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POVZETEK
Večuporabniški navidezni svetovi so postali zelo popularni na področjih kot so večuporabniške
spletne igre, simulacije in izobraževanje. Lastnosti navideznih svetov spominjajo na računalniške igre,
zato je učence zelo enostavno motivirati za samostojno delo ali delo v skupinah.
Prispevek poskuša odgovoriti na vprašanje, katera platforma za simulacijo navideznih svetov je
najprimernejša za poučevanje programiranja v osnovni šoli. V prispevku pregledamo vse platforme in
jih med seboj primerjamo glede na iskane lastnosti. Iskane lastnosti med seboj kategoriziramo in
obtežimo, glede na pomembnost funkcionalnosti za poučevanje programiranja. Tako ustvarimo
neposredno, posredno pomembne lastnosti in lastnosti, ki so pomembne za prihodnost oz. razvoj
platforme. S pomočjo programa, ki deluje po principih večparameterskega modeliranja, se odločimo
za platformo, ki v največji meri podpira iskane lastnosti.
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1. UVOD
1.1.

Programiranje na osnovni šoli

Programiranje je na osnovni šoli dodatna vsebina pri izbirnih predmetih računalništva. [1] Iz učnega
načrta za računalništvo v osnovni šoli pri treh izbirnih predmetih (Urejanje besedil, Multimedija in
Računalniška omrežja) je razvidno, da je programiranje le izbirno poglavje in da programiranje spada
med zahtevnejša znanja. Učni načrt ne obvezuje učiteljev k izvedbi dodatnih vsebin, zato se
programiranju pogosto ali skoraj vedno izognejo. Razlog za to je razumljiv, saj lahko reševanje nalog
pri programiranju hitro postane bolj zapleteno, saj se raven zahtevnosti dvigne. Učitelji zelo težko
ohranjajo motivacijo pri višji zahtevnosti predmeta, še posebno, kadar gre za izbirni predmet. S
poučevanjem programiranja učitelji tvegajo število vpisanih učencev in s tem obstoj skupine, kar pa
lahko kmalu postane učiteljev eksistenčni problem. Učenci si namreč lahko v 7., 8. in 9. razredu
izberejo dve uri izbirnega predmeta, ki je lahko katerikoli predmet iz abecednega seznama [2] in ga
učenčeva šola izvaja. Konkurenca je zelo velika in učenci si pogosto izberejo enostavnejše vsebine, na
primer nogomet, odbojko, likovno snovanje ali glasbeni pouk. Osnove šole si želijo imeti čim večji
nabor izbirnih predmetov, saj tako želijo starši, kar posledično privede do večjega vpisa učencev.
Vsak poskus poučevanja programiranja mora biti zato zelo premišljen. Motivacija oziroma želja po
reševanju problemov mora biti višja od njihove zahtevnosti. Povratna informacija, ki jo vrne rešeni
problem, mora zato več kot zadostiti vsem učenčevim pričakovanjem. Navidezni svetovi so zelo
priljubljeni med mladimi, še posebej takrat, ko se v njih odvija igrica. Ideja o poučevanju
programiranja v navideznem svetu nas je pripeljala do naslednje naloge. Najti moramo ustrezno
platformo za simuliranje navideznih svetov, ki bo nudila dovolj funkcionalnosti v svojem okolju za
poučevanje programiranja. Želimo si, da bi platformo lahko gostili sami in bi ponujala možnosti
sodelovalnega učenja (deljenja vsebin, gradnjo in programiranje v svetu) in da bi bila povezana s
katerim koli izobraževalnim okoljem – LMS.

1.2.

Cilj prispevka

Cilj prispevka je pregledati vse platforme za simuliranje navideznih svetov, ki so trenutno na voljo, jih
med seboj primerjati, kategorizirati glede na njihove skupne značilnosti in najti najustreznejšo glede
na iskane funkcionalnosti za izobraževanje.

1.3.

Gartnerjev življenjski cikel prihajajočih tehnologij

Poznamo platformo OpenSimulator, ki je v medijih bolj znana kot brezplačna različica platforme
Second Life, vendar bi glede na [3] Gartnerjevo napoved iz leta 2007, ki govori, da bo vsaj 80
odstotkov vseh uporabnikov imelo do leta 2011 »drugo življenje« v navideznih svetovih, lahko
predvidevali, da bomo na trgu našli veliko dovršenih, med seboj zelo konkurenčnih in primerljivih
produktov, med katerimi se bomo zelo težko odločili za enega. [4] Zadnja Gartnerjeva analiza
življenjskih ciklov prihajajočih tehnologij ni tako spodbudna za navidezne svetove kot so bile prve
napovedi. Vendar bi lahko s primerjanjem analiz iz leta 2011 in 2012, kot vidimo na sliki 1 in sliki 2, in
poznavanjem Gartnerjevega življenjskega cikla, rekli, da se navidezni svetovi počasi, vendar vztrajno,
približujejo svojemu »naklonu razsvetljenja«, saj se na trgu že pojavljajo zrelejši in stabilnejši izdelki
druge generacije. Želeli smo preveriti, ali sta v [28] medijih najbolj prepoznavni imeni OpenSimulator
in Second Life res tudi najustreznejši platformi za implementacijo.

Slika 1: Gartnerjev življenjski cikel prihajajočih tehnologij 2011

Slika 2: Gartnerjev življenjski cikel prihajajočih tehnologij 2012

1.4.

Definicija navideznih svetov

[5] Mark Bell, avtor knjige »Second Life for dummies«, pravi, da so navidezni svetovi sinhrona,
vztrajna mreža uporabnikov, ki so predstavljeni v obliki avatarjev, omogočeni s pomočjo
računalnikov. Ustreznejši se nam zdi opis [6] na Techopediji, ki pravi, da so današnji navidezni svetovi
zelo podobni resničnim, s pravili iz resničnega sveta in komunikacijo v resničnem času. Uporabnika
predstavljajo avatarji, ki so tridimenzionalne interaktivne ikone v obliki humanoida, domačih
ljubljenčkov ali drugih namišljenih likov. Navidezne svetove deli na dve skupini, in sicer na tiste, ki so
namenjeni zabavi (3D igre) in tiste, ki so namenjene druženju in interakciji med uporabniki
(izobraževanje, treniranje v simuliranih okoljih, sodelovalno delo in drugo).

1.5.

Iskane lastnosti navideznih svetov

Iščemo torej platformo za simuliranje navideznega sveta, ki bo odprtokodni projekt z dobro razvidno
začrtano prihodnostjo (število uporabnikov, javni navidezni svetovi, sponzorji, pripravljenost za
podporo mobilnim napravam) in ki bo ponujal naslednje funkcionalnosti:










deljenje vsebin,
deljenje namizja,
povezava z izobraževalnim okoljem (LMS),
gradnja v svetu,
programiranje v svetu,
gostovanje na lastnem strežniku,
podpora MESH poligonov za predstavitev objektov,
podpora glasovne komunikacije, podpora lastne ekonomije.

1.6.

Vsebina prispevka

V prvem delu predstavljamo že zastarele platforme kot so Vnet+, ABNet, VRSpace in Deep Matrix. Te
platforme imajo naslednje skupne značilnosti: opis navideznega sveta v ali tudi v WRML obliki,
zmožnost »poganjanja« le enega navideznega sveta in simulacija navideznega okolja iz vnaprej
pripravljene datoteke.
V drugem delu opišemo platforme, ki so sicer bolj razvite, vendar njihov razvoj ne napreduje. Nekoč
glavni orodji za simuliranje navideznih svetov Active Worlds in Bitmanagement (ex. Blaxxun) sta
danes le senci svojega uspeha, ki sta ga bili deležni pred več kot desetimi leti. Rešitvi lahko
»poganjata« več navideznih svetov (metaverse), opis je tudi v WRML in RWX, ne podpirata še
poligonov MESH za predstavitev objektov in sta komercialni rešitvi. Navidezni svet Active Worlds
podpira tudi gradnjo in programiranje znotraj sveta, kar je izdelek v tistem času zagotovo postavilo na
vrh ponudnikov podobnih rešitev.
V tretjem delu opišemo odprtokodne platforme, ki so produkti projektov z delovanjem vsaj do leta
2010. Nekaj platform je v fazi zamiranja ali zelo počasne rasti, te so Open Cobalt, Open Wonderland,
Sirikata, OpenQwaq. Druge, kot so OpenSim, realXtend in Second Life, se hitro razvijajo. Second Life
je sicer komercialni produkt, vendar ga zaradi podobnosti z OpenSim opišemo v tem poglavju.
Manjka mu ena ključnih iskanih lastnosti, ki jih potrebuje naša platforma (gostovanje na lastnem
strežniku). Skupne značilnosti vseh projektov so, da so odprtokodni, imajo več ali manj možnosti
vključitve rešitev v komercialne produkte (licenca BSDE), omogočajo X3D opis navideznega okolja,
skoraj vse vključujejo na nek način hitro urejanje okolja (vstavljanje, »povleci« in »spusti«, gradnja
znotraj sveta), nekatere omogočajo tudi programiranje znotraj sveta in poganjanje več navideznih
svetov (metaverse).
V četrtem, zadnjem delu, opišemo še tri novodobne komercialne produkte (Jibe, VestPark in
ProtoSphere). VestPark in ProtoSphere imata veliko skupnih značilnosti, saj oba produkta ciljata na
velika podjetja in podporo njihovemu skupinskemu delu. Oba zelo dobro podpirata delitev vsebin in
namizij. Po svojih značilnostih so Vestparku in Protosphere zelo podobne odprtokodne rešitve
OpenQwaq, Open Wonderland in Open Cobalt. Jibe je na uspešni poti, saj ponuja lastno rešitev, ki je
sestavljena iz že dobro uveljavljenih komercialnih produktov. Podjetje vodi bivši Second Life
uslužbenec podjetja Linden Lab, ki je skrbel za izobraževalne produkte, kar je razvidno tudi iz
ponudbe podjetja Jibe.

Na koncu prispevka je bralcu ponujena analiza s tabelo vseh platform, s katero lahko hitro primerja
med posameznimi podprtimi lastnostmi in si na tak način pomaga pri nadaljnjem odločanju. Pomagali
smo si s programom, ki temelji na principih večparameterskega odločanja.

2. PREGLED PLATFORM
2.1.

Zastarele odprtokodne platforme

ABNet

Slika 3: »MixED presents Galleries« navidezni svet na vrmlworld.net, ki ga simulira ABNet

Naslov: http://kimballsoftware.com/abnet/ [7]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Komercialna/brezplačna za nekomercialne in izobraževalne namene
Strežnik/odjemalec
DA
Windows, Linux
Windows
Java, Javascript
BS Contact (namestitev kot vtičnik za IE)
X3D ali WRML
NE
NE
NE
NE

ABNet je strežnik/odjemalec rešitev napisana v javi, ki spremeni WRML ali X3D datoteko v
večuporabniški navidezni svet. Avtor Rick Kimball je z izdelkom ABNet nadaljeval svoje delo, ki ga je
začel s sodelovanjem pri projektu Vnet+. Podpiral je odjemalca Cosmo Player za dostop do
navideznega sveta. Takrat je bil Cosmo World priljubljena namizna aplikacija za izdelavo svetov
WRML.
ABNet je svojo 2.0 različico doživel leta 2002 in se od takrat ni opazno posodabljal. Uporablja
odjemalca BS Contact, ki so ga razvili iz odjemalca Blaxxun Contact. Podjetje Blaxxun se je v času
propadanja vseh 3D ponudnikov na začetku prejšnjega desetletja preimenovalo v Bitmanagement.

ABNet ne podpira gradnje in programiranja v svetu, ki olajša in poenostavi gradnjo navideznega
okolja in ne podpira povezave z različnimi izobraževalnimi okolji. Težko si je zamisliti sodelovalno
učenje, kjer navideznega okolja ni mogoče dinamično spreminjati. Uporabniku je sicer omogočeno
»poganjanje« navideznega okolja iz pripravljene datoteke »wrl«, vendar mora uporabnik to datoteko
prej ustvariti z namensko aplikacijo. Zanimivo je, da je mogoče odjemalca uporabljati v obliki vtičnika
v spletnem brskalniku, vendar je dobro podprt le Internet Explorer, medtem ko je potrebno pri
brskalnikih Mozilla Firefox in Chrome namestiti IE Tab.
Na sliki 3 vidimo avatarja, ki si ogleduje eno od slik v galeriji v navideznem svetu na spletni strani
wrmlworld.net. Vse navidezne svetove na tem naslovu simulira ABNet.

DeepMatrix

Slika 4: Instant player in
DeepMatrix Client for Instant player dostopata lokalno do DeepMatrix strežnika na Windows 7 OS

Naslov: http://www.deepmatrix.org/ [8]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Odprtokodna
Strežnik/odjemalec
DA
Cross platform
Windows, Linux, MAC
Java
X3D/WRML odjemalci – Instantreality, Freewrl, xj3d
X3D/WRML
NE
NE
NE
NE

Deepmatrix je bil izdelan konec prejšnjega stoletja v podjetju Geometrek. Posodobitve so še zmeraj
na voljo, vendar so omejene le na ohranjanje delovanja orodja na novih različicah JVM. Vzpostavljen
je javni navidezni svet, ki ob našem obisku ni deloval, da bi uporabniki ob njem lahko testirali svoje

odjemalce. Uporabili smo lokalni strežnik in se vanj prijavili z odjemalcem Instant Player, kar je
razvidno s slike 4. Po nekaj poskusih je prijava uspela.
Na spletni strani je dosegljiv tudi produkt Vnet, iz katerega so bili razviti vsi ostali, takrat poznani,
produkti: DeepMatrix, ABNet in drugi. Produkt je podobno kot ABNet zastarel in ne podpira iskanih
lastnosti.

VR Space

Slika 5: Virtual Zagreb – visit the streets of Zagreb

Naslov: http://www.vrspace.org/ [9]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Odprtokodna
Strežnik/odjemalec
DA
Cross platform
Windows, Linux, MAC
Java
Cortona brskalnik (namestitev kot aplikacija – ParallelGraphic), Xj3D, BS Contact
WRML
NE
NE
NE
NE

Spletna stran izdelka se ne posodablja in javno dostopni navidezni svet ne deluje več. Predvidevamo,
da je projekt, in z njim izdelek, zamrl. Na sliki 5 zato vidimo le posnetek zaslona iz nekoč dostopnega
navideznega sveta, kjer se je uporabnik lahko sprehajal po ulicah Zagreba.

2.2.

Zastarele komercialne platforme

Bitmanagement

Slika 6: Multi – User soccer demo

Naslov: http://www.bitmanagement.com/ [10]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Komercialna (brezplačno za testiranje)
Strežnik/odjemalec
DA
Windows
Windows
C/C++
BS Contact (namestitev kot vtičnik)
X3D ali WRML
NE
NE
NE
NE

BS Collaborate je platforma, ki je bila, kot pove ime, izdelana z namenom podpore sodelovalnemu
delu. Zdi se, da zelo dobro služi tudi predstavitvi njihovih končnih izdelkov.
Na sliki 6 vidimo posnetek iz javno dostopnega navideznega sveta, kjer je lepo in zelo natančno
oblikovan nogometni stadion.
Izdelek je zrelejši od rešitve ABNet, a ne podpira gradnje in programiranja v navideznem svetu ali
povezave s katerim koli izobraževalnim okoljem. Na voljo je dovolj navodil za podporo v primeru
razvoja.

Active Worlds

Slika 6: Prijava v Active Worlds universe (vesolje)
Naslov: http://www.activeworlds.com [11]
Licenca
Komercialna
Komunikacija
Strežnik/odjemalec
Gostovanje na lastnem strežniku
DA/NE(AWEDU)
Okolje strežnika
Windows, Linux
Okolje odjemalca
Windows
Jezik platforme
C/C++
Odjemalec
AW browser(namestitev kot namizna aplikacija)
Opis navideznega sveta
RWX
Povezava z izobraževalnim okoljem
NE
Deljenje vsebin
DELNO (WebOnPrim)
Deljenje namizja
DELNO (WebOnPrim)
Gradnja in programiranje v svetu
DA

Podjetje Active Worlds že več kot desetletje vodi projekt AWEDU ali Educational Universe(vesolje),
kjer izobraževalnim ustanovam ponuja enostavnejši in cenejši dostop do navideznega okolja.
Ustanovi ni potrebno skrbeti za gostovanje navideznega sveta in vseh ostalih datotek, ki jih navidezni
svet potrebuje ter gostujejo na spletnem strežniku. Za najem je potrebno plačati letno članarino za
navidezni svet, državljanstvo in število sinhronih uporabnikov. Višina stroška za najem je precej
visoka in tako najverjetneje številnim izobraževalnim ustanovam nedosegljiva.
Navidezni svet in odjemalec se odzivata hitro in brez težav, omogočena je gradnja in programiranje v
navideznem svetu. Objekti podpirajo t.i. WebOnPrim ali BrowserOnPrim ali Shared media [32], ki
omogoča, da se lahko na objekte »prilepi« katerakoli vsebina s spleta. Objekt z omogočeno
WebOnPrim funkcionalnostjo prevzame obliko spletnega brskalnika v navideznem svetu. Uporabniki
lahko objektom določajo različne akcije. Sintaksa za določanje akcij je zelo preprosta in hitro učljiva,
vendar premalo zmogljiva za kreiranje resnih učnih situacij. Podjetje sicer ponuja tudi AW SDK,
vendar le za lastnike AW strežnika za razvijanje aplikacij, ki delujejo znotraj navideznega sveta.
Na sliki 6 vidimo delujoč lokalni navidezni svet, ki se je uspešno povezal v Active Worlds vesolje. Če bi
plačali ustrezno najemnino, bi se naš navidezni svet pokazal na seznamu vseh navideznih svetov v
vesolju in nam omogočil dostop.

2.3.

Odprtokodne platforme

Open Wonderland

Slika 7: Navidezni svet Open Wonderland na lokalnem računalniku

Naslov: http://openwonderland.org [12]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Odprtokodni projekt (GNU General PublicLicensev2.0 +)
Strežnik/odjemalec
DA
Linux, Solaris
Windows, Linux, MAC, Solaris
Java
Java (nameščen mora biti JRE)
X3D
NE
DA
DA
DELNO/NE

Leta 2010 je podjetje Oracle prevzelo podjetje Sun Microsystems, ustavilo projekt Wonderland in
odpustilo vse razvijalce. Projekt je bil odprtokoden, zato so se razvijalci odločili nadaljevati z razvojem
platforme, ki je trenutno v beta verziji 0.5. Čeprav bi se naj orodje posodabljalo mesečno, je bila
spletna stran nazadnje posodobljena leta 2012, zato imamo občutek, da projekt ni uspel pridobiti
dovolj sredstev za nadaljnji razvoj.

Orodje je v celoti razvito v javi in čeprav produkt še ni zrel, ponuja veliko zanimivega na področju
skupinskega dela oziroma delitve vsebin (shared whiteboard, sticky notes, multi-user slide show,
web-cam viewer, voice support). Najbolj zanimiva je zagotovo podpora delitve namiznih aplikacij v
navideznem svetu (podpira X Windows System na Linux OS). Open Wonderland sicer ne ponuja
funkcionalnosti gradnje znotraj sveta v celoti, lahko pa vse objekte ali module (objekti z nalogo ali
vtičnik, ki razširja funkcionalnost navideznega sveta) dinamično vstavljamo v svet ali ustvarjamo
kopije obstoječih in jih nato spreminjamo. Open Wonderland podpira izdelke naslednjih 3D
oblikovalskih orodij: Collada, Google SketchUp, Blender, Maya, Autodesk 3ds Max.
Uporabnikom se med prijavo v navidezni svet samodejno namesti java odjemalec, ki ga lahko vidimo
na sliki 7. Skrbnikom sveta je na voljo spletni vmesnik za administriranje, razvijalci lahko v svet
nameščajo nove funkcionalnosti.
Zagotovo je eden boljših tovrstnih izdelkov, katerega razvoj je potrebno spremljati. Izdelek ni
povezan z izobraževalnim okoljem, ima majhno skupino uporabnikov in se ne posodablja tako
pogosto kot je napisano na spletni strani.

Second Life

Slika 8: Ustvarjanje novega uporabniškega računa

Naslov: http://secondlife.com [13]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Komercialna / brezplačen dostop
strežnik/odjemalec
NE
/
Windows, Linux, MAC
/
SL viewer
X3D
DA
DELNO (WebOnPrim)
DELNO (WebOnPrim)
DA

Second Life (SL) sicer ne omogoča gostovanja na lastnih strežnikuh, vendar podpira skoraj vse ostale
funkcionalnosti, ki jih iščemo v navideznem svetu. SL se promovira s tem, da je vsa vsebina znotraj
navideznega sveta delo uporabnikov (Your World Your Imagination). Kot vidimo na sliki 8, je vstop v
navidezni svet brezplačen, a je sodelovanje pri gradnji plačljivo. Ni potrebno plačati državljanstva,
potrebno pa je kupiti zemljišče, na katerem pridobite pravice za gradnjo. SL podpira ekonomijo in ima
spletno trgovino, kjer je mogoče kupiti različne objekte.
Povezava z izobraževalnim okoljem Moodle je omogočena s pomočjo odprtokodne programske
opreme Sloodle, ki je sestavljen iz dveh delov. Prvi del sestavljajo objekti, ki jih uporabnik vstavi v
navidezno okolje, drugi del je modul za Moodle, s katerim ustvarimo prehod za komunikacijo med
izobraževalnim in navideznim okoljem. Poznamo naslednja Sloodle orodja: Presenter, WebIntercom,
Toolbar, QuizChair, Pile On Quiz, Prim Drop, MetaGlos, Choice, VendingMachine in Picture Gloss. S
Sloodle orodji lahko ustvarimo vire in aktivnosti v navideznem svetu, ki so enake tistim v
izobraževalnem okolju Moodle, naprimer Prim Drop (Oddaj datoteko), Presenter (Vsi viri), QuizChair
(Kviz vprašalniki), Choice (Izbira) in drugo. Objekt Sloodle Login Zone skrbi za sinhronizacijo Moodle
uporabnika s SL uporabnikom.
Odjemalec SL viewer ali katerikoli drugi SL odjemalci so v primerjavi z odjemalci ostalih platform
naprednejši. Uporabnik lahko s pomočjo odjemalca močno spremeni videz navideznega okolja in ga
prilagodi po svoji želji. Spremembe se lahko ustvarjajo dinamično in v skupini. Ustvari lahko
primitivne objekte (kocka, krogla, valj, stožec) ali kompleksnejše objekte s sestavljanjem primitivnih.
V navidezno okolje lahko vstavimo že izdelane objekte, teksture, zvoke in drugo.
SL uporablja skriptni jezik LSL (Linden Lab Scripting Language) za ustvarjanje aktivnosti objektom. LSL
je naprednejši v primerjavi s tistim, kar ponuja ActiveWorlds in enostavnejše od tistega, kar bi morali
narediti pri navideznem okolju Wonderland za isto funkcionalnost. Sintaksa LSL je preprosta, a dovolj
zmogljiva za kreiranje učnih situacij. Zasledili smo objavljen prispevek, kako v srednji šoli poučujejo
programiranje v navideznem okolju z LSL skriptnim jezikom [14], podobno kot želimo mi .
Deljenje vsebin v SL se izvaja na objektih, ki podpirajo WebOnPrim in s tem vse, kar je na spletu
(spletne strani, slike, video, avdio). Uporabimo lahko tudi Sloodlov objekt Presenter, s katerim lahko
vire naložimo, prikaze nadziramo v izobraževalnem okolju in predstavljamo v navideznem okolju.
Tudi izobraževalno okolje Moodle nima funkcionalnosti deljenja vsebin, ampak je potrebno za to
funkcionalnost uporabiti druga orodja. Za deljenje namiznih aplikacij, tako kot to lahko počnemo v
Open Wonderlandu, moramo uporabiti druga obstoječa orodja (Screenleap) v povezavi s
funkcionalnostjo WebOnPrim.

OpenSim

Slika 9: Police s primitivnimi objekti, ki učenca povežejo z navodili za rešitev problema

Naslov: http://www.opensimulator.org [15]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Odprtokodni (BSD Licence)
Strežnik/odjemalec
DA
Windows (.NET framework), Linux (na MONO framework)
Windows, Linux, MAC
C#
SL viewer, Imprudence, Hipo viewer, …
X3D
DA
DELNO (WebOnPrim)
DELNO (WebOnPrim)
DA

OpenSim ima vse karakteristike navideznega sveta Second Life, je brezplačen in omogoča gostovanje
na lastnem strežniku. Arhiviranje (celotne regije, objekte, podpora MySQL, aor, iar) in posodabljanje
je lahko vpleteno v urnik tako, da ne ovira učnega procesa ali ga celo onemogoča. OpenSim podpira
gradnjo in programiranje (LSL, OSSL in C#) v svetu. Sloodle prav tako podpira OpenSim, zato je
povezava z izobraževalnim okoljem Moodle mogoča. Za deljenje vsebin in namiznih aplikacij moramo
uporabiti druga obstoječa orodja, naprimer »Screenleap« v povezavi s funkcionalnostjo WebOnPrim.
Na sliki 9 vidimo učitelja, ki pripravlja navodila za pomoč pri reševanju naloge.

OPENSIM (OS) proti SECOND LIFE (SL)
Ker sta si OpenSim in Second Life zelo podobna, bomo pod opisom za OpenSim navedli, v čem se
razlikujeta:
-

-

-

Cena vzpostavitve regije v SL je 1000$, mesečno je potrebno plačevati 295$ vsaka prenesena
tekstura zahteva nekaj denarja. OpenSim je brezplačen, če okolje gostiš na svojem
računalniku. Podjetja ponujajo gostovanja OS z mesečnim stroškom okoli 100$ in 0$ za
vzpostavitev regije. V kolikor je učitelj vešč »strežniškega« znanja in mu administracija ne
povzroča velikih težav, je gostovanje navideznih okolij na lastnem strežniku stroškovno
ugodnejša rešitev.
Vsebin (objekti, teksture, idr.) je pri SL na razpolago veliko več. Nekaj ponudnikov je tudi za
OpenSim [29].
Kontrola nad okoljem je večja pri samogostovanju. OS omogoča arhiviranje celotnih regij v
obliki ene skrčene datoteke (*.oar), podatki so shranjeni v bazi podatkov Mysql, s katero je
arhiviranje enostavno (dump), nihče nima višje pravice pri manipulaciji ali brisanju objektov.
Obe okolji lahko uporabljata Vivox voice system. OS podpira tudi FreeSwitch (VoIP) in
Whisper/Mumble.
SL podpira skriptni jezik LSL. [21] OS podpira 95% LSL, poleg tega ima še svoj OSSL, ki ponuja
nekaj svojih funkcij ter C#.
OpenSim v svojih binarnih različicah ne podpira ekonomije, vendar jo je mogoče kasneje
dodati z modulom MoneyServer [23]. SL podpira ekonomijo.
Oba podpirata Sloodle kot krmilnik za povezavo z izobraževalnim omrežjem Moodle, le da je
podpora za SL boljša in doslednejša.
Do OS navideznega okolja lahko dostopamo z vsemi odjemalci, s katerimi lahko dostopamo
tudi do SL navideznega okolja. Seštevek uporabnikov obeh platform je velik, kar razumljivo
pospešuje razvoj programske opreme.

realXtend

Slika 10: Tundra brskalnik v lokalno-gostovalnem navideznem svetu

Naslov: http://www.realxtend.org [16]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Odprtokodni (Apache licence 2.0)
Strežnik/odjemalec
DA
Windows, MAC
Windows, MAC
C++ core sceens; javascript, python moduli
Tundra viewer
X3D
NE
NE
NE
NE

RealXtend se je začel v obliki projekta, ki je imel za nalogo podpreti predstavitve objektov 3D MESH v
OpenSimulatorju. Na sliki 10 vidimo sence, ki ju povzročata objekta (riba in avatar), zaradi česar
vemo, da tudi realXtendov navidezni svet podpira poligone MESH. Sodelovanje med razvijalci
realXtenda in OpenSima je še vedno prisotno (ModRex, teleportiranje uporabnikov med navideznimi
svetovi na platformah OpenSim in realXtend), čeprav je realXtend ponudil svojo lastno platformo za
simuliranje navideznih okolij.

RealXtendov izdelek Tundra, ki vsebuje odjemalca in strežnik, je namenjen predvsem za razvijalce
aplikacij in služi kot platforma za ustvarjanje in simulacijo navideznih svetov s prilagojeno vsebino.
Izdelek ne podpira nekaj ključnih iskanih lastnosti, in sicer povezave z izobraževalnim okoljem,
gradnje in programiranja v svetu, deljenja vsebin in drugega. Predvidevamo, da ima projekt glede na
licenciranje in prepoznavnost prihodnost, kar je razvidno iz projekta Meshmoon podjetja
Adminotech, ki ponuja ustvarjanje in gostovanje navideznih okolij v oblaku na realXtendovi platformi.

Open Cobalt

Slika 11: Open Cobalt brskalnik navideznih svetov

Naslov: http://opencobalt.org [17]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Odprtokodni (MIT licence)
Strežnik/odjemalec
DA
Windows, MAC, Linux
Windows, MAC, Linux
Squeak
Open Cobalt
X3D
NE
NE
NE
DELNO (povleci in spusti) / NE

Open Cobalt je, kot ga izdelovalci opisujejo, odprtokodni projekt, ki je več kot le simulator navideznih
okolij. Gre za brskalnik po navideznih okoljih, kot vidimo na sliki 11, ter orodje za njihovo izdelovanje.
Open Cobalt sicer ne podpira gradnje v svetu, vendar podpira »povleci in spusti« že ustvarjenih
objektov (Blender, Collada avatars,…) ali tekstur v navidezno okolje. Nato lahko objekt poljubno
večamo ali manjšamo ter vstavljamo tudi video (*.mpeg) in avdio datoteke. Open Cobalt delno
omogoča tudi deljenje vsebin s funkcionalnostjo WebOnPrim in deljenje namizja z VNC.
Tako kot projekt Open Wonderland je tudi projekt Open Cobalt potrebno spremljati v prihodnosti.
Open Cobaltova zadnja objavljena novica je stara tri leta in opaziti je, da tudi izdelek ni posodobljen.

Sirikata

Slika 12: Javno dostopni navidezni svet

Slika 13: cppoh.exe – odjemalec ne deluje več

Naslov: http://sirikata.com [18]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Odprtokodni (BSD licence)
Strežnik/odjemalec
DA
Windows, MAC, Linux
Cross-platform (HTML 5 odjemalec)
C ++
Kataspace (HTML 5 odjemalec)
X3D
NE
NE
NE
DELNO (povleci in spusti)/NE

Sirikata je alternativna rešitev simulatorjem navideznih okolij OpenSim, Open Cobalt ali Open
Wonderland, vendar omogoča veliko manj. Trenutno omogoča le hojo, sedenje in klepet z drugimi
uporabniki, kot vidimo na sliki 12. Tako kot OpenSim lahko tudi Sirikata deluje na različnih strežnikih
in simulira več navideznih okolij. Sirikata ni primerna za začetnike, saj je vzpostavitev delovanja
navideznega okolja zahtevnejša. Na sliki 13 vidimo, kako se nam je »zrušil« odjemalec cppoh.exe na
operacijskem sistemu Windows 7. Platformo Sirikata sestavljajo trije moduli (Space, Objects in CDN),
katerih funkcionalnosti, ki so povezane med seboj, simulirajo navidezno okolje. Obstaja več različnih
arhitektur »poganjanja« posameznih modulov, ki so različne glede na namen uporabe navideznih
okolij (simulacije odprtih navideznih svetov, simulacije iger).
Sirikata ni povezana z izobraževalnim okoljem, ne omogoča »uvoza«/»izvoza« objektov in regij. Ne
omogoča tudi gradnje v svetu, ne podpira glasovne komunikacije in ne podpira ekonomije. Podjetja,
ki bi nudilo gostovanje navideznih okolij ni, prav tako ne najdemo že v naprej pripravljenih regij in
objektov.

OpenQwaq

Slika 17: Deljenje vsebin na OpenQwaq platformi

Naslov: http://code.google.com/p/openqwaq/ [31]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Odprtokodni
Strežnik/odjemalec
DA
Windows, Linux
Windows, Linux
Squeak
OpenQwaq
X3D
NE
DA
DA
NE

OpenQwaq je tako kot Open Cobalt nadgrajena platforma Open Croquet, napisana v programskem
jeziku Squeak. Podjetje Teleplace je pred propadom želelo pridobiti več razvijalcev in uporabnikov, ki
bi jih produkt zanimal, zato je ponudilo odprtokodno različico. Podjetje je vseeno propadlo,
programska oprema pa je ostala in nadaljuje razvoj pod imenom OpenQwaq, ki je odprtokodna
različica ProtoSphere, ki ponuja navidezne svetove za sodelovalno delo za velika podjetja.
OpenQwaq zelo dobro podpira deljenje vsebin in namizja, saj lahko z enostavnim »povleci in spusti«
v navidezno okolje omogočite vpogled v vaše datoteke (*.pdf, *.docx, *.pptx, *.xlsx, 3D vsebina), kot
je prikazano na sliki 17. Tako kot ProtoSphere tudi OpenQwaq ni povezan z nobenim izobraževalnim
okoljem in ne omogoča programiranja v svetu.

2.4.

Komercialne platforme

Jibe

Slika 14: Jibe 3D DEMO

Naslov: http://reactiongrid.com [19]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Komercialni
Strežnik/odjemalec
DA
Windows, MAC
Cross-platform
Smartfox/Phantom –multi user backend networking, Unity 3D –frontend 3D
representation
Unity Web Player (vtičnik za spletni brskalnik); Unity3D odjemalec
X3D
NE
NE
NE
NE

Glavna storitev podjetja ReactionGrid je gostovanje OpenSimulatorja. Jibe je nova platforma, ki je
nastala kot ekosistem različnih platform (Smartfox, Photon, Unity3D, Vivox …). Jibe za predstavitev
navideznega okolja v celoti podpira poligone MESH, a ne podpira gradnje in programiranja v svetu.
Celotno vsebino navideznega okolja lahko ustvarite v urejevalniku Unity3D ali uporabite trenutno
znana orodja (Maya, Blender, Autodesk 3DS max,…). Podpira povezavo z drugimi uporabniškimi
bazami podatkov (CMS, LMS, Facebook, LDAP), vendar le na nivoju prijave uporabnikov. Vsebin, virov
in aktivnosti ni mogoče deliti. Platforme Jibe ne moremo prenesti in namestiti na lokalni računalnik.
Poskusiti je mogoče le njihov 3D DEMO na spletu, ki ga lahko vidimo na sliki 14.

VastPark

Slika 15: VastPark developer edition lokalno simulira navidezno okolje hello_world z enim uporabnikom
franc.jakos

Naslov: http://vastpark.com [20]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Komercialni (developer edition do 5 sinhronih uporabnikov, odprtokodna različica)
Strežnik/odjemalec
DA
Windows
Windows
C ++
odjemalec VastPark
X3D
NE
DA
NE
DELNO (samo primitivno kocko)/NE

Podjetje ponuja tudi odprtokodno različico za strežnik (Vastserverv1.4) in vsa navodila za postavitev
in simuliranje navideznega sveta. Preizkusili smo VastPark developer edition in ugotovili, da uporablja
za dostop do navideznega okolja svoj odjemalec VastPark player, ki sicer omogoča gradnjo v svetu
(samo primitivno kocko) in deljenje vsebin (*.ppt, *.mpeg, spletne strani). VestPark nima veliko
uporabnikov, odjemalec VastPark player je nestabilen in ni povezan z izobraževalnim okoljem.
Njegova glavna konkurenta sta podjetje ProtonMedia in odprtokodni izdelek OpenQwaq.

ProtoSphere

Slika 16: Zaslonska slika video predstavitve izdelka ProtoSphere

Naslov: http://www.protonmedia.com [30]
Licenca
Komunikacija
Gostovanje na lastnem strežniku
Okolje strežnika
Okolje odjemalca
Jezik platforme
Odjemalec
Opis navideznega sveta
Povezava z izobraževalnim okoljem
Deljenje vsebin
Deljenje namizja
Gradnja in programiranje v svetu

Komercialni
Strežnik/odjemalec
DA
Windows, MAC
Windows, MAC
/
ProtoSphere
X3D
NE
DA
DA
NE

ProtoSphere je izdelek podjetja ProtonMedia, ki ga je na prošnjo mogoče testirati. Podjetje nima
dosegljivega javno dostopnega navideznega okolja, ponujajo le nekaj slikovnega in video materiala,
kot je videti na sliki 16. ProtoSphere je izdelek, ki simulira navidezna okolja, namenjena predvsem
sodelovalnemu delu v velikih podjetjih. Podpira deljenje namizij in aplikacij z zelo dobro povezavo z
Microsoftovimi orodji (Sharepoint, Office).

3. ANALIZA

Slika 17: Osnovni podatki

Pri analizi smo si pomagali s programom za pomoč pri odločanju, ki temelji na principih
večparametrskega modeliranja. Program nam je omogočil kategorizirati iskane lastnosti, jih po
pomembnosti obtežiti in poiskati najustreznejši izdelek. Na sliki 17 vidimo osnovne podatke vseh
kriterijev za vse raziskovane variante.

Na sliki 18 vidimo, da smo kriterije kategorizirali v tri podveje: »Prihodnost«, »Neposredno
pomembno« in »Posredno pomembno«. Vrednost kriterija lahko »ne podpira« (ne), »delno podpira«
(delno) ali »podpira« (da). V vsaki kategoriji smo posamezne kriterije obtežili glede na pomembnost,
ki jo ima lastnost za izobraževanje programiranja. Na sliki 18 vidimo uteži kriterijev v neposredno
pomembni kategoriji, v kateri so zbrani najpomembnejši kriteriji, zato se je bistveno odločanje med
navideznimi svetovi odvijalo ravno pri vrednosti teh kriterijev. Obtežili smo tudi posamezne podveje,
kjer smo določili, da so vrednosti iz podveje »Neposredno pomembno« najpomembnejše in da so
vrednosti podvej »Prihodnost« in »Posredno pomembno« enako pomembni.

Slika 18: Model za izbiro navideznega sveta, drevo kriterijev, določitev uteži neposredno pomembnih
kriterijev
Vidimo, da smo v podvejo neposredno pomembno uvrstili: povezava z izobraževalnim okoljem,
gradnja in programiranje v svetu, odprtokodni projekt in samogostovanje ali gostovanje na lastnem
strežniku. Znotraj podveje smo najbolj obtežili gradnjo in programiranje v svetu. Brez gradnje in
programiranja si je zelo težko zamisliti reševanje problema znotraj navideznega sveta in opazovanja
povratne informacije. Gradnja in programiranje znotraj navideznih svetov sta tudi ena od poglavitnih
razlogov za številčnost uporabnikov v javno dostopnih navideznih svetovih in njihovo hitro vsebinsko
rast. Obstaja namreč veliko trgovin na spletu in navideznem svetu, kjer lahko uporabniki kupijo
izdelane objekte in skripte drugih uporabnikov.
Slika 19 nam s stolpčnim grafikonom prikazuje rezultat vrednosti neposredno pomembnih kriterijev.
Navidezni svet OpenSim podpira vse neposredno pomembne kriterije. Active Worlds in Second Life
podpirata večino neposredno pomembnih kriterijev, vendar pa nekatere podpirajo le delno ali sploh
ne.

Slika 19: Grafični prikaz vrednotenja neposredno pomembnih kriterijev pri vseh navideznih svetovih
Prednost navideznega sveta OpenSim se poveča, ko k vrednotenju veje »Neposredno pomembno«
dodamo še kriterije iz ostalih dveh podvej, kar je prikazano na sliki 20.

Slika 20: Grafični prikaz vrednotenja vseh kriterijev pri vseh navideznih svetovih
Pri oceni za prihodnost smo upoštevali, kakšno število uporabnikov ima platforma, ali ima projekt na
voljo javno dostopni navidezni svet, ali je projekt uspel pridobiti sponzorje oziroma somišljenike in ali
je platforma pripravljena za podporo mobilnim napravam. Za vrednost »da« kriterija »prihodnost«
mora imeti projekt vse vrednosti kriterijev iz podveje »da«. Sirikata ima sicer javno dostopni

navidezni svet, vendar nobeno podjetje ne ponuja gostovanja na Sirikatovi platformi, prav tako imajo
avatarji v navideznem svetu zelo omejene možnosti obnašanja v primerjavi s platformo OpenSim.
RealXtend nima veliko uporabnikov, vendar sodeluje v projektu [26] ModRex s platformo OpenSim, v
svojem odjemalcu ima podporo za [24] teleportiranje uporabnikov v omrežji OpenSim in Second Life
in razvija spletni odjemalec [25] WebNaali za dostop do navideznega sveta. Jibe, VastPark in
ProtoSphere so komercialni produkti s točno določeno ciljnimi uporabniki in zdi se, da so pri iskanju
le-teh uspešni.
Večina navideznih svetov (Opensim, Second life, Open Wonderland,...) uporablja za dostop
odjemalce, ki so nameščeni na uporabniških računalnikih in uporabljajo svoje grafične kartice za
upodabljanje. Odjemalci zahtevajo zmogljive računalnike z veliko spomina, procesorske moči in
najnovejše grafične kartice. Stari računalniki, tablični računalniki in ostale mobilne ali slabo zmogljive
naprave imajo zato težave pri dostopanju do navideznih svetov. Rešitev za takšne naprave je
prikazana v programski opremi "Oracle Virtual Display Client for iPad" (Open Wonderland).
Upodabljanje se opravi drugje, v tem primeru je odjemalec nameščen v oblaku, nato pa se le video
pretaka do uporabniške naprave. Vso procesiranje se opravi drugje, mobilna naprave mora biti
zmožna le sprejeti video in ga prikazati. Podobno kot pri Youtube.com, le da je uporabniku
omogočena interakcija.
Mobilne naprave postajajo vse zmogljivejše in v prihodnosti bodo zagotovo same zmožne
upodabljanja navideznih svetov. Nekaj poskusov je bilo že narejeno v to smer z Unity3D vtičnikom
(Jibe), WebGL odjemlcem za Sirikato, WebNaali spletni odjemalec za realXtend in HTML5
odjemalcem Pixieviewer za Opensim in Second life, ki ga vidimo na sliki 21.

Slika 21: HTML5 odjemalec Pixieviewer

Vpliv mobilnega dostopa do navideznih svetov na razvoj različnih platform je trenutno zanemarljiv
[33]. Prispevek odgovori na vprašanje, ali si sploh uporabniki želijo dostopati do navideznih svetov iz
svojih mobilnih naprav. Raziskava ne postreže koherentnega odgovora. Uporabniki so pripravljeni
delati na mobilnih napravah le v kratkih časovnih intervalih. Mobilne naprave nimajo znanih vhodnih
naprav in velikega zaslona, ki močno prispevajo k predanosti in zatopljenosti v navidezni svet.
Uporabniki niso pripravljeni plačati več za mobilni dostop.
Open Wonderland, OpenQwaq in ProtoSphere podpirajo pravo deljenje vsebin in deljenje namizja,
vendar pa se Second Life, OpenSim in Open Cobalt le »delno« približajo podpori s funkcionalnostjo
WebOnPrim, ki jo v sodelovanju z drugimi orodji lahko uporabimo za ta namen (Screenleap, VNC).
Povezavo z izobraževalnim okoljem podpirata le OpenSim in Second Life, ki s pomočjo
odprtokodnega projekta Sloodle uspešno povezujeta navidezno okolje in Moodle. Sloodlov
»Presenter« objekt, ki omogoča kontrolo nad prikazovanjem virov v navideznem svetu, uporablja
funkcionalnost WebOnPrim, s katero pripomore k podpori delitve vsebin.
Pravo gradnjo in programiranje v svetu je zaslediti le v navideznih svetovih OpenSim, Second Life in
Active Worlds, le da je pri Active Worlds gradnja možna le tako, da kopiramo obstoječ objekt in da je
programiranje omejeno le na nekaj funkcij oziroma aktivnosti, ki jih objekt lahko počne v navideznem
svetu. Delno gradnjo v svetu sicer podpirata tudi Open Cobalt, Open Wonderland, OpenQwaq in
ProtoSphere. Zmagovalec v tej kategoriji je zagotovo Opensim, ki pri programiranju podpira LSL, OSSL
in C# [21].
[23] Vivox je podpora glasovni komunikaciji, ki ga uporabljajo OpenSim, Second Life in Jibe. OpenSim
lahko za podporo uporablja tudi FreeSwitch (VoIP) in Whisper/Mumble. Glasovno komunikacijo
podpirajo še Active Worlds, Open Wonderland, VestPark, OpenQwaq in ProtoSphere.
Lastna ekonomija se sprva zdi nepomembna funkcionalnost pri poučevanju, vendar si kasneje zlahka
zamislimo scenarij, kjer bi ekonomija s svojim igralnim denarjem imela veliko vlogo pri motivaciji
učencev. S pravilno rešenim kvizom bi si učenec lahko prislužil nekaj igralnega denarja, s katerim bi
lahko v svet vnesel nove objekte, teksture, skripte in drugo. OpenSim lahko z lastno ekonomijo
podpremo z dodatnim modulom [23].
Podpora MESH poligonov za predstavitev objektov pri poučevanju programiranja nima neposrednega
vpliva. Vpliv je posreden, saj so vstavljeni objekti lahko lepši in privlačnejši, izdelani z znanimi 3D
orodji. Reprezentacijo s poligoni MESH podpirajo vse novodobne platforme.
Gostovanje na lastnih strežnikih je pomemben faktor v izobraževanju, saj omogoča inštitucijam, da
imajo večji nadzor nad izobraževalnim navideznim okoljem (osebni podatki, posodabljanja, reševanje
napak v delovanju …). Gostovanja na lastnem strežniku ne podpira le Second Life.
Open Wonderland, OpenQwaq, ProtoSphere, Open Cobalt in VastPark imajo skupne značilnosti, ker
so vsi izdelki namenjeni skupinskemu delu v večjih podjetjih. Večina izdelkov zelo dobro podpira
deljenje vsebin in namizij.

Slika 21: Grafični prikaz vrednotenja kategorij parametrov navideznih svetov Second Life (levo) in
OpenSim (desno)

Iz slike 20 je razvidno, da vsem iskanim zahtevam najbolje ustreza platforma OpenSim, ki ima v [27]
OSGrid-u relativno veliko število uporabnikov in ga podpira veliko odjemalcev. Slika 21 nam prikazuje
primerjavo med zmagovalcem in drugouvrščenim navideznim svetom Second Life. Second Life le
delno podpira vse kriterije v »Neposredno pomembni« veji. OpenSimulatorjeve vrednosti kriterijev
so skoraj povsod »da«, le pri kriteriju deljenje vsebin in namizij ima vrednost »delno«.
OpenSimulatorjeva trenutna verzija je 0.7.5., vendar je dovolj zrela tudi za gostovanje večjih
skupnosti. Najbolj zaželena funkcionalnost skrbnikov, ki jo OpenSim prav tako podpira, je zagotovo
možnost arhiviranja, uvoz/izvoz, že izdelana okolja, regije, objekti in skripte. Pri poučevanju
programiranja je najbolj zaželena funkcionalnost gradnja in programiranje v svetu.

4. ZAKLJUČEK
Naša pričakovanja so bila potrjena. Gartnerjev graf življenjskega cikla prihajajočih tehnologij
natančno uvrsti navidezne svetove na izhod obdobja »najnižje stopnje streznitve«, ki sledi »vrhuncu
napihnjenega pričakovanja«. Skozi podobne stopnje Gartnerjevega življenjskega cikla gredo vse nove
prihajajoče tehnologije. Navidezni svetovi naj bi v obdobju od 5 do 10 let doživeli stopnjo, ko bodo na
trgu prisotni zreli produkti in bodo investicije prinesle prihodke.
Še vedno je opaziti zniževanje števila uporabnikov v vseh javno dostopnih navideznih svetovih
(Second Life, OSGrid …), vendar so vsaj za nekatere navidezne svetove kot InWorldz, ki ga poganja
OpenSim, napovedi, zahvaljujoč razvijalcem, ki so naredili velik napredek pri vzpostavljanju fizikalnih
zakonitosti, spodbudnejše.
OpenSim in Second Life sta trenutno res vodilni platformi pri izvajanju poučevanja. V tem prispevku si
je OpenSim zaradi možnosti brezplačne uporabe platforme na lastnih strežnikih v inštituciji in
zaprtosti sistema (varnost osebnih podatkov, zagotovljena varnost pred neprimernimi vsebinami …)
pridobil prednost pred platformo Second Life.
Dejstvo, da je tem prispevku najprimernejša platforma OpenSim, katere verzija ni dosegla niti
različice 1.0, in da se število uporabnikov še vedno znižuje, govori o točnosti Gartnerjevih napovedi za
navidezne svetove in o naših potrjenih pričakovanjih, ki so delno temeljile na Gartnerjevih napovedih.
Pri poučevanju programiranja v osnovni šoli je potrebno iskati okolje/orodje, ki bi bilo dovolj
motivacijsko, da bi učenci bili pripravljeni reševati probleme, čeprav se stopnja zahtevnosti dviga.
Navidezna okolja zagotovo nudijo prav to, vendar morajo podpirati izobraževalni proces. Povezava z
izobraževalnim okoljem nudi upravljanje z viri, deljenje vsebin, spremljanje napredka učencev …
Gradnja in programiranje v svetu nudita reševanje programerskih problemov v navideznem okolju.
Problemi in rešitve so povezani z življenjem in bivanjem v navideznem okolju, zato so za učence zelo
privlačni. Slabost je le učenje sintakse skriptnega jezika LSL, ki ga učenci najverjetneje kasneje ne
bodo nikoli več uporabljali. Z vizualnim programerskim orodjem Scratch 4 OpenSim (S4O) je
odpravljena še zadnja slabost. S4O je orodje, s katerim učenci ne potrebujejo znanja sintakse, temveč
se lahko ukvarjajo le s semantiko. S4O omogoča gradnjo programa in s tem rešitve v obliki
sestavljanja lego kock, zaradi česar je veliko težje storiti napako in lažje ohraniti motivacijo. S4O
omogoča izvoz/generiranje LSL skripte, ki jo je mogoče uvoziti in prevesti v objekt v navideznem
okolju OpenSim. Animacija ali druga naloga objekta je takojšna povratna informacija učencu na
njegov programerski problem.

Slika 18: Uporabniški
Scratch 4 OpenSim

vmesnik

Slika 19: Program za odpiranje vrat
z geslom

Slika 20: Primer sintakse LSL, kjer
funkcija llListen() »posluša« in čaka
na geslo.

V prihodnje bi si želeli še možnost uporabe skriptnega jezika Python, kjer bi bilo tudi učenje sintakse
smiselno. Skriptni jezik Python pridobiva na veljavi v izobraževanju, saj se vključuje v različna
osnovnošolska in srednješolska računalniška programerska tekmovanja. Python je primeren jezik za
začetnike in hkrati dovolj zmogljiv za ustvarjanje privlačnih izdelkov kot SL4A.

5. SMERNICE ZA NADALJNJE DELO
Naše nadaljnje delo bo usmerjeno v izgradnjo učila za poučevanje programiranja. Učilo bo igrica, ki
bo učenca sama spoznavala z novostmi računalniških konceptov in ga pripeljala do novih rešitev
problema. Igrica ne bo zahtevala nobenega predznanja programskih jezikov. Učencu bo v
navideznem svetu ob strani stal izobraževalni agent, ki bo predvidel njegove težave in ga usmerjal na
pravo pot. Igrica bo imela tudi podporo za formativno spremljanje njegovega napredka.
Učinkovitost učila bomo primerjali s klasičnimi načini poučevanja in po možnosti z vsemi novimi
pristopi, ki bodo na voljo.
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