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Обобщение на изпълнението
В настоящия доклад, съдържанието и препоръките относно дизайна на сериозната
игра от ISpectrum бяха обединени търсенето на подход за подходящо съдържание и е
обяснен дизайна. Разработването на играта се основава на литературно проучване
относно използването на сериозни игри от хора страдащи от ASD (Autistic Spectrum
Disorders – нарушения от аутистичния спектър) и Синдром на Аспергер, интервюта с
консултантски групи (лица, които работят с хора болни от ASD), онлайн проучване за
потенциални потребители, които оцениха първите разработки и опита на екипа по
проекта със сериозни игри. На тази база, в края на насоките на доклада са обединени
съдържанието и дизайна на играта, което помага на създателите при разработването
на играта.

1 Цели на играта и целева група
Проектът цели да подобри уменията за социално взаимодействие насочени към
работната среда на хора страдащи от ASD и синдрома на Аспергер, при повишаване
на техните шансове за назначаване на работа и увеличаване броя на наетите лица с
ASD в Обединеното Кралство, Германия, Италия и България.
Целта на играта iSpectrum не е да включи всички хора, с диагноза ASD в работната
среда, тя е подходяща само за хора с високо функционална форма на ASD, или
Синдром на Аспергер, тъй като цели да включи участниците в общия трудов пазар,
където са задължителни способността да се говори и достатъчно добро ниво на
когнитивни умения. Целевата група се състои предимно от млади хора, които търсят
работа и които имат желание да работят на общия трудов пазар.

2 Заключения от анализа на нуждите
2.1 Заключения

от

срещите

на

консултантските групи
По време на първата среща в Германия, практикуващите в сферата оцениха моделите
и коментираха идеите относно игрите. Те постигнаха съгласие, че три среди ще бъдат
най-подходящи: работното място в офиса, работната обстановка в областта на
търговията на дребно и работата на открито (можеби градинарство). Също така идеята

за виртуален работен цетнър, където можете да практикувате уменията си за интервю
бе одобрена от консултантската група.
Втората среща в Германия се проведе с целия консорциум. Потенциален потребител
със Синдром на Аспергер също присъстваше и даде полезни съвети, като например
какво желае да постигне след приключване на едно ниво от играта, какъв аватар би
искала и какви мини-игри биха били полезни в играта.

2.2 Заключения от онлайн проучването
Общо 17 примерни снимки бяха оценени в проучването по качествен и количествен
метод. Бяха зададени и някои отворени въпроси за възможни игрови сценарии и миниигри. Като цяло хората бяха доволни от сценариите.
Възможността да избираш своя собствен герой изглежда е доста важна за
потребителите (поне пола трябва да бъде опция за избор, или да може да се качи
нечия снимка).
Разнообразието от полове/възраст/етнически групи е също толкова важно: Колегите
трябва да бъдат разнообразни и реалистични (хората на интервюто за работа,
обученията и колегите в службата не трябва да изглеждат еднакво). Освен това
изглежда, че е много важно работната среда да бъде много реалистична.

3 Препоръки относно проектирането
3.1 Препоръки за съдържанието на играта
Въз основа на тези заключения, в играта ще има три разлини работни сценария, от
които участника може да избира: офис/ ИТ, търговия на дребно и работен сценарий на
открито. Сценария за работа навън бе добавен след интервю с консултантските групи,
тъй като този вид работа се предпочита повече от хора с диагноза ASD.
Производствения сценарий, който бе залегнал в основата на проекта бе заменен с
работа на открито, тъй като хората, които са заети в производството обикновено
работят в защитени работилници и в тази област няма налични позиции на общия
трудов пазар.

Създаден е още виртуален работен център, където хората с диагноза ASD могат да
практикуват уменията си за водене на интервю, както и да решават коя работна среда
ще им подхожда най-много.
Освен играта, бе отправено предложение да се направи кратък видео преглед на
сцените и да се показва на потребителя, преди той да започне да играе играта, как
може да се играе тя и какво представлява.

3.2 Препоръки

за

проектирането

и

оформлението на играта
3.2.1 Проектирането на аватари и елементи от играта
Както вече казахме, трябва да бъде създадена ясна и реалистична среда за всички
сценарии на играта. Аватарът трябва да може да се променя до известна степен (пол,
цвят на косата, дрехи), така, че потребителя да може да припознае себе си в аватара.

3.2.2 Оформлението на играта
Оформлението на играта, която бе харесана много от потребителите в проучването,
дава ясна структура на играта и помага на потребителя да се ориентира в играта.
.

3.2.3 Бранчинг
Сериозната игра iSpectrum не представлява бранчинг история: В нея има няколко
бранчинг елемента. Всъщност много от представените ситуации се прекъсват от
въпрос с няколко отговора (да се довърши диалог, да се реши нещо, да се
взаимодейства с други герои, също така по телефона и т.н.).
Бранчинг историите (и бранчинг елементите, в този случай), често представляват
отделни учебни умения, които не изискват подкрепата на обучен човек. Самите
симулации могат да свършат цялата работа.

3.2.4 2D срещу 3D игри
За тази игра, 2D игра е достатъчна.

4 Заключения
Като цяло бихме могли да кажем, че по отношение на съдържанието и дизайна на
играта, тя трябва да бъде колкото е възможно по-реалистична (с 3D дизайн) и
аватарите трябва да предлагат на потребителите възможността да си представят, че
аватара е презентация на аватар. Трябва да бъде предоставена и ясна структура,
която да гарантира, че потребителя винаги знае къде се намира в играта. Към играта
ще бъдат добавени още видео елементи и елементи с награди. Играта ще бъде
налична в три различни игрови сценарии и съдържанието на тези сценарии сега е
много по-ясно дефинирано..

