym i w nieco mniejszym stopniu
gry na PC. Interesuj#co prezentuj# si% natomiast 
wyniki dotycz#ce wykszta!cenia graczy. 
Z badania TNS OBOP wynika bowiem, "e osoby 
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z wykszta!ceniem &rednim b#d' wy"szym graj# 
zdecydowanie cz%&ciej ni" osoby z ni"szym 
wykszta!ceniem. - Zapewne wp!yw na taki wynik 
maj# cz%&ciowo aspekty ekonomiczne oraz wiek 
badanych - komentuj# autorzy.

Kobiety dominuj# w sieci

O ile komputery i konsole wydaj# si% by( nadal 
domen# m%"czyzn, o tyle kobiety zaczynaj# ju" 
ca!kiem wyra'nie dominowa(, je&li chodzi 
o pozosta!e. Ju" w 2010 roku ameryka$ski, 
bran"owy portal e-marketer.com donosi!, "e 
w gry online gra 42 procent internautek i tylko 
38 procent internautów. W przypadku gier 
spo!eczno&ciowych przewaga by!a wyra'niejsza 
- 28 do 22 procent. Badania NoNoobs.pl i IIBR dla 
rynku polskiego, ten stan rzeczy potwierdzaj#.

- Popularno&( gier przegl#darkowych w&ród 
kobiet wynika z kilku czynników. Wed!ug ró"nych 
statystyk, to w!a&nie kobiety ch%tniej wydaj# 
pieni#dze w grach. Wi%cej czasu sp%dzaj# na 
portalach spo!eczno&ciowych. Dlatego cz%sto gry, 
lub przynajmniej ich elementy, s# projektowane 
specjalnie dla nich. Panie ch%tniej wydaj# w grach 
na upi%kszenia, wyró"nienia, a panowie cz%&ciej 
s# sk!onni zakupi( ró"ne bonusy które daj# realn# 
przewag% nad innymi graczami - t!umaczy 
Wies!aw P!otka, w!a&ciciel tworz#cej gry 
przegl#darkowe firmy BroPlay.com. - Co 
ciekawsze, w gry wci#ga si% coraz wi%cej pan po 
trzydziestce. Ponad 46 procent wi%cej kobiet, 
w porównaniu z poprzednimi latami, gra w gry na 
telefony komórkowe, 26 procent na konsole, 
a o 23 procent wi%cej na komputerze.

Cho( w&ród graczy online dominuj# kobiety, to 
jednak m%"czyznom trudniej oderwa( si% od 
monitorów. I to zarówno w przypadku 
tradycyjnych gier online, jak i tych oferowanych 
przez portale spo!eczno&ciowe. W obu 
przypadkach deklaracj% codziennego grania 
cz%&ciej sk!adaj# panowie. W przypadku gier 
przegl#darkowych - prawie dwukrotnie cz%&ciej.

- Popularno&( social gaming bierze si% przede 
wszystkim z faktu, "e gry, dok!adnie tak jak g!osi 
nazwa, wykorzystuj# mechanizmy 
spo!eczno&ciowe. Odpowiadaj# na nasze potrzeby, 
w tym przede wszystkim potrzeb% kooperacji albo 
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60 proc.

48 proc.

22 proc.
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15 proc.

komputer, laptop

telefon, smartfon

przegl#darka internetowa

konsola

serwis spo!eczno&ciowy

!ród"o: Rynek elektronicznej rozrywki w Polsce, NoNoobs.pl/IIBR,
listopad 2011
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wcale

komputer PC

telefon komórkowy 

gra planszowa

gra online

komputer PC/konsola w sieci

konsola

konsola przeno&na

!ród"o: Polaku w co grasz, TNS OBOP, sierpie# 2011
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przynale!no"ci, w tym przypadku: do okre"lonej 
wspólnoty graczy - t#umaczy Krzysztof 
Dobrzy$ski, head of social ads & application 
department w NK.pl.  - Z przeprowadzonych 
przez nas bada$ wynika, !e a! 48 procent graczy 

21 proc.

23 proc.

26 proc.

16 proc.

6 proc.

4 proc.

13 proc.

14 proc.

27 proc.

25 proc.

8 proc.

11 proc.

codziennie

kilka razy w tygodniu

kilka razy w miesi%cu

kilka razy w kwartale

kilka razy w roku

rzadziej   
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skupionych na Naszej Klasie gra, poniewa! graj% 
te! ich znajomi. To oni stanowi% inspiracj& do 
tego, aby budowa' wspólnot& skupion% wokó# 
okre"lonych celów - t#umaczy.

Dobrzy$ski wskazuje na interesuj%cy mechanizm 
rekomendacji. - Okazuje si&, !e w przypadku gier,
które ciesz% si& najwi&ksz% popularno"ci%, 
ka!dy gracz ma "rednio 24 znajomych w NK. 
Natomiast w"ród mniej popularnych, ta liczba 
wynosi tylko 15 osób - wylicza. - Mo!e to 
"wiadczy' o tym, !e najbardziej popularne gry 
staj% si& takimi równie! poprzez rekomendacje 
dla wi&kszej liczby znajomych - twierdzi.

Ryzykowna rozrywka? 
Warto uwa!a'

Granie w internecie wi%!e si& jednak nie tylko 
z przyjemno"ci% i rozrywk%. Coraz cz&"ciej 
niesie za sob% równie! zagro!enie.

- Bran!a gamingowa dysponuje 
wielomilionowym kapita#em, co stanowi 
nieprzeci&tn% pokus& dla cyberprzest&pców 
- przestrzegaj% eksperci firmy Trend Micro, 
którzy opracowali zestaw najwa!niejszych 
zasad bezpiecze$stwa dla internetowych 
graczy.

%H]SLHF]QH�ORJRZDQLH��Upewnij si&, !e Twoje 
loginy i has#a s% trudne do odgadni&cia. Warto 
mie' oddzielne has#a dla ka!dego 
z internetowych kont.

%H]SLHF]HĝVWZR�SU]HJOøGDUNL� Sprawd(, czy 
dysponujesz najnowszymi wersjami programu 
antywirusowego i systemu operacyjnego. 
Korzystaj z najnowszych wersji przegl%darek 
i wtyczek.

8QLNDQLH�RV]XVWZ�]ZLø]DQ\FK�]�,'� Nie dziel 
z innymi graczami online !adnych detali, które 
umo!liwy#yby zidentyfikowanie twojego ID.

/LQNL�GR�ĭFLøJDQLD�L�]DěøF]QLNL� Zawsze staraj 
si& zweryfikowa' (ród#a, z których masz zamiar 
pobra' pliki. Zachowaj szczególn% czujno"' 
w kwestii emaili otrzymywanych od dostawcy gry.

ĚøF]D��Nigdy nie graj korzystaj%c z nieznanych 
lub niezabezpieczonych sieci WiFi.

%H]SLHF]HĝVWZR�VWURQ�LQWHUQHWRZ\FK��
Korzystaj ze stron z zabezpieczeniem SSL, które 
szyfruj% twoje dane.

.UHG\WRZD�YHUVXV�GHEHWRZD� Podczas 
zakupów online upewnij si&, !e korzystasz z karty 
kredytowej, a nie debetowej.

!ród"o: Gra bez ryzyka, Trend Micro
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kilka razy w tygodniu

kilka razy w miesi%cu
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rzadziej   

!ród"o: Rynek elektronicznej rozrywki w Polsce, NoNoobs.pl/IIBR,
listopad 2011
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Jak istotne s! kwestie bezpiecze"stwa, 
najwymowniej pokazuj! liczby. Na ca#ym $wiecie 
- jak obliczy#a firma Gartner - rynek gier online 
wart by# w ubieg#ym roku prawie 12 miliardów 
dolarów. W roku 2015 powinno by% to ju& 
wyra'nie ponad 28 miliardów.

Gramy i gra% b(dziemy. 
Coraz wi(cej

Ca#y $wiatowy rynek gier to gigantyczny 
przemys#, wart tylko w ubieg#ym roku ponad 
74 miliardy dolarów, a w ci!gu czterech lat 
powinien urosn!% o po#ow(.

)wiatowe projekcje wró&! bran&y b#yskawiczny 
rozwój. Jak b(dzie w Polsce? Przedstawiciele firm, 
zajmuj!cych si( tematyk! gier online równie& s! 
przekonani, &e nadchodz! t#uste czasy.

8

.U]\V]WRI�'REU]\ĝVNL
head of social ads & application department
NK.pl
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O popularno!ci gier spo"eczno!ciowych 
!wiadcz# cho$by dane NK.pl. - Ka%dego 
miesi#ca na naszym portalu z gier korzysta 
prawie 3,5 miliona u%ytkowników, którzy generuj# 
oko"o 7 milionów uruchomie& ka%dego dnia 
i przeprowadzaj# nawet kilkana!cie tysi'cy 
transakcji dziennie - wylicza Krzysztof Dobrzy&ski 
z NK.pl.

- Polski rynek gier przegl#darkowych równie% ma 
spore szanse rozwoju. To bardzo kreatywny
produkt, ograniczony jedynie wyobra(ni# 
twórców. Je!li zaczniemy tworzy$ wi'cej 
innowacyjnych pomys"ów, nie kolejnych klonów 
zagranicznych produkcji, oraz znajdzie si' wi'cej 
inwestorów, którzy nie b'd# si' ba$ niebanalnych 
rozwi#za&, nasze gry maj# szanse zaistnie$ na 
rynku mi'dzynarodowym - uwa%a Wies"aw 
P"otka z BroPlay.com. - Gry w najbli%szym czasie, 
ten trend ju% wida$, b'd# ucieka$ z aplikacji 
instalowanych i przechodzi$ do wersji 
przegl#darkowych. To daje du%e mo%liwo!ci 
dost'pno!ci gry na ró%ne systemy i urz#dzenia. 
S#dz' te%, %e coraz wi'cej firm zacznie 
dostrzega$ potencja" jaki drzemie w grach, jako 
no!niku reklamy - podsumowuje.
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P!acenie za wirtualne dobra w grach nie jest jeszcze 
zbyt cz"st# praktyk#. Firmy tworz#ce takie aplikacje 
niech"tnie dziel# si" danymi, ale próbuj#c pokaza$ 
przyk!ad - cho$by Facebooka, który uchyla r#bka 
tej tajemnicy w tej kwestii - gracze p!ac#cy za nowe 
stroje, inne rodzaje budynków lub specjaln# bro% s# 
w przera&aj#cej mniejszo'ci.

- W grach internetowych p!ac#cych graczy jest od 
kilku do kilkunastu procent z grona aktywnych 
u&ytkowników. Troch" wy&szy odsetek mamy 
w grach mobilnych. Ró&nica na korzy$ mobile-u 
wynika z tego, &e w tym medium w przeciwie%stwie 
do internetu, u&ytkownicy musz# za wszystko 
p!aci$- za rozmowy, sms-y, ale i za kontent. Ten sam 
kontent w sieci jest zupe!nie za darmo - mówi 
Arkadiusz Cybulski dyrektor ds. rozwoju 
z One2tribe.

Dane te potwierdza sam Mark Zuckerberg, który 
w zwi#zku z debiutem na ameryka%skiej gie!dzie 
NASDAQ, poda! do publicznej wiadomo'ci, i& 
w 2011 roku za wirtualne dobra w grach 
zdecydowa!o si" zap!aci$ jak#kolwiek kwot" 
oko!o 15 milionów u&ytkowników. Ta kwota 

mie'ci w sobie równie& dodatkowe op!aty za 
sam# licencj". Internauci w sumie przelali na 
konto Facebooka prawie 560 milionów dolarów.

Imponuj#ce? Raczej wcale, je'li bowiem 
porówna$ 15 milionów osób do !#cznej puli 800 
milionów (niektóre (ród!a podaj# nawet 850 
milionów) to odsetek p!ac#cych graczy wynosi 
równo 1,9 procenta.

)adn# rewelacj# nie jest te& zgromadzona przez 
Zuckerberga kwota 560 milionów dolarów. 
Oprócz tego, Facebook zarobi! z samych reklam 
3,2 miliarda dolarów. Utarg na grach stanowi 
jednak nieco wi"kszy udzia! ca!o'ci, ni& 
wspomniana wcze'niej liczba 15 milionów 
graczy - tutaj mamy do czynienia z ponad 14 
procentami ca!ego tortu przychodów. Co wa&ne, 
nie ca!o'$ tej kwoty trafi!a do twórców aplikacji. 
Dostaj# oni równo 70 procent ka&dego przelewu.

Dobra wirtualne to ci"&ki chleb

Twórcy gier maj# wi"c twardy orzech do 
zgryzienia. Po pierwsze, stoi przed nimi pytanie, 

czy zarabia$ na aplikacji za pomoc# wirtualnych 
dóbr, czy te& mo&e lepiej poprzez reklamy.

- Gry tworzone w modelu Free-to-play s# 
monetyzowane przez twórców na ró&ne sposoby 
- przez wirtualne dobra u!atwiaj#ce 
i urozmaicaj#ce rozgrywk", dodatkowy kontent 
w grze lub reklamy (i ich pozbycie si"). Punkt 
wspólny !#cz#cy ró&ne podej'cia do darmowych 
gier to zaanga&owanie, które musimy wywo!a$ 
u gracza aby by! w stanie wyda$ prawdziwe 
pieni#dze wewn#trz gry - mówi Piotr Zaniewicz, 
w!a'ciciel Gameboxed.com.

Kiedy ju& mamy wci#gaj#c# i ciekaw# gr", trzeba 
zastanowi$ si" na czym graczom mo&e zale&e$ 
lub co mo&e im by$ potrzebne w wirtualnym 
'wiecie. W zale&no'ci od typu gry mo&emy 
wzbudzi$ na przyk!ad ch"$ upi"kszania pokoju, 
domu lub nawet ca!ego miasta. Mo&emy te& 
odwo!a$ si" do potrzeby szybszego rozwoju 
postaci gracza.

- Jednym z najskuteczniejszych mechanizmów 
wykorzystywanych przez twórców gier do tego 

Ju& za dwa lata, na wirtualne dobra w grach wydamy 14 miliardów dolarów. 
To bardzo !akomy k#sek, dlatego firmy tworz#ce gry w sieci rosn# jak grzyby po 
deszczu. Twórcy aplikacji cz"sto zapominaj#, &e aby gracz wyda! swoje pieni#dze 
na wirtualne dobra, musz# one dla niego przedstawia$ realn# warto'$.
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by sk!oni" graczy do p!acenia, jest rzecz 
najprostsza czyli uzyskiwanie przewagi nad 
innymi graczami. Im wi#ksza przewaga tym 
lepiej, im wi#cej graczy b#dzie nas podziwia", im 
bardziej nasze zdolno$ci, moc, szybko$" stan% si# 
nieprzeci#tne- tym wi#cej b#dzie zarabia!a gra 
- przekonuje Arkadiusz Cybulski.

Przyk!adem mo&e by" SecondLife, generuj%ca 
rocznie obrót rz#du 5 milionów dolarów. Twórcy 
oferuj% w specjalnym sklepie buty, dzi#ki którym 
awatar u&ytkownika mo&e szybciej biega". Nie s% 
to jednak pierwsze lepsze gumiaki, tylko 
najnowszy model Nike. Dzi#ki temu, producent 
gry ma ju& dwa 'ród!a przychodów - pierwszy ze 
sprzeda&y wirtualnego dobra, druga transza idzie 
natomiast od producenta sportowej odzie&y.

Zewn#trzne firmy partycypuj% w takich projektach 
bardzo ch#tnie, jest to dla nich czysty zarobek. 
Liczne badania wskazuj% bowiem, &e gracze 
wpadaj% w specyficzny, zamkni#ty kr%g 
- najpierw w grach kupuj% kurtki lub okulary 
posk!adane z pikseli. Nast#pnie chc% niejako 
na$ladowa" awatara (którego sami zreszt% 
stworzyli) i kupuj% te same produkty dla siebie.

Jak sk!oni" do p!acenia

- Na pocz%tku nast#puje poznanie gry, jej 
sposobu dzia!ania i samej mechaniki rozgrywki. 
To w tym momencie gracz decyduje czy 
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po$wi#ci" na ni% wi#cej cennego czasu (przy 
milionie alternatywnychprodukcji) czy te& porzuci 
j% i nigdy nie wróci. Przy tak du&ej liczbie 
alternatyw je$li nie zainteresujemy gracza w ci%gu 
10 sekund, mo&na uzna" &e go bezpowrotnie 
stracili$my - uwa&a Piotr Zaniewicz. 

Kolejnym etapem jest zaanga&owanie, czyli 
stworzenie dla gracza rozgrywki, która b#dzie na 
tyle wci%gaj%ca, &e b#dzie do niej wraca!. W grze 
zarabiaj%cej na wirtualnych dobrach to w!a$nie 
zaanga&owanie powinno sta" na pierwszym 
miejscu, w opozycji do maksymalizacji ARPU 
(czyli $redniego dochodu z jednego gracza). 
Dopiero ostatnim etapem jest sama monetyzacja 
przez zakup wirtualnych dóbr za prawdziwe 
pieni%dze.

Je$li wszystko si# uda, interes kwitnie i zaczyna 
&y" w!asnym &yciem. Do tego stopnia, &e gracze 
nabywaj% okre$lone dobra, sp#dzaj% dziesi%tki 
godzin na ich ulepszanie, a nast#pnie… sami je 
sprzedaj%. O ile niektóre platformy gier umo&liwiaj% 
taki obrót, o tyle wszystkie pozosta!e formy 
aktywno$ci internautów pozostaj% poza prawem. 
Wystarczy spojrze" na krajowe serwisy aukcyjne, 
które wr#cz p#kaj% od ofert zakupu najlepszej 
broni lub zbroi dla postaci. Co ciekawe, internauci 
nie sprzedaj% na aukcjach samych dóbr, 
a jedynie… czas po$wi#cony na ich zdobycie.

To kolejny sposób na monetyzacj# gry. Mo&e wi#c 
op!aca si#, zamiast nara&a" graczy na problemy 
z prawem i fiskusem, stworzy" specjaln% platform# 
wymiany handlowej?
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Sposobów tak naprawd! jest multum. Trudno 
oprze" si! jednak wra#eniu, #e eksperci wci$# nie 
mog$ stworzy" uniwersalnego systemu. Bo 
z jednej strony jest spory potencja% tego rynku, 
z drugiej - niemoc twórców gier. Pierwsze 
transakcje na wirtualnych dobrach pami!taj$ 
bowiem lata osiemdziesi$te ubieg%ego stulecia, 
a pionierem by%a tekstowa gra Multi-User 
Dungeon.

Jednym ju# si! uda%o. Chwilowo?

- Zarabianie na grach sprzedaj$cych kontent 
Premium to bardzo dobry biznes. Jedna gra 
potrafi zarabia" kilka milionów euro rocznie tylko 
w jednym kraju. Jest jeden warunek, trzeba mie" 
bardzo dobr$, dobrze zarabiaj$c$ gr!, 
a wyprodukowanie takiej nie jest wcale %atwe. 
Z tej perspektywy niekoniecznie musi by" to 
dobry interes - twierdzi Arkadiusz Cybulski.

Przyk%adem firmy, która &wietnie sobie w tym 
biznesie radzi jest Zynga. Spó%ka za%o#ona przez 
Marka Pincusa od trzech lat przynosi%a zyski 
i jeszcze w minionym roku by%a wyceniana na 
15-20 miliardów dolarów. Jak na bran#! gier 
komputerowych to ca%kiem sporo. Dla 
porównania, Electronic Arts, producent takich 
hitów jak The Sims albo Need For Speed, kosztuje 
nie wi!cej ni# osiem miliardów dolarów. Z kolei 
wydawca Call of Duty, Activision Blizzard, jest 
wyceniany przez inwestorów na 13,5 mld 
dolarów.

13

Firma Pincusa bazuje g%ównie na social media. 
Warto&" rynkowa producenta Mafia Wars czy 
FarmVille jest wielokrotnie wy#sza ni# jej roczny 
przychód. W przypadku serwisów 
spo%eczno&ciowych to ju# w%a&ciwie norma.
Miniony rok by% jednak dla tej spó%ki znacznie 
gorszy. Sprawozdanie finansowe Zyngi okaza%o 
si! nie do ko'ca zgodne z przewidywaniami 
analityków, a ju# zupe%nie wbrew oczekiwaniom 
jej posiadaczy.

Przychody spó%ki by%y w 2011 roku co prawda 
wy#sze o oko%o 250 milionów ni# w 2010 roku 
i wynios%y niewiele ponad 2 miliardy dolarów. 

Jednak spó%ka zanotowa%a strat! na poziomie 404 
milionów, co oznacza, #e zarobi%a prawie pó% 
miliarda dolarów mniej ni# w 2010 roku.

Powodów do optymizmu nie wzbudzaj$ zw%aszcza 
same przychody. Tempo ich wzrostu 
konsekwentnie od pierwszego kwarta%u ubieg%ego 
roku spada. Swoje niezadowolenie szybko wyrazili 
inwestorzy, wyprzedaj$c akcje spó%ki chwil! po 
opublikowaniu wyników. Kurs w jeden dzie' spad% 
o kilkana&cie procent, z poziomu 14,5 dolara do 
11,82 dolara za akcj!. Zynga zarabia przede 
wszystkim na reklamach. Za wirtualne dobra w jej 
grach spo%eczno&ciowych p%aci co 20 gracz.
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Gra „Cut the Rope”, która szturmowa!a niedawno 
komórki, przenios!a si" do przegl#darek. Mówi#c 
precyzyjnie - do jednej przegl#darki Internet 
Explorer od Microsoftu. W ten sposób gigant 
z Redmont promuje nowe funkcje programu 
dzia!aj#cego pod systemem Windows 7.
Do tej pory „Cut the Rope” z ma!ym zielonym 
stworem bi!a rekordy popularno$ci na 
smartfonach. Nie pobi!a Angry Birds, jednak 
wci#% utrzymuje si" w czo!ówce. Zarówno pe!na 
wersja, p!atna, jak i darmowa wersja lite do 
przetestowania. Microsoft postanowi! 
wykorzysta& ten potencja! i u%y& go w promocji 
Internet Explorera.

Ka%dy internauta mo%e w ni# zagra& pod 
adresem cuttherope.ie. Wskazane jest u%ycie 
Internet Explorera, poniewa% w Firefoksie nie 
wszystkie poziomy gry s# dost"pne, podobnie 
w Chrome. Pod IE u%ytkownik mo%e przej$& 25 
poziomów.

„Cut the Rope” polega na nakarmieniu ma!ego 
Om Noma cukierkiem przyczepionym do lin. 
Gracz tak musi ucina& linki, by cukierek wpad! 
prosto do paszczy potworka, omijaj#c przy tym 
przeszkody i zbieraj#c po drodze gwiazdki 
z dodatkowymi punktami.

Gra wykorzystuje mo%liwo$ci HTML5 oraz system 
Windows 7, oferuje takie samo bogactwo wra%e' 
wizualnych i grywalno$&, co oryginalna aplikacja. 
Co wi"cej, po przypi"ciu gry do paska zada' 

w Windows 7, za pomoc# funkcji Pinned Sites, 
przegl#darka IE9 dostosowuje swój wygl#d 
i dzia!anie do gry, otwieraj#c unikalne poziomy 
niedost"pne w %adnej z poprzednich wersji 
programu.

Ptaki wlecia!y ju% wcze$niej

Najg!o$niejszym przej$ciem ze $wiata mobile do 
przegl#darek by!o jednak pojawienie si" 
$wiatowego hitu Angry Birds w wyszukiwarce 
Google Chrome. By!o to ca!kiem du%e 
zaskoczenie, bowiem gra w wersji desktopowej 
od razu dzia!a!a ca!kiem p!ynnie 
(w przeciwie'stwie do wi"kszo$ci smartfonów 
z Androidem), a producent aplikacji Rovio z tej 
okazji stworzy! ca!kowicie nowy poziom w grze.
Chrome umo%liwi! pobranie ca!ego programu na 
komputer po to, aby internauta móg! postrzela& 
ptakami równie% bez dost"pu do internetu. 
Oprócz tego, gr" mo%na w!#czy& w dwóch 

Producenci przegl#darek odkryli, %e gra na telefonie powoli staje si" niewygodna. 
Lepiej przecie% strzela& ptakami na kilkudziesi"ciocalowym ekranie, ni% na kilkukrotnie 
mniejszym. W rezultacie internauci prze%ywaj# prawdziwy boom na gry, które do tej pory 
widzieli jedynie w najnowszych smartfonach. Dla twórców przegl#darek to do tego stopnia 
!akomy k#sek, %e pewne gry maj# ju% na wy!#czno$&.

!ród"o: youtube.com/IGNentertainment
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trybach - jako!ciowo gorszym SD oraz 
z wykorzystaniem WebGLi (czyli ze wsparciem 
akceleratora graficznego) w wersji HD. 
W przypadku tej drugiej opcji, internauci wci"# 
skar#" si$ na brak p%ynno!ci nawet przy 
wyj"tkowo mocnej konfiguracji sprz$towej oraz 
na ró#ne artefakty w grafice.

Co ciekawe, migracja gier nast$puje równie# 
w drug" stron$, czyli z komputera do mobile. 
Przyk%adem mog" by& gry na Facebooku, 
posiadacze smartfonów mog" zagra& 
w wi$kszo!& tytu%ów. Mark Zuckerberg uzupe%nia 
równie# powa#ne braki na Apple i wypuszcza 
wersj$ na iPada.

Do pa'dziernika minionego roku w popularn" 
FarmVille lub Mafia Wars mo#na by%o zagra& 
jedynie ze stacjonarnego komputera. To du#a 
wada, poniewa# za pomoc" urz"dze( 
przeno!nych, z portalu spo%eczno!ciowego 
korzysta miesi$cznie blisko 350 milionów 
internautów.

U#ytkownicy iOS lub Androida na swoje tablice 
dostan" wiadomo!ci, #e znajomy korzysta 
z wybranej gry. Obok pojawi si$ równie# 
zaproszenie do aplikacji. Jedynym warunkiem 
jest posiadanie dowolnej przegl"darki 
internetowa z obs%ug" HTML 5.
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Bez HTML5 wci"# graliby!my 
na konsolach

Nowe mo#liwo!ci przegl"darek wynikaj" 
z dobrodziejstw j$zyka HTML5 w po%"czeniu 
z JavaScriptem. Chodzi przede wszystkim o nowy 
znacznik w kodzie o nazwie canvas, który 
pozwala na dynamiczne renderowanie 
(obliczanie) p%askich oraz trójwymiarowych 
obrazów.

Przegl"darki potrafi" obs%u#y& ten format i na jego 
podstawie tworzy& w%asne dodatki. Najlepszym 
przyk%adem jest w%a!nie Chrome, który mo#e sta& 
si$ w przysz%o!ci platform" gier Google. Chodzi tu 
przede wszystkim o mechanizm Native Client 
(NaCl), czyli specjalne i wyj"tkowo elastyczne 
!rodowisko programistyczne bazuj"ce w%a!nie na 
pi"tce.

Technologia ta ma pozwoli& na zabaw$ 
w !rodowisku 2D oraz trójwymiarowym. Google 
nie idzie te# w !lady Apple'a i otwiera si$ na 
zewn$trznych twórców aplikacji. Native Client 
poradzi sobie z uruchomieniem gry w wielu 
j$zykach programowania, jak C lub C++.

Oprócz NaCl, Chrome udost$pnia tak#e funkcj$ 
API Joystick, która umo#liwi graczom rozrywk$ 
z wykorzystaniem pada lub joysticka. Co prawda 

prace nad tym programem i implementacj" do 
przegl"darki wci"# trwaj", jednak ostateczna 
wersja API Joystick mo#e ujrze& !wiat%o dzienne 
jeszcze w tym roku.

Dzi$ki wprowadzeniu tego obiektu, twórcy gier 
mog" bez dodatku na przyk%ad technologii Flash, 
tworzy& dynamicznych dwu- i trójwymiarowe 
animacje. Oto, jak wygl"da kodowanie obrazów 
w HTML5:

context.strokeStyle = "#000000";
context.fillStyle = "#FFFFFF";
context.beginPath();
context.arc(50,50,50,0,Math.PI*2,true);
context.closePath();
context.stroke();
context.fill();

Wpisanie tych 7 linijek do kodu 'ród%owego strony 
pozwoli uzyska& obrazek #ó%tego ko%a, bez 
konieczno!ci %adowania jakichkolwiek plików na 
serwer. Twórcy gier w tym formacie dochodz" ju# 
do powalaj"cych efektów, w Chromie dost$pne s" 
nawet gry trójwymiarowe. Jako pierwsza pod 
koniec grudnia 2011 roku zadebiutowa%a 
wy!cigowa GT Racing: Motor Academy. I nie jest 
to podrz$dna produkcja.
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Grafika przypomina t! z czasów Play Station One, 
a gr! "mia#o mo$na przyrówna% do kultowej ju$ 
Gran Turismo. W GT Racing da si! jednak zagra% 
ca#kowicie online, u$ytkownik ma do wyboru sto 
samochodów, 15 tras i 60 ró$nych scenariuszy.

Dzi!ki maria$owi z Google+, internauci po"cigaj& 
si! ze swoimi znajomymi, multiplayer umo$liwi 
zabaw! nawet sze"ciu osobom razem. Producent 
przygotowa# te$ arcade mode, czyli krótki wy"cig 
w przerwie mi!dzy innymi zaj!ciami. 
U$ytkownicy niestety skar$& si! jeszcze na jako"% 
rozrywki, gra ma spory problem z utrzymaniem 
p#ynno"ci.

Mo$liwo"ci HTML5 rozwin!#y si! do tego stopnia, 
$e firma Adobe (twórca oprogramowania i 
w#a"ciciel technologii Flash) przesta# wspiera% 
kolejne przegl&darki i najnowsze urz&dzenia. 
Adobe przerzuca si! na HTML5.
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Ameryka'ski twórca oprogramowania przyzna# 
si! tym samym do ogromnej pora$ki. Od tego 
roku skupi si! rozwoju technologii, która od 
dawna pracuje przecie$ w urz&dzeniach Apple. 
HTML5 ma szans! dzi!ki temu sta% si! 
"wiatowym standardem.

- W przysz#o"ci zrezygnujemy z aktualizacji Flash 
Player na komórki do nowych przegl&darek, 
systemów operacyjnych i konfiguracji 
sprz!towych. Wci&$ b!dziemy wspiera% system 
Android i PlayBook, naprawiaj&c krytyczne b#!dy 
lub wypuszczaj&c aktualizacje zwi&zane 
z bezpiecze'stwem - czytamy wypowied( 
w ZDNet. Adobe b!dzie jednak udost!pnia% 
cz!"% kodu (ród#owego - prywatne 
przedsi!biorstwa, którym zale$y na rozwoju 
technologii, b!d& mog#y edytowa% (ród#a na 
w#asn& r!k!.

Eksperci wzbraniaj& si! jednak przed 
porównywaniem tych dwóch technologii.
- Punktem, który "mia#o mo$e by% pretekstem do 
wa$kiej dyskusji na temat ró$nic na p#aszczy(nie 
HTML5 - Flash, mo$e by% wspomniany charakter 
HTML5 jako technologii b!d&cej w prostej linii 
niskopoziomowym graficznym API dla 
przegl&darek, co ju$ z punktu widzenia tylko 
i wy#&cznie tej kwestii nie pozwala HTML5 na 
porównywanie do Flash'a. Flash to "rodowisko 
programistyczne z szerok& gam& bibliotek, 
o jeszcze szerszych mo$liwo"ciach, daj&cych 

mo$liwo"% tworzenia bardzo zaawansowanej 
grafiki i animacji, podczas gdy HTML5 to wci&$ 
udost!pniony zbiór JavaScript'owych klas 
manipuluj&cych graficznymi obiektami niskiego 
poziomu - pisze w blogu eksperckim 
interaktywnie.com Kacper Warda 
z GoldenSubmarine.

Stanis#aw Lem woli HTML5

Rozwój technologii HTML5 wspiera jednak nawet 
Google, a dowodem tego s& doodle, czyli 
specjalne obrazki lub animacje, które 
w szczególnych okoliczno"ciach zast!puj& 
codzienne logo. 23 listopada minionego roku, 
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na stronie g!ównej pojawi!a si" interaktywna 
animacja na cze#$ pierwszej publikacji 
Stanis!awa Lema.

- W tym roku obchodzimy 90. urodziny Lema, 
a dok!adnie 60 lat temu nak!adem wydawnictwa 
Czytelnik ukaza!a si" jego pierwsza powie#$ 
„Astronauci”. Z tej okazji zdecydowali#my si" 
przygotowa$ naprawd" specjalnego doodla 
- czytamy na polskim blogu Google.

Grafika przedstawia!a histori" konstruktora Trurla 
z Cyberiady. Gra lu%no nawi&zywa!a do fabu!y 
opowiadania i polega!a na rozwi&zywaniu 
!amig!ówek bohatera. Rysunki stworzy!a Sophia 
Foster-Dimino, inspiruj&c si" twórczo#ci& Daniela 
Mroza.

- Wykorzystali#my niektóre technologie HTML5 
- na przyk!ad canvas, owocuj&cy szybsz& grafik&, 
Web Storage aby pami"ta$ czy ju' wcze#niej 
grano, czy urz&dzenia dotykowe - ale innych nie 
wybrali#my celowo. Dla przyk!adu, transformacje 
CSS3 da!y nam nie!adne efekty uboczne, które 
nie pasowa!y do pi"knej grafiki Sophii, tak wi"c 
elementy graficzne obracamy wykorzystuj&c 
staromodne technologie - opisuje Marcin 
Wichary, pomys!odawca doodla. Równie 
zaawansowan& grafik" mo'na by!o ujrze$ 
wrze#niu tego samego roku. Google uhonorowa! 
w ten sposób urodziny Freddiego Mercurego.
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B"dzie zimna wojna?

Nie tylko produkty z Mountain View maj& najlepsze 
predyspozycje do grania w przegl&darkach. Coraz 
g!o#niej mówi si" o Firefoxie, który w tym wy#cigu 
póki co pozostaje w cieniu. Jednak tylko do czasu, 
zapewniaj& przedstawiciele Mozilli.

W tej przegl&darce drzemie ogromny potencja!, ju' 
teraz program obs!uguje mi"dzy innymi BrowserID 
(który pozwala na identyfikacj" graczy), Full Screen 
API (dzi"ki której aplikacj" mo'na odpali$ na pe!nym 
ekranie) lub chocia'by Mouse Lock API. Ta ostatnia 
funkcja pozwala ukry$ kursor myszy podczas 
rozrywki. Kolejne mo'liwo#ci s& tylko kwesti& czasu.

- Oczekiwania wzgl"dem nowego HTML'a s& 
naprawd" du'e, co rodzi niepokoj&ce my#li o 
ewentualnym wy#cigu zbroje( producentów 
przegl&darek. Canvas jest ju' obs!ugiwany (lepiej 
lub gorzej) przez najnowsze wersje kilku 
najpopularniejszych przegl&darek (oczywi#cie 
wy!&czaj&c Internet Explorer'a 8). Jednak, jako 'e 
technologia ci&gle jeszcze jest mocno gor&ca od 
interaktywnego pieca #wiatowej paj"czyny, 
musimy uwa'a$, by nie sparzy$ si" na ró'nych 
implementacjach canvas'a w ró'nych 
przegl&darkach. Tego by#my nie chcieli, nie ma 
bowiem nic gorszego dla developera, ni' standard, 
który przesta! by$ standardem - ko(czy Kacper 
Warda.
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Zaleta gier reklamowych w dzia!aniach 
marketingowych jest to, "e zapewniaj# d!u"szy 
kontakt u"ytkownika z mark# albo produktem 
oraz zwi$kszaj# jego zaanga"owanie. Dzi$ki 
skojarzeniu z zabaw# i rozrywk# konsument 
postrzega mark$ jako co% przyjemnego 
i zapewniaj#cego relaks. W ten sposób 
advergame wzmacnia pozytywny wizerunek 
firmy, informuje o wprowadzeniu nowego 
produktu na rynek lub te" s!u"y jako baza 
konkursowa.

Jak twierdz# specjali%ci, wielk# popularno%ci# 
ciesz# si$ wci#" proste flashowe gry reklamowe, 
dystrybuowane przez firmy oraz agregatory gier 
typu poszkole.pl lub gry.pl. Ich si!a polega na 
mo"liwo%ci uzyskania du"ego zasi$gu 
w stosunkowo krótkim czasie.

- &wietnie dzia!aj# równie" bardzo proste gry 
przeznaczone dla dzieci, w których bohaterami s# 
spersonalizowane odpowiedniki produktów lub 
ich sk!adników - np. wap' jako sk!adnik pasty do 
z$bów. Oczywi%cie w przypadku tego typu gier 

trzeba uwa"a(, "eby nie przekroczy( granicy 
zachowa' etycznych. Dzieci odbieraj# 
komunikaty bezkrytycznie, ale tak d!ugo jak gry 
s# sponsorowan# edukacj#, nie ma takiego 
niebezpiecze'stwa - mówi Rafa! Oracz, CEO 
w Online Media Group Poland.

Popularne i skuteczne mog# by( te" proste gry 
zr$czno%ciowe i logiczne, maj#ce na celu dotarcie 
z konkretnym przekazem do okre%lonej grupy 
docelowej.

- Tematów znajdzie si$ wiele, np. rozpoczynaj#cy 
si$ sezon grillowy, sezon rowerowy, wakacje, 
moda na wiosenne odchudzanie, napoje, lody, 
kosmetyki itp. To motywy, które mo"e 
wykorzysta( ca!a bran"a FMCG, jak równie" 
odzie"owa i turystyczna - sugeruje Rados!aw 
Szcz$sny, project manager w AdAction
Dodaje, "e advergames znajduj# tak"e 
zastosowanie przy promowaniu leków bez 
recepty. -Taka gra oprócz wyd!u"ania kontaktu 
konsumenta z mark# mo"e mie( charakter 
edukacyjny pokazuj#c jak produkt dzia!a - dodaje.

Jako osobny nurt mo"na potraktowa( gry 
reklamowe na platformach spo!eczno%ciowych 
takich jak Facebook oraz gry mobilne, które 
popularyzuj# si$ bardzo szybko dzi$ki smartfonom 
oraz wygodnemu pobieraniu aplikacji na telefon 
szczególnie na urz#dzeniach Apple i Android.

- W advergamingu jako platforma najcz$%ciej 
wykorzystywany jest Facebook. Co ciekawe, nie 
zawsze jest to wybór optymalny z uwagi na 
druzgoc#c# liczb$ du"o lepszych produkcji - gier 
spo!eczno%coiwych na tej platformie - zauwa"a 
Arkadiusz Cybulski dyrektor ds. rozwoju
z One 2 Tribe.

Przekonuje, "e gry reklamowe, chocia" ich jako%( 
ca!y czas ro%nie, nie s# wstanie przyku( uwagi 
u"ytkownika w taki silny sposób jak produkcja za 
kilkaset tys. euro, zbudowana po to aby zarabia!a 
na mikrop!atno%ciach realizowanych w ci#gu 
kilkumiesi$cznego cyklu "ycia.

- Ciekaw#, cho( pewnie dro"sz# alternatyw#, 
mo"e by( osadzenie gry reklamowej na Naszej 

Samo zrobienie gry reklamowej to dopiero po!owa sukcesu. Równie wa"ne jest to by 
internauci chcieli w ni# gra(. Je%li tak nie b$dzie to kontakt graczy z mark#, który 
powinien wzbudzi( w ich pozytywne emocje i nastawienie nie nast#pi i ca!a para pójdzie 
w gwizdek. Dlatego trzeba zadba( równie" o to, by advergame pojawi!a si$ w odpowiednich 
miejscach, czyli w tych, które odwiedza potencjalna grupa docelowa.
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Klasie, gdzie ca!y czas mamy du"o mniejszy 
wybór. W zwi#zku z tym, w naturalny sposób, 
ka"da nowa pozycja przyci#gnie spor# rzesz$
spragnionych nowo%ci u"ytkowników 
- przekonuje Arkadiusz Cybulski.

Inn# platform# spo!eczno%ciow# kompletnie nie 
kojarzon# z grami reklamowymi jest GG. 
- Zastanawiaj#cym jest dlaczego marketerzy nie 
korzystaj# z tego medium masowo w akcjach 
wykorzystuj#cych gry reklamowe - zastanawia 
si$ Cybulski.
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Scenariusz w!asny czy 
sprawdzony klasyk?

W tworzeniu advergames wykorzystuje si$ 
zazwyczaj dwa sprawdzone schematy. Pierwszy 
z polega na tworzeniu gry od podstaw - wed!ug 
oryginalnej koncepcji przedsi$biorcy b#d& 
twórców gry. Drugi model wykorzystuje 
sprawdzone i popularne mechanizmy takich gier 
jak Tetris albo Pac-Man. Gra reklamowa jest 
wówczas odpowiednio zmodyfikowana pod 
k#tem produktu, us!ugi lub po prostu marki.

- Zalet adaptowania gotowych i popularnych 
mechanizmów jest co najmniej kilka. Do 
najwa"niejszych mo"na zaliczy': skrócenie czasu 
i zmniejszenie kosztów produkcji, szybsze 
oswojenie si$ internauty z gr# reklamow# 
i w ko(cu wi#"#ca si$ z tym faktem wi$ksza 
popularno%' i wirusowo%' tytu!u - wyja%nia 
Rados!aw Szcz$sny. Zaznacza, "e z drugiej strony 
istnieje równie" ryzyko, "e zmodyfikowany 
mechanizm nie sprosta oczekiwaniom i gra 
zostanie szybko porzucona. - Nie ma nic gorszego, 
ni" kiepska gra reklamowa, wykorzystuj#ca 
kultowy i lubiany przez graczy mechanizm 
- ostrzega.

Nowym trendem, jaki mo"na ostatnio 
zaobserwowa' w Polsce, jest wzorowanie si$ na 
popularnych grach mobilnych, które zajmuj# lub 
zajmowa!y czo!owe miejsca w polskim App Store.
- Przyk!adem takiego podej%cia s# np.: Kremik 
Nivea - bazuj#cy na mechanizmie Tiny Wings, 
Mentos 3D (Fruit Ninja) albo Pszczó!ki od Play 
(Angry Birds). Te produkcje s# obecnie dost$pne 
w ramach serwisu Facebook.com - mówi 
Szcz$sny.

Zrobienie dobrej gry reklamowej to jednak nie 
wszystko. Wa"ne jest wygenerowanie istotnej 
liczby zagra( w%ród przedstawicieli grupy celowej.
- Dobrym sposobem na to jest osadzenie gry 
reklamowej na serwisie z grami np. wyspagier.pl 
lub na stronie odwiedzanej przez grup$ celow# 
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(np. gra dla producenta leków na 
poradnikzdrowie.pl) - radzi Szcz!sny.

Osadzaj"c gr! na Facebooku mo#na tak#e 
skorzysta$ z emisji reklam w grach 
spo%eczno&ciowych (social games). Jest tam 
mo#liwo&$ zdefiniowania profilu demograficznego 
grupy osób, które b!d" zach!cane do zagrania 
w gr!, a rozliczenie nast"pi w modelu cost per 
engagement.

Quo vadis advergame?

Patrz"c przez pryzmat social media 
- dominuj"cym trendem w advergames jest 

REKLAMA
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d!"enie do aktywizacji u"ytkowników lub fanów 
zgromadzonych wokó# fanpage’a. To jednak tylko 
jeden aspekt, poniewa" wed#ug ekspertów 
pojawi#o si$ nowe zjawisko adaptuj!ce gry do 
dzia#a% promocyjnych.

- W ostatnim czasie logika gier zacz$#a przenika& 
do innych obszarów marketingu. 
Spopularyzowane przez Paw#a Tkaczyka poj$cie 
grywalizacji, w skrócie oznacza budow$ 
zaanga"owania za pomoc! mechanizmów 
znanych z gier - wirtualnych nagród (badge), 
zada% (quest), wyzwa% (challenge) 
- równie" poprzez porównywanie si$ z innymi 
u"ytkownikami - t#umaczy Rafa# Oracz.

Uogólniaj!c, chodzi o tworzenie warto'ci 
w 'wiecie wirtualnym, która powstaje dzi$ki 
interakcji u"ytkowników. Mo"na do tego 
wykorzysta& zarówno klasyczne gry, jak 
i platformy lojalno'ciowe, warto'ciowe tre'ci 
w sieci itp.

- Powsta#e zaanga"owanie mo"na nast$pnie 
prze#o"y& albo na osi!gni$cie celu 
komunikacyjnego reklamodawcy, albo na 
konkretne, sprzedawalne dzia#ania, np. 
„lajkowanie”, udost$pnianie danych - mówi 
Rafa# Oracz.

Olga Knap
head of advergames
Mellongames SA
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PRJø�OLF]\ú�QLH�W\ONR�QD�HIHNW�YLUDORZ\�L�SU]\FLøJQLĆFLH�XZDJL�
SRWHQFMDOQ\FK�NOLHQWyZ��DOH�WHŁ�QD�VLOQLHMV]H�]DDQJDŁRZDQLH�LFK���QS��
SU]H]�RUJDQL]DFMĆ�NRQNXUVyZ��PHFKDQL]P�SROHFDQLD�]QDMRP\P��
D�QDZHW�VWZRU]HQLH�PLQLVSRěHF]QRĭFL�ZRNyě�GDQHM�JU\�OXE�DSOLNDFML�
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Ciekawym trendem, który zaistnia! w Stanach 
Zjednoczonych, jest równie" tworzenie gier 
reklamowych w formie gier 
spo!eczno#ciowych na Facebooku. - Dotyczy 
to przede wszystkim producentów seriali 
telewizyjnych, takich jak Dexter, Weeds, The 
Walking Dead, Spartacus: Gods of the Arena 
lub Camelot. Te filmy doczeka!y si$ swojej 
adaptacji w formie gry spo!eczno#ciowej 
- mówi Rados!aw Szcz$sny.

Dzi$ki coraz wi$kszej popularno#ci, na uwag$ 
zas!uguj% te" mobilne gry wykorzystuj%ce 
lokalizacj$, które umo"liwiaj% zorganizowanie 
zabawy terenowej.

- Popularyzacj$ takich gier zawdzi$czamy nie 
tylko coraz wi$kszej liczbie smartfonów na 
rynku, ale równie" wci%gaj%cemu 
foursquare’owi - podsumowuje Arkadiusz 
Cybulski.
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GRA MIEJSKA 
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Co zrobi!, "eby internauta poza klikaniem 
i braniem udzia#u w konkursach, wykaza# si$ 
wi$ksz% aktywno&ci%? Mo"na zorganizowa! 
zabaw$ w formie gry miejskiej, która #%czy#aby 
&wiat wirtualny z realnym. Zbudowa! taki 
mechanizm gry, który b$dzie prowadzi# 
u"ytkownika za r$k$ i maksymalnie go 
zaanga"uje. To nie#atwe, st%d by! mo"e tak 
ma#a liczba kampanii organizowanych na 
du"% skal$, które wykorzystuj% ten mechanizm.

Jedn% z g#o&niejszych akcji, które #%czy#y w sobie 
intensywne dzia#ania online wraz z ciekaw% gr% miejsk%, 
by#a kampania LG - OnLife. W 2010 roku w centrum 
Warszawy stan$#a ma#a budka, która przez tydzie' by#a 
domem dla 21-letniego Patryka, bohatera akcji. Tu 
równie" by#o centrum wi$kszo&ci wydarze' istotnych 
dla kampanii. Patryk przez siedem dni na Facebooku 
publikowa# wskazówki, które uczestnikom zabawy 
pozwoli#yby go uwolni!. I tu zaczyna#a si$ miejska gra, 
bowiem internauci musieli wyj&! na ulice i zebra! fanty.

W 2011 roku pojawi#y si$ dwie, naszym zdaniem, 
ciekawe kampanie, o których warto wspomnie!. 
Pierwsza to akcja T-Mobile, wykorzystuj%ca motyw 
z popularnej gry Angry Birds. Druga 
z kolei to kampania Monopoly, która mia#a wy#oni! 
miasta zas#uguj%ce na umieszczenie na planszy 
kultowej ju" gry. Na kolejnych stronach 
prezentujemy case studies obu akcji.

Jak zach$ci! internautów do wzi$cia udzia#u w zabawie, która rozgrywa 
si$ nie tylko wirtualnie, ale równie" w rzeczywisto&ci? Takich kampanii, 
które dzia#yby si$ na naprawd$ du"% skal$, jest niewiele.

7U]HFK�RUQLWRORJyZ�ZFLøJQĆěR�LQWHUQDXWyZ�
Z�JUĆ�PLHMVNø��NWyUD�SROHJDěD�QD�RGNU\FLX�
QRZHJR�JDWXQNX�SWDNyZ��7DN�]DF]ĆěD�VLĆ�
QLHVWDQGDUGRZD�NDPSDQLD�7�0RELOH�
]�$QJU\�%LUGV�
 
Celem kampanii by#o wypromowanie ofert 
abonamentowej, na kart$, mix i internetowej 
w sieci T-Mobile. Reklamy mia#y wykorzysta! 
potencja# gry Angry Birds - popularnej aplikacji 
na smartfony, z prost% fabu#% i ciekawymi 

postaciami. Kampania zosta#a podzielona na 
dwie fazy: teaser i reveal. Pierwsza opiera#a si$ na 
grze miejskiej, a druga na finale gry, ambientowej 
akcji w ZOO oraz aukcji charytatywnej. Wszystkie 
etapy k#ad#y nacisk na prezentacj$ oferty 
produktowej.

W poszukiwaniu ptaków

Agencja Interactive Solutions stworzy#a postaci 
trzech ornitologów. Ka"dy z nich mia# 

charakterystyczne cechy. Ponadto na blogu 
NowyGatunek.pl, który prowadzili bohaterowie 
kampanii, og#oszono, "e poszukuj% nowego 
gatunku ptaków, który pojawi# si$ nad Polsk%. Do 
akcji zostali wci%gni$ci internauci w ca#ej Polsce 
przez g#ówn% platform$ komunikacji - bloga 
w#a&nie.

Na &lad nowego gatunku ptaków naprowadza#y 
publikowane przez ornitologów wskazówki 
w formie skomplikowanych zagadek, których  

Case study: W&ciek#e ptaki w dzia#aniach T-Mobile
Agencja: Interactive Solutions
Opracowanie: Beata Ratuszniak, redaktor Interaktywnie.com
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rozwi!zanie internauci musieli znale"# 
w przestrzeni miejskiej.

Zadaniem internautów by$o znale"# agenta 
z zagadk! i opublikowa# odpowied" na blogu. 
Zwyci%zc! zostawa$a osoba, której jako pierwszej 
uda$o si% wytropi# agenta oraz ten, kto jako 
pierwszy poda$ prawid$owe rozwi!zanie 
znalezionej zagadki na blogu. Nagrodami w grze 
miejskiej by$y smartfony i tablety z nowej oferty 
T-Mobile.

Równocze&nie poszukiwania by$y wspierane 
specjalnie do tego celu nagranymi filmami 
z ornitologami w roli g$ównej.

Poza blogiem, dzia$ania toczy$y si% równie' na 
Facebooku, YouTube i forach internetowych. 

28

Pozwoli$o to wywo$a# buzz wokó$ akcji, a na 
YouTube publikowane by$y filmy z kolejnych 
etapów odkrywania nowego gatunku. Na 
Facebooku z kolei prowadzony by$ fanpage.

Koniec gry miejskiej i efekty

Pierwszego wrze&nia 2011 r. zosta$o oficjalnie 
og$oszone, 'e ornitolodzy odkryli nowy gatunek 
ptaków w salonach T-Mobile. Naukowcy pokazali 
miejsca gniazdowania ptaków prezentuj!c 
równocze&nie produkty w charakterystyczny dla 
siebie zabawno-naukowy sposób.
Wokó$ bloga powsta$a trwa$a spo$eczno&#, która 
bardzo si% zaanga'owa$a w ca$! inicjatyw%, staj!c 
si% jej oddanymi adwokatami w sytuacjach 
kryzysowych.

W ci!gu trwania ca$ej inicjatywy blog 
zarejestrowa$ ponad 20 tys. odwiedzin, a jeszcze 
wi%cej bo ponad 44 tys. ods$on bez wsparcia 
dodatkowej kampanii. Bardzo dobry wynik blog 
uzyska$ pod wzgl%dem czasu sp%dzonego 
w witrynie (ponad 2 minuty). W fazie teaserowej 
na kanale YT Nowy Gatunek zamieszczono osiem 
filmów wideo. W sumie zanotowa$y ponad 1700 
ods$on.

W fazie reveal na kana$ g$ówny T-Mobile dodano 
trzy filmy, które $!cznie uzyska$y ponad 4 tys. 
wy&wietle( w ci!gu 2 tygodni od dnia ich 
pokazania.

Akcja w ZOO i aukcja 
charytatywna

Na pocz!tku pa"dziernika w warszawskim ZOO 
pojawi$y si% Angry Birds ludzkich rozmiarów. 
W&ciek$e ptaki pokazywa$y, jak si% poluje na 
zielone &winie.

- Na popularnym portalu aukcyjnym allegro.pl 
zorganizowali&my niecodzienn! aukcj% na rzecz 
„Poprawy bytowania ptaków w Warszawskim 
ogrodzie zoologicznym” - podaje agencja. Na 
licytacj% wystawiono 52 maskotki Angry Birds, 
z których ca$y dochód zosta$ przekazany Fundacji 
Rozwoju Warszawskiego ogrodu Zoologicznego 
„PANDA”. Aukcja by$a komunikowana w internecie 
oraz radio.
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Za!o"enia

Celem kampanii by!o stworzenie planszy 
Monopoly tylko z polskimi miastami. Marketerzy 
z OS3 Multimedia chcieli zwerbowa# do 
g!osowania jak najwi$ksz% liczb$ internautów 
dzi$ki docieraniu do lokalnych spo!eczno&ci. Do 
zabawy zaproszono urz$dy miast i liczne media 
lokalne.

Gracze mogli wybra# jedn% z 60 propozycji 
g!ównych, lub poda# w!asny typ do tak zwanej 
dzikiej karty. Dwa spo&ród najbardziej 
popularnych zg!osze' wype!ni!y ostatnie miejsca 
na planszy.

- Druga lista by!a otwarta. Ch$tni mogli wysuwa# 
w!asne kandydatury. Dwie z najwi$kszym 
poparciem dosta!y tak zwane „dzikie karty” i tym 
samym mia!y swoje pola na planszy. Tutaj jedna 

osoba mog!a odda# jeden g!os dziennie 
- t!umaczy Kamila Kwasniewska z Hasbro Polska, 
producenta Monopoly.

Realizacja

Firma do kampanii wykorzysta!a stron$ 
internetow% www.monopoly.pl, profil 
spo!eczno&ciowy na Facebooku, wspomniane ju" 
urz$dy miast oraz pras$ i telewizj$. Z danych 

zawartych w informacji prasowej wynika, "e media 
komentowa!y akcj$ Monopoly w ponad 1800 
publikacjach.

Na stronie konkursowej monopoly.pl ka"dego dnia 
mo"na by!o oddawa# g!osy na dwie listy. Do 
dzikiej karty internauci zg!osili ponad dwa tysi%ce 
miast. Hasbro pozyskiwa!o internautów równie" 
dzi$ki konkursowi, w którym nagrodami by!y 
aparaty fotograficzne dla najbardziej aktywnych.

Case study: Polskie miasta na planszy Monopoly
Agencja: OS3 Multimedia
Opracowanie: Maciej Rynkiewicz, redaktor Interaktywnie.com



Stron! internetow" wspomaga# Facebook. Fanpage 
cieszy# si! du$ym zainteresowaniem u$ytkowników, 
zawiera# zdj!cia miast bior"cych udzia# w konkursie, 
liczne w"tki dyskusyjne i informacje o kandydatach. 
Strona zawiera#a równie$ aplikacj! „G#osuj na swoje 
miasto”, która umo$liwia#a bezpo%redni udzia# 
w plebiscycie.

Rezultaty

Przez miesi"c w akcji wzi!#o udzia# 600 tys. osób, 
co da#o ponad 2 miliony g#osów. Strona internetowa 
wygenerowa#a #"cznie 900 tys. ods#on, 
a w najgor!tszych dniach kampanii dziennie 
odwiedza#o j" 80 tys. internautów. Firma Hasbro 
poda#a zmiany na portalu spo#eczno%ciowym:

Liczba wpisów marki na tablicy: z 10 do 75
Liczba wpisów fanów na tablicy: z 131 do 1 622
Liczba komentarzy pod wpisami: z 58 do 3 547
Liczba „Lubi! to!”: z 222 do 8 285
&"czna liczba interakcji z fanami: z 280 do 11 832
Liczba fanów: z 667 do 41 489

Z samej aplikacji skorzysta#o ponad 150 tys. 
osób, czyli %rednio 20 tys. internautów dziennie. 
Fanpage na Facebooku w jeden miesi"c zyska# trzy 
i pó# tysi"ca fanów i obecnie to ju$ ponad 4 tys. 
u$ytkowników. Polska edycja gry planszowej ma by' 
dost!pna ju$ w sierpniu.
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Gamification - to po angielsku wykorzystanie 
mechanizmów anga!uj"cych i motywuj"cych, 
znanych nam z gier, w codziennym !yciu. 
Zdobywanie punktów, odznak, gratisów, a tym 
samym przyci"ganie i anga!owanie u!ytkownika. 
#aden gracz nie powie, !e gry s" nudne, a je$li by 
odpowiednie mechanizmy przenie$% do zwyk&ej 
codzienno$ci poza komputerem, oka!e si', !e 
najprostsze czynno$ci mog" sprawia% wiele 
rado$ci i anga!owa%.

- Nie znam gracza, który powiedzia&by, !e gry 
komputerowe s" nudne, gry maj" t' magiczn" 
w&a$ciwo$% przyci"gania i anga!owania si' 
konsumentów, czego nie mo!na powiedzie% 
o wielu formach reklamy. Poniewa! marketerom 
marzy&y si' takie anga!uj"ce formy interakcji 
i komunikacji jak gry, mo!emy obserwowa% nowe 
trendy w marketingu w postaci silnego ju! 
advergamingu oraz raczkuj"cej jeszcze w Polsce 
gamifikacji w reklamie - wyja$nia Arkadiusz 
Cybulski, dyrektor ds. rozwoju One2Tribe, do 
którego nale!y aplikacja gamifikacyjna Gamfi.

- Praktycznie ka!dy styka si' z mechanik" gier 
w sytuacjach codziennych. W wielu 
przedszkolach funkcjonuje np. system 
nagradzania dzieci, które za zjedzenie surówki 
podczas obiadu, otrzymuj" jedn" kresk', kwiatka 

lub motylka, a po uzbieraniu kompletu albo 
uzyskaniu najlepszego wyniku dostaj" nagrod' 
niespodziank'. System stymulowania 
zachowania stosowany jest równie! 
w harcerstwie (zbieranie punktów, odznak, 

Anna Dymkowska
strategic planner
OS3 multimedia

*U\ZDOL]DFMD�Z�XMĆFLX�PDUNHWLQJRZ\P�WR�SU]HGH�ZV]\VWNLP�MHGHQ�]H�
VSRVREyZ�DGDSWDFML�GR�]PLDQ\�]DFKRZDĝ�NRQVXPHQFNLFK��VSRVyE�
QD�SU]\FLøJQLĆFLH�XZDJL�L�]DDQJDŁRZDQLH�NRQVXPHQWD��7U]\�
HOHPHQW\��QD�NWyU\FK�RSLHUD�VLĆ�FDě\�NRQFHSW��IXQ��IULHQGV��IHHGEDFN��
Vø�MHGQRF]HĭQLH�RGSRZLHG]Lø�QD�MHJR�ZVSyěF]HVQH�SRWU]HE\��
3RV]XNLZDQLH�SU]\MHPQRĭFL��]DEDZ\��IXQ��PDP\�]DSURJUDPRZDQH�
Z�JHQDFK��&]ĆVWR�VWRMøF�SU]HG�MDNLPĭ�Z\ERUHP��LQVW\QNWRZQLH�
GHF\GXMHP\�VLĆ�QD�U]HF]��NWyUD�GDMH�ZLĆFHM�SU]\MHPQRĭFL��.ROHMQH�
HOHPHQW\��IULHQGV�L�IHHGEDFN��ZSLVXMø�VLĆ�Z�VFKHPDW��ÅSRSDWU]�QD�
PQLHµ��7R�SRWU]HED�X]QDQLD�SU]H]�SRND]DQLH�VZRLFK�XPLHMĆWQRĭFL��
SRWU]HED�LQIRUPDFML�]ZURWQHM��NWyUD�MHVW�SRZRGHP�GR�GXP\�L�GDMH�
PRW\ZDFMĆ�GR�GDOV]\FK�G]LDěDĝ��3DWU]øF�QD�ZVSyěF]HVQHJR�
NRQVXPHQWD�ZDUWR�]ZUyFLú�XZDJĆ�QD�MHV]F]H�MHGQø�NZHVWLĆ���ZSě\Z�
GRĭZLDGF]Hĝ��NWyU\PL�VLĆ�G]LHOLP\�Z�VLHFL��QD�PRW\ZDFMĆ�]DFKRZDĝ�
RIIOLQH��2WU]\PXMøF�SR]\W\ZQ\�RG]HZ�QS��QD�SODWIRUPDFK�
VSRěHF]QRĭFLRZ\FK��VWDUDP\�VLĆ�MHV]F]H�EDUG]LHM��DE\�]QyZ�PyF�
SRG]LHOLú�VLĆ�]�LQQ\PL�RVLøJQLĆFLDPL��

Przenoszenie mechanizmów z gier do !ycia codziennego - tak w skrócie 
mo!na zdefiniowa% grywalizacj' lub, jak kto woli, gamifikacj'. Poj'cie to 
w Polsce jest wci"! nowe i nie doczeka&o si' jeszcze jednolitego okre$lenia.
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zdobywanie kolejnych stopni). Spotykamy si! 
z nim robi"c zwyk#e zakupy w sklepie (programy 
lojalno$ciowe) czy te% wystawiaj"c opini! na 
temat zakupionego produktu w internecie. Coraz 
powszechniej mechanika gier wykorzystywana 
jest tak%e w biznesie, edukacji, inicjatywach 
spo#ecznych b"d& ekologicznych - dodaje Anna 
Dymkowska, strategic planner, OS3 multimedia. 
- Warto zauwa%y', %e dzisiejsza technologia 
jeszcze bardziej rozbudowa#a nam kontekst 
u%ycia mechaniki gier w sytuacjach codziennych. 
Kiedy$ gry odbywa#y si! w $wiecie offline, nieco 
pó&niej kojarzone by#y g#ównie z komputerami. 

REKLAMA

Stosunkowo niedawno g#ównym polem tego typu 
dzia#a( sta# si! internet, a wszelkie instrukcje 
mo%na by#o uzyska' stawiaj"c si! o konkretnej
godzinie w budkach telefonicznych, odczytuj"c 
tre$ci zaszyfrowane w mailach, filmach, we 
wpisach na blogach albo portalach dyskusyjnych. 
Dzi$ urz"dzenia przeno$ne staj" si! pomostem 
mi!dzy $wiatem online i offline sprawiaj"c, %e 
mechanika gier towarzyszy nam w#a$ciwie 
o ka%dej porze dnia. Realny $wiat staje si! przez to 
platform", jedn" du%" plansz" do gry. I to nie tylko 
w kontek$cie nowej ods#ony ARG (gry 
rzeczywisto$ci alternatywnej) - np. case Mini 
Getaway, ale tak%e jako system motywacyjny, 
który pomaga nam osi"gn"' cele, które stanowi" 
nie lada wyzwanie w normalnych 
okoliczno$ciach. 

Kiedy najlepiej wykorzysta' grywalizacj!? Wtedy, 
gdy chcemy wzmocni' motywacj! 
u%ytkowników. Jako przyk#ad specjali$ci podaj" 
sposób wykorzystania strony internetowej jako 
swoistej planszy.

- Niew"tpliw" przewag" grywalizacji jest 
okoliczno$', %e odpowiednio u%yta anga%uje 
nawet osoby nie przejawiaj"ce wcze$niej 
zainteresowania grami. Nie ma znaczenia poziom 
wiedzy technicznej, wiek, p#e' ani wykszta#cenie. 
Ka%dy mo%e poczu' pozytywny „flow” i uzale%ni' 
si! od dynamicznej gratyfikacji - mówi Bart#omiej 
Lozia, CEO firmy JOJO Mobile Polska.

- Przyk#adem mo%e by' motywowanie 
u%ytkowników do eksplorowania naszego portalu 
internetowego, na którym ukryli$my wskazówki 
potrzebne do przej$cia kolejnego etapu w grze. 
Dzi!ki tym samym mechanizmom mo%na 
równie% podnosi' jako$ kontentu w serwisach, 
w których podstaw" dzia#ania jest tre$' 
dostarczana przez u%ytkowników - mówi 
Arkadiusz Cybulski. 

- Gamifikacja w kampaniach promocyjnych 
mo%e by' równie% wykorzystywana do 
anga%owania spo#eczno$ci w dzia#ania 
promocyjne na rzecz marki. Np. misj" dla 
cz#onków spo#eczno$ci mo%e by' zaproszenie 
znajomych na fanpage marki. Za jej wykonanie 
u%ytkownicy otrzymaj" punkty, 
a na podstawie ich liczby stworzony zostanie 
ranking rodem z gier komputerowych.

Ostudzenie emocji

Gamifikacja jest ciekawym narz!dziem, metod". 
Kube# zimnej wody mo%e jednak spa$' na 
marketerów, którzy kampaniami z 
wykorzystaniem mechanizmu gry po prostu si! 
zach#ysn", tak, jak rok temu Facebookiem. Dzi$ 
media spo#eczno$ciowe s" ju% wykorzystywane 
w znacznie bardziej umiej!tny sposób. Zaj!#o to 
bran%y ponad rok, by przynajmniej po cz!$ci 
zrozumie', %e ilo$' nie równa si! jako$'. 
Podobnie mo%e by' w przypadku grywalizacji.
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- !adnie opakowany i nazwany przez marketerów 
koncept „gamification”, wykorzystuj"cy 
mechanik# gier w celu stymulacji zachowa$ 
konsumenckich, to nie magiczne abrakadabra. 
Ekscytacja trendem grywalizacji przypomina mi 
troch# sytuacj# sprzed kilkudziesi#ciu miesi#cy, 
gdy podobne emocje wywo%ywa% Facebook. 
Przed wykorzystaniem grywalizacji w dzia%aniach 
marketingowych nale&y gruntownie 
przeanalizowa' wiele czynników, a w kolejnym 
kroku dobrze zaprojektowa' strategi# dzia%a$ 
- mówi Anna Dymkowska.

- My(l"c o wykorzystaniu gamifikacji w promocji, 
wychodzimy od analizy celów biznesowych, które 
przekuwamy w zadania (misje, questy) dla 
odpowiednio zmotywowanej do ich wykonania 
spo%eczno(ci. Motywacj# u&ytkowników, poza 
stosowaniem samych mechanizmów gamifikacji, 
mo&na wspomaga' stosuj"c dodatkowo nagrody 
w postaci kuponów zni&kowych lub nagród 
rzeczowych - dodaje Arkadiusz Cybulski.

Jak twierdz" specjali(ci, grywalizacja nie jest 
uzale&niona od jednego medium. Znakomicie 
wypada zarówno w przegl"darkach, telefonach, 
jak i w zupe%nie innych narz#dziach.
- Oczywi(cie najfajniej dzia%a w internecie (a nie 
na mobile-u), przy czym jak pokazuje przyk%ad 
z przedszkolakami wystarczy tablica i &ó%te 
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u(miechni#te bu)ki naklejane jako achevmenty 
w nagrod# za realizacj# jakiego( dzia%ania typu 
posprz"tanie zabawek czy przebranie przed 
le&akowaniem - mówi Cybulski. - Dobr", anga&uj"c" 
gr# reklamow" mo&na wyprodukowa' ju& z bud&etem 

kilkudziesi#ciu tysi#cy z%otych, do niej nale&y jeszcze
doliczy' koszt mediów promocyjnych. Kampani# 
reklamow" z wykorzystaniem gamifikacji mo&na 
zrealizowa' z wykorzystaniem platformy 
gamifikacyjnej z podobnym bud&etem.
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3DZHě�:LON
specjalista ds. bezpiecze!stwa sieci

DOBRA ZABAWA CZY 
UKRYTE ZAGRO!ENIA?



Gra uruchamiana w przegl!darce nie jest typow! 
aplikacj!. Ró"ni si# od niej przede wszystkim tym, 
"e nie ma bezpo$redniego dost#pu do zasobów 
komputera, to znaczy nie mo"e wprost 
wywo%ywa& funkcji systemu operacyjnego. Poza 
tym nie mamy do czynienia z programem 
zoptymalizowanym pod k!tem konkretnej 
architektury sprz#towej, lecz z pseudokodem, 
który na bie"!co jest t%umaczony na zrozumia%e 
przez komputer instrukcje maszynowe. Aby 
wczyta& i uruchamia& taki pseudokod lub zbiór 
instrukcji potrzebna jest odpowiednia maszyna 
wirtualna lub interpreter. Najpowszechniej 
wykorzystywane s! tu Java (i jej aplety), Flash 
(i obiekty ActionScriptu) i coraz cz#$ciej - z racji 
popularyzowania si# pi!tej wersji j#zyka HTML 
- skrypty JavaScriptu.

Wirtualnie znaczy bezpiecznie?

Gra b#d!ca apletem Javy lub obiektem Flasha do 
dzia%ania wymaga obecnego w systemie 

$rodowiska uruchomieniowego, które u"ytkownik 
musi zainstalowa& samodzielnie, chyba "e 
producent systemu operacyjnego do%!czy% do 
jego dystrybucji odpowiednie komponenty 
wcze$niej. Dodatkowo potrzebna jest te" obs%uga 
$rodowiska w przegl!darce www, dzi#ki czemu 
za%adowana strona jest w stanie poprosi& 
o wczytanie i uruchomienie obiektu.

Odbywa si# to najcz#$ciej z u"yciem mechanizmu 
plug-inów czyli wtyczek. Wtyczka przechwytuje 
odwo%ania do specyficznych typów danych 
pojawiaj!cych si# na stronie www i przekazuje 
sterowanie do interpretera lub maszyny wirtualnej. 
Uruchomione w ten sposób $rodowisko mo"e 
prezentowa& wyniki pracy wczytanego 
podprogramu w zarezerwowanym wcze$niej 
miejscu wy$wietlanej witryny lub w nowym 
oknie.

Prostym przyk%adem mo"e by& tu baner 
reklamowy. Jego „ekranem” jest wydzielona przez 

twórc# strony sekcja o prostok!tnych wymiarach, 
a interpreterem w!tek wtyczki Adobe Flash. Aby 
narysowa& jaki$ kszta%t dostarczony obiekt 
skryptowy odwo%uje si# do odpowiednich funkcji 
$rodowiska Flash, które z kolei w jego imieniu 
zlecaj! wykonanie pewnych czynno$ci 
systemowi - mo"e by& to na przyk%ad nakre$lenie 
kszta%tu lub nawet skorzystanie z funkcji 
sprz#towo-akcelerowanego odtworzenia klipu 
wideo.

Mo"na by zapyta&: po co korzysta& 
z dodatkowych warstw wirtualizacyjnych dla gier 
online? Czy nie mo"na po prostu zaproponowa& 
u"ytkownikowi, aby pobra% na dysk plik 
wykonywalny, tak jak w zwyczajnych grach?

Jest to jedna z opcji, lecz wi!"! si# z ni! dwie 
niedogodno$ci. Po pierwsze aplikacja mo"e du"o 
wi#cej ni" zamkni#ty w wirtualnej „piaskownicy” 
skrypt lub pseudokod i u"ytkownik musia%by 
samodzielnie zbada&, czy jest bezpieczna (czyli 

Wzrost mocy obliczeniowej i rozmiaru pami#ci domowych komputerów sprawi%, "e mo"liwe 
sta%o si# uruchamianie bogatych aplikacji klienckich w maszynach wirtualnych i interpreterach. 
Dzi#ki odpowiednim wtyczkom dla przegl!darek producenci oprogramowania mog! dzi$ tworzy& 
aplikacje niewymagaj!ce instalacji w systemie, w tym ró"nego rodzaju gry online. Czy te dodatkowe 
komponenty mog! by& potencjalnym punktem wej$cia intruza lub szkodliwego oprogramowania 
do systemu i jak du"e jest ryzyko wyst!pienia takich zdarze'?
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w praktyce zaufa! producentowi). Po drugie 
istnieje wiele platform sprz"towych i systemów 
operacyjnych. #rodowiska wirtualne umo$liwiaj% 
tworzenie uniwersalnego kodu, który wykonywany 
b"dzie niezale$nie od w&a'ciwo'ci sprz"tu oraz 
systemu, pod warunkiem, $e b"dzie mo$na 
zainstalowa! przegl%dark" i odpowiedni% wtyczk". 
Jest to wi"c wielkie u&atwienie dla producentów, 
którzy mog% w ten sposób integrowa! elementy 
rozrywkowe z dowolnymi witrynami webowymi. 
Z kolei u$ytkownik nie musi nic instalowa! - po 
prostu wchodzi na odpowiedni% stron" i mo$e 
zacz%! gr".

Niektórzy uwa$aj%, $e dzi"ki dodatkowej warstwie 
automatycznie zwi"ksza si" bezpiecze(stwo, 
poniewa$ maszyna wirtualna lub interpreter nie 
pozwol% na uruchamianie niebezpiecznych funkcji, 
np. odczytuj%cych lokalne pliki albo 
komunikuj%cych si" z dowolnym miejscem 
w internecie. Wyj%tkiem od tej regu&y s% oczywi'cie 
cyfrowo podpisane aplety Javy, którym u$ytkownik 
pozwoli& na ca&kowit% kontrol" nad sprz"tem. 
Problem polega jednak na tym, $e tego typu 
wirtualizacja to kolejna warstwa, w której równie$ 
- podobnie jak w systemie operacyjnym - mog% 
czai! si" usterki zabezpiecze(. Mamy wi"c 
dodatkow% kontrol" bezpiecze(stwa, ale 
jednocze'nie jej implementacja sama sprawia, $e 
pojawia si" dodatkowe ryzyko zwi%zane 
z podatno'ciami na zagro$enia.
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Usterki we wtyczkach

Podstawowym zagro$eniem jest wspomniana 
ju$ kwestia usterek we wtyczkach. 
Wykorzystuj%c znajduj%ce si" w nich luki (np. 
bazuj%ce na b&"dach przepe&nienia bufora) 
napastnik mo$e wykona! dowolny kod 
z uprawnieniami aktualnie zalogowanego 
u$ytkownika. Oznacza to dost"p do wszystkich 
jego plików, w tym np. do zbiorów z poczt% 
elektroniczn%, cz"'ci rejestru lub folderów 
automatycznego uruchamiania aplikacji. W ten 
sposób intruz mo$e zagnie)dzi! si" w systemie 
i uruchomi! dodatkowe oprogramowanie 
niszcz%ce lub pozyskuj%ce dane.

Najbardziej pesymistycznym scenariuszem 
b"dzie wykorzystanie usterki systemu 
operacyjnego do rozszerzenia uprawnie( 
i przej"cia kontroli nad komputerem, na 
przyk&ad w celu zmiany go w tzw. system 
zombie, czyli w"ze& sieci przej"tych maszyn 
realizuj%cych polecenia cyber-przest"pcy. Te 
ostatnie pomagaj% napastnikowi na przyk&ad 
w rozsy&aniu spamu, &amaniu hase& albo 
serwowaniu fa&szywych stron www. Uchroni! 
si" przed usterkami we wtyczkach mo$na 
aktualizuj%c je do najnowszych wyda(. 
Pomaga te$ korzystanie z najnowszych 
wersji bezpiecznych przegl%darek www.

Poufne dane

Innym rodzajem zagro$enia jest wykradanie 
danych uwierzytelniaj%cych i osobistych 
podawanych przez gracza. Niektóre gry 
wymagaj% rejestracji, aby na przyk&ad 
prezentowa! statystyki lub przypisywa! do 
utworzonego konta kolekcjonowane podczas 
rozgrywki bonusy i przedmioty. Je'li 'wiadomie 
lub przez przypadek podamy has&o, którego 
u$ywamy równie$ w innych miejscach, np. przy 
dost"pie do skrzynki poczty elektronicznej, to 
ryzykujemy jego utrat".

Pierwszy scenariusz ataku to po prostu 
nieuczciwy dostawca rozrywki, który kolekcjonuje 
podawane informacje i potem u$ywa ich 
w niecnych celach - na przyk&ad sprawdzaj%c, 
czy wprowadzone has&o pasuje do serwera 
poczty elektronicznej dla podanego przez gracza 
adresu e-mailowego. Druga opcja jest taka, $e 
dostawca ma dobre zamiary, lecz kto' znalaz& 
w jego systemie usterk" bezpiecze(stwa.

Aby uchroni! si" przed tego rodzaju 
niebezpiecze(stwami, warto korzysta! z ró$nych 
hase& w ró$nych serwisach i tworzy! dodatkowe 
adresy lub aliasy e-mailowe, których funkcj% 
b"dzie wy&%cznie rozrywka. To ostatnie podej'cie 
chroni te$ przed przekazywaniem naszego 
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adresu spamerom. Je!li skorzystamy z osobnego 
e-maila, to "atwo b#dzie nam z niego 
zrezygnowa$, gdyby dosta" si# w niepowo"ane 
r#ce i zosta" przekazany nadgorliwym oferentom. 
U%ytkownicy us"ugi Gmail mog& te% u%y$ 
separatora w postaci symbolu plusa w cz#!ci 
lokalnej adresu, po którym mo%na wpisa$ 
dowolny "a'cuch znaków i w ten sposób stworzy$ 
wirtualny alias. Na przyk"ad zamiast rejestrowa$ 
si# w grze jako interaktywniecom@gmail.com 
mo%na poda$ 
interaktywniecom+nazwagry@gmail.com. Poczta 
nadal b#dzie do nas dociera"a, ale w razie czego 
b#dziemy w stanie szybko odfiltrowa$ na 
serwerze wszystko co jest kierowane do aliasu. 
Poza tym b#dziemy mogli !ledzi$, który dostawca 
rozrywki jest nieuczciwy i przekazuje nasze dane 
dalej.

Zbieranie danych mo%liwe jest te% w serwisach 
spo"eczno!ciowych zintegrowanych z aplikacjami 
webowymi dla graczy. W tym wypadku nale%y 
przyjrze$ si# jakich uprawnie' domaga si# 
zewn#trzna aplikacja. Je!li chce ona np. wysy"a$ 
w naszym imieniu komunikaty do innych 
u%ytkowników (naszych znajomych), to 
powinni!my by$ podejrzliwi. Wiele z aplikacji 
%&da te% dost#pu do naszych danych, takich jak 
data i miejsce urodzenia albo lista znajomych. 
W tym wypadku trudno powiedzie$, czy s& one 
pewnego rodzaju zap"at& za gr# i s"u%& potrzebom 
marketingowym dostawcy, czy mo%e kto! 
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zwyczajnie "owi dane osobowe, aby przekazywa$ 
je dalej. Z tego te% wzgl#du najlepiej zaufa$ 
du%ym graczom, czyli popularnym platformom 
rozrywki, z których korzysta ju% wiele innych 
osób.

Dziwne wymagania

Odwiedzaj&c serwis z grami online warto 
pami#ta$ w jakie wtyczki ju% wyposa%ona jest 
nasza przegl&darka. Zdarzy$ si# mo%e bowiem 
tak, %e strona zaproponuje nam pobranie 
i instalacj# dodatkowego komponentu, którego 
rzekomo brakuje do poprawnego uruchomienia 
przegl&darkowej gry. To co warto zrobi$ w takim 
wypadku, to samodzielnie przej!$ do strony 
producenta (wpisuj&c r#czne adres w nowym 
oknie) i zainstalowa$ np. wtyczk# Flash Player, 
Silverlight lub Jav#, a nie polega$ na 
przekierowaniach do niezaufanych witryn.

Sposób ten jest te% wykorzystywany przez 
intruzów, którzy publikuj& w sieciach P2P 
fa"szywe filmy wideo. Po pobraniu mo%na znale($ 
plik z instrukcj&, która wspomina o wymaganiu 
specjalnego kodeka lub odtwarzacza 
multimediów i podaje "a'cuch URL, pod którym 
mo%na go pobra$. Problem jednak w tym, %e ów 
kodek b&d( odtwarzacz cz#sto jest szkodliwym 
oprogramowaniem, zmieniaj&cym komputer 
w system zombie.
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1D�FR�SRZLQQLĭP\�]ZUDFDú�XZDJĆ�JUDMøF�Z�VLHFL�L�FR�
SRZLQQR�Z]EXG]Lú�QDV]ø�F]XMQRĭú"
Bogumi! Wiatrowski: Najwi"kszym zagro#eniem s$ próby 
wy!udzenia informacji. Powinni%my uwa#a& na to, jakie informacje 
podajemy w grze, jakie dane udost"pniamy - przede wszystkim 
z poziomu konta na Facebooku, a tak#e jakich uprawnie' 
udzielamy grze. Poza tym nie nale#y %ci$ga& #adnych plików, 
o których pobranie prosi gra przegl$darkowa. Mog$ to by& wirusy.

:�MDNL�VSRVyE�XŁ\WNRZQLN�PRŁH�SR]QDú��F]\�PD�GR�F]\QLHQLD�
]�]DXIDQ\P�GRVWDZFø�VLHFLRZ\FK�UR]U\ZHN"�&]\�JUDMøF�Z�JUĆ�
RQOLQH�Z�SRSXODUQ\P�VHUZLVLH�VSRěHF]QRĭFLRZ\P��PRŁHP\�
F]Xú�VLĆ�EH]SLHF]QLHM��ER�NWRĭ�SRP\ĭODě�R�RGSRZLHGQLFK�
PHFKDQL]PDFK�RFKURQQ\FK"
Przegl$darki s$ obecnie bardzo dobrze zabezpieczone, wi"c  
korzystaj$c z aktualnej przegl$darki i programu antywirusowego 
- mo#na si" nie martwi&. Trudno jest rozpozna& zaufanego 
dostawc" gier, pewn$ wskazówk$ mo#e by& jako%& samej gry
- lepiej przygotowane, dopracowane i maj$ce du#$ liczb" fanów 
gry s$ z du#ym prawdopodobie'stwem bezpieczne.

&]\�JUD�XUXFKDPLDQD�Z�SU]HJOøGDUFH�SRZLQQD�E\ú�
WUDNWRZDQD�WDN�VDPR�RVWURŁQLH��MDN�DSOLNDFMH�SRELHUDQH�
]�VLHFL"
Tak, jednak zagro#enia s$ zupe!nie inne. W przypadku 
pobieranych plików szkodliwe dzia!anie koncentruje si" na 
przej"ciu kontroli nad komputerem, w przypadku rozrywki online 
g!ównym zagro#eniem jest dost"p do wra#liwych danych. 
Szkodliwe gry staraj$ si" zdoby& dost"p do profili w portalach 

spo!eczno%ciowych, wydosta& jak najwi"cej danych o graczu 
i rozes!a& si" dalej.

3UDNW\NXMH�VLĆ�]ELHUDQLH�LQIRUPDFML�R�SUHIHUHQFMDFK�
XŁ\WNRZQLNyZ�JLHU�RQOLQH�QD�SRGVWDZLH�LFK�]DFKRZDĝ"
Niemal wszystkie firmy zbieraj$ takie dane celem poprawy 
tworzonych gier, dodatkowo cz"sto zbierane s$ inne informacje 
o graczach - zainteresowania, kontakt, ilo%& czasu sp"dzanego na 
graniu. Te dane bywaj$ wykorzystywane w reklamach. 
Przyk!adowo Zynga - twórca m.in. gry Farmville - u#ywa statystyk 
dotycz$cych czasu sp"dzonego w grze i cz"stotliwo%ci 
uruchamiania gry do wy%wietlania reklam p!atnych dodatków. Na 
przyk!ad gracz loguj$cy si" rzadko otrzymuje informacj" 
o mo#liwo%ci nadrobienia strat wynikaj$cych z d!ugiej przerwy.

1D�FR�QDUDŁRQ\�MHVW�QLHUR]ZDŁQ\�JUDF]��NWyU\�NRU]\VWD�
]�RQOLQH
RZ\FK�UR]U\ZHN�ZøWSOLZHJR�SRFKRG]HQLD"
Przede wszystkim na wyciek danych. Operator gry mo#e uzyska& 
dost"p do profilów w sieciach spo!eczno%ciowych, wyci$ga& z 
nich informacje np. e-mail kontaktowy, u#y& ich do wysy!ania 
reklam, sprzeda& dalej, albo nawet rozsy!a& informacje o grze 
znajomym gracza - podszywaj$c si" pod niego. Dodatkowym 
zagro#eniem jest has!o (w przypadku, gdy gra wymaga logowania) 
- je%li e-mail podany przez gracza u#ywa tego samego has!a, 
dostawca gry ma mo#liwo%& dostania si" bezpo%rednio do 
skrzynki mailowej i za jej pomoc$ do wielu innych stron, z których 
gracz korzysta. Ponadto ci$g!ym zagro#eniem s$ ró#ne wirusy, 
wykorzystuj$ce luki w oprogramowaniu, które mog$ by& 
pobierane przy okazji grania.
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Maurycy Prodeus
ekspert bezpiecze!stwa 
informatycznego
Pentest.pl

&]\�VLHFLRZH�JU\�WR�ZLĆNV]H�U\]\NR�DWDNX�QLŁ�QS��
SU]HJOøGDQLH�VWURQ�ZZZ"
Maurycy Prodeus: Gry przegl!darkowe bazuj! zazwyczaj na 
technologiach Adobe Flash lub Java. Te ostatnie implementowane 
s! w postaci dodatkowej wtyczki do przegl!darki internetowej. 
Statystyki na temat liczby infekcji stacji roboczych szkodliwym 
oprogramowaniem s! jednoznaczne. To w"a#nie popularna Java, 
Flash i QuickTime otwieraj! drog$ wirusom do naszych 
komputerów. Z tego wzgl$du projektanci przegl!darki Chrome, 
która uchodzi obecnie za najbezpieczniejsz! na rynku, 
wprowadzili w jej fabrycznej konfiguracji mechanizm blokuj!cy 
witryny u%ywaj!ce wtyczek. U%ytkownik musi wyra&nie wskaza', 
%e chce u%y' dodatkowego oprogramowania, które jest wymagane 
podczas odwiedzania danej witryny.

-DN�PRŁH�Z\JOøGDú�SU]\NěDGRZ\�DWDN�Z\PLHU]RQ\�Z�V\VWHP�
RSHUDF\MQ\�]D�SRĭUHGQLFWZHP�JU\�RQOLQH"
Intruz mo%e na przyk"ad podszy' si$ pod stron$ zawieraj!c! gry 
dzia"aj!ce w oparciu o wspomniane technologie lub bezpo#rednio 
zaatakowa' serwis z grami. W tym drugim przypadku napastnik 
umieszcza w kodzie gry exploit, który 
wykorzysta podatno#' na zagro%enie bezpiecze(stwa we wtyczce.

W tym scenariuszu potencjalna ofiara najprawdopodobniej 
wyrazi zgod$ na uruchomienie wtyczki, poniewa% b$dzie chcia"a 
zagra' w gr$. Co wi$cej, je#li b$dzie to witryna rozrywkowa dla 
dzieci, intruz mo%e atak znacznie upro#ci', nak"aniaj!c naiwne 
ofiary do instalacji niebezpiecznych aplikacji, bez wykorzystania 
luk w oprogramowaniu.

*G\�QDSDVWQLNRZL�XGD�VLĆ�SU]HěDPDú�]DEH]SLHF]HQLD�
SU]HJOøGDUNL��DOH�QLH�V\VWHPX�RSHUDF\MQHJR��WR�MDN�PRŁH�QD�
W\P�VNRU]\VWDú"
To raczej rzadko spotykana sytuacja w przypadku ataków 
masowych. Mo%e wyst!pi' w atakach precyzyjnie wymierzonych 
w okre#lone organizacje lub osoby. W takiej sytuacji intruz 
b$dzie stara" si$ zdoby' dane pozwalaj!ce na dalsz! penetracj$ 
zasobów: loginy, has"a, identyfikatory sesji webowych, list$ 
odwiedzanych przez ofiar$ adresów internetowych, itp.

-DNLH�WHFKQLF]QH�ĭURGNL�PRŁQD�SRZ]Løú��DE\�EH]SLHF]QLH�
NRU]\VWDú�]�JLHU�Z�LQWHUQHFLH"
Nale%y regularnie aktualizowa' oprogramowanie, korzysta' 
zawsze z bezpiecznej wersji przegl!darki i unika' zostawiania 
ma"ych dzieci sam na sam z naszym komputerem.
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Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na pocz!tku by" bran#owym blogiem. W ci!gu trzech pierwszych lat znacz!co poszerzy" si$ zarówno zakres tematyczny jaki i liczba 

autorów, którzy w nim publikuj!. Zosta"o to docenione przez jury WebstarFestival i uhonorowane statuetk! Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest laureatem Grand 

Webstara 2008 dla strony roku.

Dzi% Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z codziennie nowymi newsami z rynku polskiego i mi$dzynarodowego, artyku"ami, wywiadami oraz 

omówieniami najciekawszych stron internetowych.

Jego redakcja przygotowuje te# cykliczne, obszerne raporty bran#owe, dystrybuowane do najlepszej grupy odbiorców. W%ród nich s! specjali%ci zarejestrowani w Interaktywnie-

.com. S! to szczegó"owe opracowania dotycz!ce poszczególnych segmentów rynku internetowegoi zmian, które na nim zachodz!.

Raporty promowane s! tak#e ka#dorazowo tu# po publikacji w najwi$kszym polskim portalu finansowym – Money.pl. Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest bowiem cz$%ci! 

Grupy Kapita"owej Money.pl.

Wi$cej raportów: http://interaktywnie.com/biznes/raporty
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