Velkommen til OpenWorld Beta!
Et bidrag til R.I.S.K 2010
Av kandidat 17

Instrukser:
Når du først oppretter brukerkonto vil du bli bedt om å oppgi rollenavn,
og en beskrivelse av rollen. Du trenger ikke å lage noe passord. I
stedet lagrer vi personlig identifiserbar informasjon om hardwaren din
(Se personvernsærklæringen vår på [TODO: lag denne siden]).
Når dette er gjort vil du bli tildelt en gruppe å spille sammen med.
Dere vil i tur og orden få anledning til å gi en kommando som blir
overført til alle de andre i gruppen. På grunn av tekniske
begrensninger kan kommandoen for øyeblikket kun bestå av ett ord, men
det trenger ikke være noe standard «kommando ord». Om programmet
gjenkjenner ordet i sammenhengen blir dere fortalt hva som skjer med
gruppen som en følge av denne kommandoen før turen går videre. Ellers
går turen bare videre til neste i gruppen. Spillerrekkefølgen blir
avgjort tilfeldig når spillet startes.
Den siste som utførte en kommando som ble gjenkjent av systemet vil bli
hoppet over inntil noen andre får gitt en gjenkjennelig kommando. Dette
gjelder ikke for systemkommandoer. Dette gjøres for å unngå at en med
erfaring skal dominere en gruppe med ellers uerfarne spillere. En kjent
bug i forbindelse med dette er at når dere starter vil programmet
automatisk hoppe over den som egentlig skulle vært først. Vi jobber
selvfølgelig med å fikse problemet.
Systemkommandoer:
Disse kommandoene er alltid aktive.
Angre – Siden vi fortsatt er i et tidlig stadie av beta er det naturlig
om det oppstår uønskede situasjoner. I det tilfellet er det bare å gi
denne kommandoen, så vil programmet gå tilbake til den tilstanden den
var i før forrige ikke-system kommando. At den ikke stiller tilbake hvem
som blir hoppet over er en en feature - working as intended - ikke en
bug. Dere vil også kunne oppleve at kommandoen dere brukte forrige gang
dere var i den situasjonen enten ikke fungerer, eller gir annet utfall.
Dette skyldes sannsynligvis det at vi driver med kontinuerelige
oppdateringer. Vi overvåker systemet etter angre-kommandoer, og
prioriterer å fikse disse.
Redefiner – Lar deg forandre rollebeskrivelsen din. Vi benytter oss av
en eksperimentell AI som scanner rollebeskrivelsene for ting som kan
påvirke utfall av kommandoer. (Denne kommandoen er til for test-formål
og krever mye resurser. Vis hensyn)
Feedback – Åpner feedback systemet. Vi setter alltid pris på
tilbakemeldinger, og tar dem veldig seriøst. For å begrense strømmen har
vi utviklet et system som lar dere som gruppe utarbeide en felles
tilbakemelding. Tilbakemeldingen må være godkjent av alle før dere får
sende den. Vi vil utføre alle endringene og forbedringene dere foreslår
så fort som overhode mulig.

Notis: Serverne er for øyeblikket nede.
Mens dere venter så kan dere få litt av samme opplevelse ved å finne en
lur måte å bytte på å «spille» server. Beklager alle ulemper dette måtte
medføre.

