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Abstract: Game-based learning is becoming an increasingly important topic during the digital age. Teachers,
parents, academics and programmers are looking for ways to break the traditional educational process to engage the fast-paced attention of students growing up in digital society. The article examines the architecture of
the game-based learning environment, as well as the concrete realization of the prototype development – part
of the virtual educational space ViPS. The presented environment is the multi-agent and is built and modeled in
the Agent-Oriented Programming (PPA) categories as a collection of autonomous agents, each with its responsibilities in the overall architecture – responsibilities arising from the needs of the learning process. The goal of
the developed scenario is to train and test students about road safety. The prototype is a 3D virtual world representing the pupil’s movement from home to school. At each step, the examining agent asks the student and
changes the behavior of the env ironment according to the response. The visualization agent supports the process of building the virtual world from individual base components – houses, streets, traffic lights, and so on
and helps in their visualization. The lecturer’s agent supports the process of generation of questions and recording of the results. Тhе evaluating agent takes care of analyzing the test. The statistical agent checks the environment for changes and, depending on his plans, prepares the necessary charts and information boards. The administrative agent takes care of the initialization and control of the other agents.
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Въведение

Новите реалности в ерата на дигитализацията поставят пред училищното образование нови изисквания и предизвикателства. Учени, учители и родители търсят методи, похвати и педагогически технологии за разчупване на традиционният образователен процес, за да ангажират вниманието на учениците от дигиталната ера и да повишат тяхната активност и мотивираност [1]. Игрово-базираното обучение
(GBL) е един от подходите, които се прилагат все по-ефективно в обучителния процес във всички форми
и степени на българското училище. Подходът не е нов. Играта е необходимост, присъща на всички хора
и особено на децата, които по този начин придобиват знания, умения и компетенции за света около тях.
В статията ще се разгледа един подход за разработка на учебни игри чрез създаване на виртуални
светове във виртуалното образователно пространство ViPS
Игрово-базираното обучение в училищното образование
Съществуват различни среди и приложения, които се използват в класната и извънкласна работа на
учениците по целия свят, като например мобилното и настолно приложение Duolingo, за учене на чужди
езици, платформите ClassCraft и Rezzly, които добавят приключенски отенък върху съществуващата учеб-
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на инфраструктура. В тези платформи ученикът създава свой дигитален герой, става част от отбор като печели точки и награди, базирани на поведението му в играта. Преподавателят следи поведението на учениците като ги стимулира или коригира поставените задания [2]. Подобни са средите за игрово-базирано обучение по програмиране Code (https://code.org) и Blockly Games (https://blockly-games.appspot.com),
които позволяват учителят да създаде свой виртуален клас, да раздаде аватари на своите ученици и те в
защитена среда да програмират движението и поведението на героите като преминават между различните все по-трудни нива на играта и играят индивидуално или в екип [3] (Фиг. 1).

Фигура 1. Игрово-базирани среди за обучение по програмиране
Някои от най-известните софтуерните комерсиални игри, които са влезли в класната стая под една
или друга форма са SimCity, Civilization, World of Warcraft, Minecraft, Portal 2 и др. Високата степен на ангажираност прави тези игри особено подходящи за пренос на знание, ако бъдат умело интегрирани в образователния процес. Онлайн портали, като този на BrainPop - Game up, са събрали стотици, даже хиляди
игри в различни области на образованието. Голяма част от тези среди вече са локализирани и на български език. Възможността учителите да създават учебни игри, които да съответстват на конкретното учебно
съдържание и на дефинираните за темата дидактическите цели в удобни GBL- платформи мотивира все
повече педагози да използват този подход при обучението и самоподготовката на своите ученици. Например Learning Apps (https://learningapps.org/) e интернет-базирана платформа за създаване на учебни
игри (Фиг.2). Учителят може да създаде свой виртуален клас и да проследява обучението на всеки ученик
в класа чрез създадените от него учебни игри. Платформата е защитена и учениците могат да продължат
работата си с нея и в извънкласно време.

Фигура 2. Използване на онлайн GBL - среди за обучение
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Атрактивната мултимедийна информация, до която ежедневно имат достъп нашите ученици поставя
все по-високи изисквания към предлаганите учебни игри. От тях се очаква да са интересни, с добро качество на анимацията и звука. Едно добро решение в тази посока е създаването на учебни игри, които да
използват виртуален 3D свят. Платформата на Second Life (https://secondlife.com) предоставя възможност
за използване на 3D виртуален свят в учебния процес. У нас са проведени няколко експеримента за обучение по български език и история на ученици в тази атрактивна среда, но са забелязани проблеми като това, че средата не е защитена, по-малките ученици трудно се ориентират в системата от „градове“ и
“острови”, няма локализация на български език, а по-голяма част от интересните за обучение обекти като
музеи, исторически и природни обекти и забележителности изискват заплащане. Всичко това прави средата приемлива за допълнително обучение на възрастни или на ученици на самостоятелна подготовка,
но не и за ученици в училищна възраст (Фиг. 3.).

Фигура 3. Използване на виртуален свят Second Life в учебния процес
В отговор на потребностите за създаване и използване на 3D учебни игри в защитена среда, във ФМИ
на Пловдивския университет през последните години се разработва среда, наречена Виртуално образователно пространство (ViPS), която доставя по контекстно-зависим, адаптивен и персонализиран начин
електронни образователни услуги и електронно учебно съдържание [4].
Създаване на учебни игри като виртуални светове във ViPS
Платформата за създаване на учебни игри за обучение и тестване е мулти-агентна [5]. В категориите
на агентно-ориентираното програмиране (АОП) тя е разработена като съвкупност от автономни агентни,
всеки със своите отговорности, произтичащи от нуждите на обучителния или изпитния процес [6].
В текущия прототип, както се вижда на Фиг.4, има пет активни агента – два от тях са клиентски и три –
сървърни. Същевременно, средата е достатъчно гъвкава и платформено независима и REST протоколът
на комуникация между сървърни и клиентски агенти позволява изграждането на клиентските агенти на
мобилни и настолни компютри на почти неограничен набор от програмни езици (java, objective-c, swift,
c# и др.) [7]. Платформата позволява включително и комуникацията с не-агентно ориентирани клиентски
приложения.

Фигура 4. Мултиагентна среда на платформата
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Сървърните агенти са създадени в JADE рамката за АОП и когато комуникират с клиентски агенти, го правят през JEE RESTful интерфейси (услуги). ADE- агентите следват BDI (Belief-Desire-Intention) софтуерен модел.
Разработваната система е адаптивна. Тя може да бъде приложена по различни учебни дисциплини. Ще
покажем как това се реализира за обучение и тестване на ученици от начален курс, свързани с правилата за
движение по пътищата. Да разгледаме следния игрови сценарий: предварително са определени N на брой
стъпки (примерно 30) от старта до финала. По произволен ред се генерира карта с въпроси, които са предварително дефинирани и това дава чувство за свобода на ученика. За всяка стъпка има подготвен въпрос.
Получените резултати по време на играта се анализират и предоставят на учителя. Приложението има възможността да се персонализира спрямо играещия като използва данни от неговата игрова история. Като допълнение към разработения прототип е добавена възможност за анимирани движения.
Действия и комуникация на агентите за реализацията на този сценарий:
yy Изпитващ Агент – Грижи се за подбора на въпросите. Получава от „Административния агент“
своите вярвания. Примерен план: Спрямо отговорите на първите 20 въпроса, агентът задава следващите 10, като се фокусира върху областите, в които ученикът показва пропуски в знанията.
yy Визуализиращ Агент – Грижи се за визуализацията на околната среда за играещия в браузъра. Получава съобщение от „Изпитващия агент“ със списък от въпросите и ги записва в своите вярвания. Избира план за визуализация спрямо началните си вярвания, зададени му от „Административния агент“ и тези дошли като съобщение от „Изпитващия агент“. Получава съобщение, когато
играчът направи ход и в зависимост от плана си променя визуализацията на следващите свободни
стъпки за играча (Фиг. 5.).

Фиг. 5. Околна среда управлявана от “Визуализиращ агент”
yy Административен агент – Грижи се за инициализацията и контрол на другите агенти. Получава вярванията си от конфигурационен файл, който може да бъде манипулиран от администратор в системата. Предоставя начални вярвания на останалите агенти и ги обновява при нужда. Добавени са и
административни панели за управление и промяна на вярванията на административния агент. Те
помагат на учителя да администрира играта (Фиг. 6.).

Фиг. 6. Околна среда с административна част за управление
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yy Оценяващ агент – Грижи се за анализ и оценка на теста. На базата на неговите вярвания прави анализ на резултатите за класа и всеки отделен ученик като визуализира и записва резултатите в база данни.
yy Статистически агент – Проверява околната среда за изменения в базата с оценки и в зависимост от
своите планове подготвя необходимите графики и информационни табла (Dashboards and Charts).
Друга област, в която може да се приложи създадената платформа е изучаване на културно-историческото наследство и природните забележителности на България и света. В тази сфера са създадени софтуерни приложения, които вече са натрупали широка популярност. Интересен пример е приложението
PIVOTtheWorld, с което потребителите могат да видят в реално време, през мобилния си телефон, даден
исторически паметник или място, назад във времето. Друго подобно приложение е Living History, което
по подобен начин предоставя възможност за „пътуване“ във времето. Съществуват и редица музеи, които предлагат виртуални разходки, по време на които посетителите разглеждат различни исторически и
културни ценности. Този подход на представяне на информация дава пряк и лесен достъп на неограничен брой потребители от цял свят, което спомага за популяризирането на представените обекти и повишава интереса към тях.
Смятаме, че разработваният виртуален свят за учениците трябва да се разглежда като допълнително
дидактическо средство в процеса на представяне на обектите, а не като основна обучителна среда. Обектите и района около тях се „изграждат“ от учителите в административната среда от Фиг. 5, а учениците
могат да разглеждат тези обекти, да получават допълнителна информация за тях, както и да отговарят на
подходящи за контекста на обучението въпроси (Фиг. 7).
Софтуерната разработка, необходима за целта, ще комбинира в себе си агентна софтуерна архитектура ползваща онтологии за описание и представяне на обектите от културно-историческото ни наследство, както и съвременни технологии за представяне на обогатена реалност. Обектите в системата ще могат да бъдат реализирани като агенти, които да взаимодействат с останалите клиентски и сървърни агенти, според изискванията на мултиагентната система. Предимствата при ползването на такава архитектура
е възможността за комуникация между обектите, възможността за добър анализ на данните от системата и способността за самоподобрение на разработваната среда.

Фиг. 7. Виртуален свят за обучение
Прототип на виртуален свят, базиран на представената платформа, който е свързан с културно-историческото ни наследство се разработва за улицата на занаятите в Стария Пловдив. Чрез използването на
онтологии ще се постигне добра класификация на различните занаяти, като по този начин ясно ще бъдат
обособени релациите между тях.
Заключение
Игрово-базираното обучение се утвърждава все повече като ефективен дидактически инструмент.
Игровият подход успява да въвлече ученици, които са иначе до голяма степен незаинтересувани и немотивирани да усвоят задължителния учебен материал. Проучване през последните години в редица европейски училища в Дания, Шотландия, Франция, Италия, Холандия и Австрия показва, че въвеждането на
игри води до категорично по-високи изпитни резултати като около 80% от учителите са заинтересовани
да научат повече и да използват учебните игри в учебния процес.
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Създаването на мултиагентната платформата към виртуалното образователно пространство ViPS е
вдъхновено от тази тенденция на обогатяване на образователния процес[8]. Разработваните виртуални
светове са насочени както към обучението на редовни ученици, така и към продължаващо и неформално
обучение на възрастни [9]. Бъдещите планове на екипа са свързани с идеята за създаване на учебни екскурзии и пътешествия с наблюдение на изучаваните природни, географски, исторически и културни забележителности във виртуалния свят [10].
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