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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANY DO WYKONANIA 

 

I. WSTĘP  

 

Załącznik 1 do dokumentu RFI/01/08/2018 ma na celu zbadania oferty rynkowej oraz 

oszacowania wartości zamówienia projektu unijnego pt.: „Algorytm do analizy zachowań 

użytkowników aplikacji/gier pod kątem efektywniejszej personalizacji – studium 

wykonalności”, firma Prime Bit Games S.A. zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie 

informacji dotyczących możliwości realizacji oraz szacunkowych kosztów projektu 

polegającego na wykonaniu studium wykonalności przy badaniach nad algorytmem. 

 

Koncepcja badań nad algorytmem opiera się na następujących działaniach:  

- Przegląd dotychczasowych prac naukowych w temacie analizy zachowań użytkowników 

aplikacji/gier pod kątem optymalizacji danych rozwiązań.  

- Pozyskanie danych do analizy.  

Dostępność danych behawioralnych stawia przed twórcami aplikacji do rozwiązania szereg 

zadań związanych ze znalezieniem skutecznych sposobów analizy tych danych.  

Z przeprowadzonych analiz powinny płynąć możliwie najgłębsze wnioski, które mogą 

posłużyć do optymalizacji tworzonych produktów, a w konsekwencji do maksymalizacji 

przychodów. Celem analizy danych behawioralnych jest znalezienie najbardziej typowych grup 

użytkowników. Umożliwia to stworzenie tzw. modelu/profilu gracza, lub bardziej ogólnie 

użytkowników aplikacji/gier. Model pozwali na przewidywanie zachowania nowych 

użytkowników, którzy dopiero zaczynają użytkowanie określonej aplikacji. Stworzenie modelu 

użytkownika wymaga wychwycenia regularności pojawiających się w danych.  

- Opracowanie mechanizmu porównującego wyniki algorytmu z danymi rzeczywistymi oraz 

sugestią zmian w zakresie bardziej efektywniejszej personalizacji.  

- Opracowanie sprzętowych wymagań dla uruchomienia w/w algorytm. 

 

Opracowanie studium jest związane z planowaną realizacją przez PrimeBit Games S.A. 

projektu, w ramach Działania 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 

1.2.3 Bony na innowacje” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 

 

II. PLANOWANY ZAKRES   

 

Przedmiotem usługi jest wykonanie następujących zadań: 

1. Zebranie informacji o pracach naukowych w temacie analizy zachowań użytkowników 

aplikacji/gier pod kątem optymalizacji danych rozwiązań.  

2. Określenie zakresu i ilości danych potrzebnych do badań.  

3. Określenie możliwości i warunków pozyskania tych danych.  

4. Opis kadry potrzebnej do wykonania badań (ilość, kompetencje).  

5. Określenie zasobów innych niż ludzkie potrzebnych do wykonania badań.  



 
6. Określenie rodzaju badań naukowych.  

7. Zaplanowanie kolejności i wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi badaniami.  

8. Utworzenie harmonogramu badań. 

9. Oszacowanie kosztów. 


