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POVZETEK 
 

Učna analitika je novo in hitro rastoče področje. Izvira iz različnih orodij za analitiko, kot so 

poslovna inteligenca (ang. business intelligence), spletna analitika (ang. web analytics) in 

priporočilni sistemi (ang. recommender systems). Ferguson je leta 2012 opredelil tri glavne 

gonilnike, na katerih temelji razvoj učne analike: veliki podatki (ang. Big Data) (“Kako lahko 

iz velikih, z učenjem povezanih množic podatkov, izluščino njihovo vrednost?”), spletno učenje 

(ang. online learning) (“Kako lahko optimiziramo priložnosti za spletno učenje?”) in politično 

zanimanje (ang. political concern) (“Kako lahko optimiziramo učne in izobraževalne rezultate 

na nacionalni ali internacionalni ravni?”). 

 

Brown (2011) je opredelil, da učna analitika temelji na zbiranju in analizi podatkov, 

povezanih z učenjem učencev. Glavni cilj učne analitike je torej opazovanje in razumevanje 

učnega vedenja z namenom oblikovanja ustreznih ukrepov. 

 

Namen diplomske naloge je raziskati možnost uporabe učne analitike v računalniški 

izobraževalni igri, oziroma narediti pregled relevantne literature o učni analitiki s posebnim 

poudarkom na uporabi le-teh v računalniških izobraževalnih igrah. Področja, ki jih bo 

vključeval pregled literature, so učna analitika, izobraževalne igre in učna analitika v 

izobraževalnih igrah. V empiričnem delu diplomskega dela se bomo osredotočili na izdelavo 

načrta igre, ki bo vseboval učno analitiko, kamor uvrščamo predvsem prilagoditve 

računalniške igre glede na učne zmožnosti učencev. Raziskali bomo različna orodja, ki jih 

bomo potrebovali za izdelavo izobraževalne igre in vpeljavo učne analitike v izobraževalno 

igro, skupaj s sledenjem in zbiranjem podatkov. 

 

Ključne besede: Učna analitika, izobraževalne računalniške igre, igralna analitika, učna 

igralna analitika, umetna inteligenca 

 



  

  



  

ABSTRACT 

Learning analytics is a new and fast-growing field. It originates from different analytic tools, 

such as business intelligence, web analytics and recommender systems. Ferguson (2012) 

describes three main factors driving the development of learning analytics. Those factors are 

big data (“How can we extract value from these big sets of learning-related data?”), online 

learning (“How can we optimize opportunities for online learning?”) and political concern 

(“How can we optimize learning and educational results at national or international level?”). 

 

Brown (2011) defines, that learning analytics is based on collecting and analyzing data 

connected to students. Main goal of learning analytics represents the observation and 

understanding of learning behavior, with purpose to design appropriate measures. 

 

In the theoretical part of this undergraduate degree I am using a descriptive method with a study 

of the foreign literature. Main fields, which are described in the overview of the literature are 

learning analytics, serious games and learning analytics in serious games. In the empirical part, 

I am presenting a plan for a game, with a learning analytics integrated in it. When we think of 

learning analytics in the game, we mean different types of game adaptation according to 

students interests and capabilities. Main goal is to think about the technologies needed to make 

a game, which will be using learning analytics. 

 

Key words: Learning analytics, serious games, game analytics, game learning analytics, 

artificial intelligence  
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1 Uvod 
 

Danes so računalniške igre ena najbolj popularnih razvedrilnih aktivnosti. Hitro rastoče število 

igralcev računalniških iger in njihova zasnova, da igralca izzovejo k napredovanju z namenom 

doseganja ciljev računalniške igre, sta razloga, ki spodbujata interes za razvoj računalniških 

iger, namenjenih izobraževanju. 

 

Kljub interesom in zmožnostim, ki jih imajo nekatera razvojna podjetja računalniških iger, se 

pojavljajo številne ovire, ki upočasnjujejo razvoj računalniških iger ter onemogočajo, da bi te 

postale močno izobraževalno sredstvo. Tukaj mislimo poleg visokih stroškov izdelave še ovire 

na področju nerazumevanja interakcij učenca v računalniški igri ter pomanjkanje orodij za 

boljše razumevanje vpliva iger na učence. 

 

V diplomskem delu se podrobneje srečamo predvsem s področji računalniških iger, natančneje 

izobraževalnih računalniških iger, ki jih teoretično povezujemo z novim hitro rastočim 

področjem učne analitike ter področjem igralne analitike. Združevanje učne ter igralne analitike 

nam generira igralno učno analitiko. Njen glavni cilj je, da na osnovi podatkov, zbranih iz 

igranja računalniške igre, uporabimo metode analize podatkov ter tehnike vizualizacije. Namen 

tega je napovedati in ugotoviti uspešnost učencev v procesu učenja, napovedati njihov nadaljnji 

uspeh/neuspeh, zagotoviti personalizirano izkušnjo ... 

 

Cilj diplomskega dela je pregledati obstoječo literaturo o učni ter igralni analitiki v 

izobraževalnih igrah. Zanima nas, s čim se ukvarjajo raziskovalci na področju učne analitike, 

zlasti pri uporabi le-te v izobraževalnih igrah. Samo področje je izjemno široko, saj 

interdisciplinarno povezuje različna podpodročja. Ukvarja se s snovanjem igre, prezentacijami 

podatkov, prilagoditvami: od premisleka katere podatke zabeležiti in shraniti, do metod in ciljev 

obdelave, predstavitve in uporabe. Področje velja za sorazmeroma novo, vendar hitro rastoče 

področje. V diplomskem delu želimo narediti tudi načrt igre, v katero bo vključena učna 

analitika. V okviru izdelave načrta se želimo seznaniti z orodji, ki nam bodo v pomoč pri 

poznejši izdelavi izobraževalne igre v magistrskem delu. Nameravamo identificirati orodja in 

programe, s katerimi bo izdelava izobraževalne igre z učno analitiko mogoča in izvedljiva. 
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2 Izobraževalne igre 
 

Izobraževalne igre so poseben tip tako imenovanih resnih iger (ang. serious games), ki so 

definirane kot igre, ki jih uporabimo s poljubnim namenom, razen z namenom zabave. 

Najpogosteje pa se izraz izobraževalne igre usmerja na uporabo računalniških iger, z namenom 

učenja in izobraževanja (Djaouti, Alvarez, Jessel in Rampnoux, 2011). 

 

Ideja uporabe računalniških iger v procesu izobraževanja ni nova, saj jo je oblikoval že Thomas 

W. Malone leta 1981, vendar se v takratnem času ni obnesla. Razmah je doživela šele v zadnjih 

letih. Najprej so bile izobraževalne igre uporabljene za treniranje na specializiranih področjih, 

kot so medicina in vojska. Danes pa so dostopne najrazličnejše izobraževalne igre s področij 

matematike, jezikoslovja, glasbe ... (Freire idr., 2016). 

 

V procesu razvijanja in razširjanja izobraževalnih iger ima ključno vlogo razumevanje vpliva 

izobraževalnih iger na učenje. V ta namen so se razvile različne metode, na osnovi katerih lahko 

opredelimo učinkovitost učenja v procesu igranja računalniške izobraževalne igre (Freire idr., 

2016). 

 

Najosnovnejša in ena izmed prvih metod vključuje preverjanje znanja učencev na način 

svinčnik-papir. Učenci so pred igranjem izobraževalne igre rešili 'predtest', ki je bil namenjen 

ugotavljanju učenčevega predznanja. Po zaključenem igranju so rešili še 'potest', ki je bil 

namenjen pridobivanju informacij o naučenem tekom igranja računalniške igre. Takšen način 

pridobivanja informacij o učencu in njegovem učenju je drag in časovno potraten, poleg tega 

pa nam zagotavlja zelo omejene informacije o procesu učenja posameznega učenca. To je eden 

izmed razlogov, da je bilo zelo malo izobraževalnih iger formalno dokazanih kot učinkovitih.  

 

Drugi način zbiranja osnovnih informacij o učencih je bila uporaba sistemov za upravljanje 

učenja (ang. Learning Managment Systems). Ti so omogočali osnoven vpogled v akcije 

učencev, kar pa tudi ni zadostovalo. Zaradi visoke interaktivnosti, ki je prisotna v digitalnih 

okoljih, pride do razvoja drugačnega pristopa. Ta temelji na integraciji sledilca (ang. tracker) 

v izobraževalno igro, ki je namenjen spremljanju posameznikovih interakcij v digitalnem 

okolju in pošiljanju podatkovnih sledi na oddaljen strežnik. Tam se izvede analiza zbranih 

podatkov. Omenjen pristop torej temelji na zbiranju ogromnih količin podatkov o interakcijah 

uporabnika znotraj digitalnega okolja, na osnovi katerih nato izvedemo poglobljeno analizo 
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posameznikovega procesa učenja (Alonso-Fernandez, Calvo, Freire, Martinez-Ortiz in 

Fernandez-Manjon, 2017). Ta pristop bomo uporabili pri izdelavi računalniške izobraževalne 

igre z namenom spremljanja učencev pri igranju le-te. Na podlagi zbranih in analiziranih 

podatkov bomo poskušali izboljšati tako računalniško igro kot tudi proces učenja. 

 

2.1  Interakcije v izobraževalnih igrah 

Interakcije v izobraževalnih igrah igrajo ključno vlogo v procesu zbiranja podatkov o igranju 

in napredovanju igralca v računalniški igri. Prav interakcije so tiste, ki predstavljajo temelj za 

preoblikovanje in izboljšanje kakovosti izobraževalne igre. Serrano-Laguna idr. (2017) v 

svojem delu navajajo rezultate analiziranja izobraževalnih iger, ki vključujejo zbiranje 

podatkov na osnovi različnih vrst interakcij. V nadaljevanju so predstavljene najpogosteje 

spremljane vrste interakcij ter način spremljanja in beleženja interakcij v analiziranih 

izobraževalnih igrah. 

 

V osnovi računalniške igre uporabljajo dve vrsti interakcijskih strategij: 

1) Strategije temelječe na dogodkih, pri katerih se spremljajo in beležijo 

izvedeni dogodki, ki so v računalniški igri predhodno definirani. Ko se dogodek 

izvede v procesu igranja, se ustvari podatkovna sled. 

2) Strategije temelječe na stanju, kjer se trenutno stanje igralca v računalniši igri 

spremlja ves čas ter se ponavljajoče beleži v obliki podatkovnih sledi tekom 

procesa igranja računalniške igre (Drachen, Seif El-Nasr in Canossa, 2013). 

 

Pri pregledu analize izobraževalnih iger ugotovimo, da se vse izmed njih poslužujejo strategije 

temelječe na dogodkih. Spremljani in zabeleženi dogodki v teh igrah vključujejo najmanj dve 

lastnosti izmed mnogih, ki so specifične za posamezno izobraževalno igro. Ti dve lastnosti, ki 

ju definiramo pri vsakem generiranem dogodku, sta: 

1) Časovni žig (ang. time stamp) – z njim zabeležimo kdaj je bila generirana 

podatkovna sled o izvedenem dogodku znotraj računalniške igre. 

2) Uporabniški ID (ang. user ID) – z njim identificiramo uporabnika, ki je izvedel 

dogodek in sprožil generiranje podatkovne sledi (Chaudy, Connoly in Hainey, 

2014). 
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Zbiranje in shranjevanje podatkov o igralcu zagotavlja raziskovalcem pridobivanje informacij 

o: 

- številu igralcev, 

- številu dostopov posameznega igralca do računalniške igre, 

- času, ki ga posamezen igralec nameni igranju računalniške igre (Serrano-

Laguna idr., 2017). 

 

Razvijalci izobraževalnih iger pogosto spremljajo napredek igralca pri igranju, to je spremljajo 

dokončanost računalniške igre. Slednja nam pove, v kolikšni meri je igralcu igro uspelo 

dokončati. Dokončanost računalniške igre lahko definiramo na dva različna načina. Prva 

možnost je v obliki binarne vrednosti. Tako lahko zgolj preverjamo ali je igralec igro dokončal 

ali ne. To pomeni, da z vrednostjo 0 ponazorimo, da igralcu igre ni uspelo dokončati, z 

vrednostjo 1 pa, da je igralec igro uspešno dokončal. Naprednejši in bolj informativen način 

spremljanja, v kolikšni meri je igralcu uspelo dokončati računalniško igro, je spremljanje 

napredka igralca v procesu igranja računalniške igre. Najpogosteje se napredek uspeha 

dokončavanja igre izraža v procentih, ki ponazarjajo kolikšen del igre je igralec dokončal. 

Zadnje omenjene računalniške igre so bolj sofisticirane in o napredovanju igralca v računalniški 

igri zbirajo natančnejše podatke, kar posledično omogoča natančnejšo analizo posameznih 

igralcev po posameznih stopnjah. Tako dobimo boljši vpogled v igranje posameznega igralca 

ter možnost ocene težavnosti posamezne stopnje. To je ključnega pomena za preoblikovanje in 

prilagoditev računalniške igre v skladu s preferencami in zmožnostmi posameznika (Zin, Jaafar 

in Yue, 2009; Berkovsky, Coombe, Freyne, Bhandari in Baghaei, 2010). 

 

Spremljanje dogodkov, ki definirajo in opisujejo dokončanost računalniške igre, omogoča 

raziskovalcem, ki se ukvarjajo z adaptivnim modeliranjem igre pridobiti podatke o: 

- številu zaključenih stopenj posameznega igralca, 

- času, ki ga igralec potrebuje, da zaključi posamezno stopnjo (Serrano-Laguna 

idr., 2017). 

 

Odločitve, ki jih sprejema igralec na različnih stopnjah računalniške izobraževalne igre, so 

pogosto spremljana in beležena lastnost. Ta definira uspešnost oziroma neuspešnost igralca v 

računalniški igri. Ko govorimo o sprejemanju odločitev igralca, najpogosteje mislimo na 

odločitve, ki jih igralec sprejema pri izbiranju pravilnega odgovora na vprašanja z več možnimi 

odgovori. Slednja so v analiziranih izobraževalnih igrah igralcu posredovana na dva, med seboj 
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različna načina. Posredovana so lahko direktno, med igranjem igre, ali pa so integrirana v dialog 

z neigralniškim likom (ang. non-playable character). Sprejemanje odločitev igra pomembno 

vlogo tudi s stališča izobraževanja, saj mora igralec pri sprejemanju odločitev izkazati 

zahtevano znanje, da lahko v danem trenutku izbere najboljšo ali celo edino pravilno možnost. 

Pri adaptivnih igrah, ki so običajno kakovostnejše, sprejete igralčeve odločitve vplivajo na 

nadaljnji potek igranja računalniške igre. To pomeni, da se računalniška igra prilagodi glede na 

izkazano učenčevo znanje pri sprejemanju odločitev tekom igranja (Adamo-Villani, Haley-

Hermiz in Cutler, 2013; Lopez-Martinez idr., 2011). 

 

Spremljanje odločitev igralcev raziskovalcem omogoča pridobiti podatke o: 

- času, ki ga igralec potrebuje, da se odloči za neko dejanje 

- razmerju med pravilnimi in nepravilnimi odgovori (če so na voljo vprašanja, ki 

vsebujejo pravilne in napačne odgovore) (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Iz analize izobraževalnih iger ugotovimo, da te pogosto vsebujejo različne pomembne merljive 

spremenljivke, ki so namenjene ugotavljanju ali celo izračunu igralčevega učnega izida na 

osnovi različnih formul. Spremenljivke so torej namenjene ugotavljanju usvojenosti 

predvidenih izobraževalnih ciljev posameznega igralca v procesu igranja računalniške igre. 

Spremenljivke, ki jih najpogosteje uporabljajo v analiziranih izobraževalnih igrah, so točke 

(ang. score), število smrti v igri (ang. in-game deaths), število ubojev v igri (ang. in-game kills) 

ali število zbranih kovancev ali kake druge virtualne valute v igri. Vse spremljane in beležene 

spremenljivke neposredno povezujejo igralca z njegovimi dosežki (Berkovsky idr., 2009; Zin 

idr., 2009). 

 

Dobro premišljena uporaba različnih spremenljivk je v osnovi namenjena ugotavljanju in 

preverjanju uspešnosti doseganja učnih ciljev, ki jih izobraževalna igra predvideva. Podajmo 

konkreten primer, s katerim ponazorimo pomembnost končnega rezultata. Ob ustrezno 

zasnovani igri nam odličen končni rezultat, ki ga igralec doseže pri igranju računalniške igre, 

predstavlja učinkovitost igralčevega doseganja učnih ciljev na vseh nivojih igranja računalniške 

izobraževalne igre. Igralec je moral namreč na vseh nivojih igre pokazati nadpovreprečno 

znanje, ki mu je prineslo večje/maksimalno število točk (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Spremljanje in beleženje vrednosti različnih spremenljivk za posameznega igralca 

raziskovalcem omogoča, da pridobijo kakovostnejše in podrobnejše podatke o: 
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- končnem rezultatu igralca v procesu igranja izobraževalne računalniške igre, 

- razmerju izračunanem na osnovi končnih rezultatov, pridobljenih iz več 

različnih igranj računalniške izobraževalne igre (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Spremljanje zgoraj navedenih in opisanih vrst interakcij nam predstavlja zgolj osnovni okvir 

lastnosti posameznega igralca. Slednje je smiselno spremljati in o njih zbirati podatke z 

namenom razvoja kakovostne računalniške izobraževalne igre. Ključno in najpomembnejše je 

prilagoditi zbiranje podatkov glede na tematiko izobraževalne igre in glede na izobraževalne 

cilje, ki jih želimo z izobraževalno igro doseči. Premisliti moramo o tipu podatkov, ki nam bodo 

omogočili pridobitev ustreznih ter za učni proces pomembnih informacij o igralcih. 

 

Zaključimo lahko, da je sledenje in beleženje nekaterih najosnovnejših interakcij povezanih z 

igranjem igralca v igri zelo pomembno. Še pomembnejše pa so prilagoditve zbiranja podatkov, 

s čimer mislimo na sledenje in beleženje specifičnih, z učnimi cilji povezanih podatkov. Te 

prilagoditve nosijo eno od ključnih vlog v procesu izdelave kakovostne računalniške 

izobraževalne igre, ki igralcem zagotavlja kakovostno igralno in učno izkušnjo.  

 

2.2  Interakcijski model 

V naslednjem poglavju predstavljamo interakcijski model, ki so ga razvili Serrano-Laguna idr. 

(2017). Model se v osnovi osredotoča na rezultate, ki jih dosegajo igralci v povezavi z 

uspešnostjo dokončavanja računalniške igre. Poglavje je napisano na osnovi članka Applying 

standards to systematize learning analytics in serious games, saj se omenjeni interakcijski 

model, zaradi izredno 'mladega' in novega področja učne analitike v ostali literaturi zaenkrat še 

ne pojavlja. 

 

Serrano-Laguna idr. (2017) so na osnovi analize računalniških izobraževalnih iger izoblikovali 

tako imenovan interakcijski model, ki predstavlja in vključuje najpomembnejše interakcije, ki 

bi jih morale vključevati računalniške izobraževalne igre. 

 

Za predstavitev individualnih interakcij igralca znotraj igre, interakcijski model uporablja 

dogodke, saj je interakcijska strategija temelječa na dogodkih najbolj razširjena strategija 

sledenja in beleženja igralčevih interakcij v analiziranih izobraževalnih igrah (Serrano-Laguna 

idr., 2017). 
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Vsako interakcijo lahko tudi karakteriziramo. Najpogosteje jih karakteriziramo na osnovi dveh 

lastnosti: 

- akcija (ang. action) in 

- cilj akcije (ang. target). 

 

Vse interakcije imajo tudi sposobnost določanja, kdo jih je generiral in kdaj jih je generiral 

(Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Naslednji pojem, ki ga vpeljemo v interakcijski model je interakcijski dogodek. To je dogodek, 

ki ga proizvede interakcija igralca znotraj računalniške izobraževalne igre. Vsak interakcijski 

dogodek je v osnovi definiran z naslednjimi lastnostmi: 

1) Časovni žig (ang. Time stamp) – predstavlja trenutek, ko je bil dogodek v 

računalniški igri generiran. 

2) Uporabniški ID (ang. User ID) – predstavlja identifikacijo igralca, ki je 

zgeneriral dogodek v računalniški igri. 

3) Akcija (ang. Action) – predstavlja vrsto interakcije, ki jo je izvedel igralec v 

računalniški igri. 

4) Cilj akcije (ang. Target) – predstavlja element v igri, ki je cilj akcije, izvedene 

s strani igralca v računalniški igri. 

5) Neobvezna vrednost (ang. optional value) – predstavlja različne, neobvezne 

parametre, ki definirajo izvedeno akcijo igralca v računalniški igri. 

 

Z izjemo lastnosti 'neobvezna vrednost', so vse navedene lastnosti zahtevane v interakcijskem 

modelu. Lastnost 'neobvezna vrednost' je prisotna le pri akcijah, ki potrebujejo dodatne 

parametre za kvalifikacijo z njimi povezanih rezultatov (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Interakcijski model je tako v osnovi sestavljen iz akcij, ki jih izvaja igralec v računalniški igri, 

ter iz ciljev izvedenih akcij. V prejšnjem poglavju smo navedli in opisali nekatere 

najpomembnejše in najbolj zastopane cilje, ki so jih Serrano-Laguna idr. (2017) pridobili iz 

analiziranih izobraževalnih iger. V naslednjih podpoglavjih si bomo natančneje ogledati cilje 

interakcij ter z njimi povezane akcije.  

 

Cilje akcij delimo v štiri glavne skupine: 



 

 8  

 

1) Dokončanost (ang. completables) 

2) Izbirnost (ang. alternatives) 

3) Smiselne spremenljivke (ang. meaningful variables) 

4) Interakcije po meri (ang. custom interactions) 

 

2.2.1 Dokončanost 

Cilj skupine 'dokončanost' je namenjen ugotavljanju napredovanja igralca v procesu igranja 

računalniške izobraževalne igre. Najpogosteje gre za procentualni prikaz dokončanosti 

računalniške izobraževalne igre. 'Dokončanost' predstavlja dogodek, ki ga igralec v nekem 

trenutku igranja začne, tekom igranja napreduje in spreminja njegovo procentualno vrednost 

dokončanosti ter ga v nekem trenutku igranja tudi zaključi. Pogosto se (procentualno) vrednost 

skupine 'dokončanost' definira tudi kot mero napredovanja igralca v procesu igranja 

računalniške izobraževalne igre (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Serrano-Laguna idr. (2017) definirajo tudi nekatere najbolj pogoste primere dogodkov 

'dokončanosti' v analiziranih računalniških izobraževalnih igrah: 

- računalniška izobraževalna igra kot celota, 

- posamezna stopnja v računalniški izobraževalni igri, 

- posamezna igralna seja računalniške izobraževalne igre, 

- izzivi v računalniški izobraževalni igri ... 

 

Cilji akcij so vedno povezani tudi z akcijami samimi. Vsaka akcija je torej usmerjena na nek 

določen cilj. Navedimo nekaj akcij, ki se navezujejo na zgoraj navedene cilje, povezane z 

dokončanostjo računalniške izobraževalne igre: 

- akcija start zabeleži, kdaj je igralec začel z izpolnjevanjem dogodka z začetkom 

in koncem, 

- akcija progress je namenjena posodabljanju vrednosti dokončanosti dogodka v 

računalniški izobraževalni igri. Namenjena je ponazoritvi uspešnosti igralca v 

procesu dokončavanja, v prejšnji točki začetega izpolnjevanja dogodka, 

- akcija complete zabeleži, kdaj je igralcu uspelo dokončati izpolnjevanje v prvi 

točki začetega dogodka (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Na osnovi zgoraj opisanih akcij, lahko za posameznega igralca pridobimo podatke o: 
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- stopnji zaključenosti izobraževalne računalniške igre, 

- številu dokončanj izobraževalne računalniške igre, 

- času, potrebnem za dokončanje izobraževalne računalniške igre (Serrano-

Laguna idr., 2017). 

 

2.2.2 Izbirnost 

Cilj skupine 'izbirnost' je povezan z odločitvami, ki jih sprejema igralec med igranjem 

računalniške izobraževalne igre. Gre za množico številnih možnosti v računalniški igri na 

različnih nivojih. Pri tem se mora igralec odločiti za eno izmed navedenih možnosti. Odločitev, 

ki jo sprejme na nekem nivoju računalniške igre, najpogosteje vpliva na njegovo nadaljnje 

igranje. Igralec pa v igri ne more vedno izbrati vseh možnosti. Pogosto so računalniške igre 

zasnovane tako, da je izbira nekaterih možnosti na danem nivoju računalniške igre zaklenjena 

in se odklene šele pri nadaljnjem igranju (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

'Izbirnost' je v analiziranih računalniških izobraževalnih igrah najpogosteje predstavljena v 

obliki: 

- vprašanj, na katere mora igralec odgovoriti, 

- menijev, kjer se mora igralec odločiti za eno od menijskih možnosti in 

- dialogov, kjer mora igralec skozi dialog z neigralniškimi likom pridobiti 

ustrezne informacije za nadaljnje igranje računalniške igre (Serrano-Laguna 

idr., 2017). 

 

Cilje akcij v igri povezujemo z akcijami igralca, ki so usmerjene k določenemu cilju. Navedimo 

nekatere akcije povezane z zgoraj navedenimi cilji 'izbirnosti' v računalniški izobraževalni igri: 

- akcija select označuje izbiro igralca ene izmed možnosti izbirnosti v 

računalniški igri, 

- akcija unlock se sproži, ko igralec odklene novo možnost za izbiro v 

računalniški igri (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Na osnovi akcij opisanih zgoraj, lahko za posameznega igralca in posamezen dogodek 

'izbirnosti' pridobimo podatke o: 

- izbirah, ki jih je izbral igralec med igranjem računalniške igre, 
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- odklenjenih izbirah, ki jih je igralcu uspelo odkleniti tekom igranja računalniške 

igre (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

2.2.3 Smiselne spremenljivke 

Cilje skupine 'smiselne spremenljivke' povezujemo z vrednostmi, ki v računalniški 

izobraževalni igri igrajo pomembno in smiselno vlogo. Najpogosteje zastopana 'smiselna 

spremenljivka' v analiziranih računalniških igrah je rezultat. Rezultat definira dosežek, ki ga je 

igralec dosegel v procesu igranja računalniške igre. Poleg tega rezultat predstavlja 

najenostavnejši način za merjenje uspešnosti igralca v procesu igranja računalniške igre. 

'Smiselna spremenljivka' je torej vsaka vrednost v virtualnem okolju, ki s seboj nosi 

pomembnost za računalniško igro in igralca samega, saj je igralec tista oseba v virtualnem 

okolju, ki lahko s svojimi dejanji in sprejetimi odločitvami med igranjem računalniške igre 

vpliva na spreminjanje teh 'smiselnih spremenljivk' (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Primeri 'smiselnih spremenljivk', ki so najpogosteje zastopane v računalniških igrah so: 

- rezultat igralca v procesu igranja računalniške igre, 

- virtualna valuta v računalniški igri, 

- zdravje/življenje virtualnega lika v računalniški igri in 

- lokacija nahajanja virtualnega lika v virtualnem okolju računalniške igre 

(Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Cilji, navedeni zgoraj, so cilji akcij, ki jih izvaja igralec v računalniški igri. Navedimo akcijo, 

ki se navezuje na zgornje cilje povezane s 'smiselnimi spremenljivkami' v računalniški 

izobraževalni igri: 

- akcija set definira trenutek v igri, ko se je zaradi izvedbe interakcije znotraj igre 

vrednost izbrane 'smiselne spremenljivke' spremenila (Serrano-Laguna idr., 

2017). 

 

Na osnovi definirane akcije, lahko za posameznega igralca in posamezno 'smiselno 

spremenljivko' pridobimo podatke o: 

- končni vrednosti spremenljivke, 

- interakcijah, ki so vplivale na spreminjanje spremenljivke, 
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- spreminjanju vrednosti spremenljivke na različnih stopnjah igre (Serrano-

Laguna idr., 2017). 

 

2.2.4 Interakcije po meri 

Računalniške izobraževalne igre so izdelane za različna predmetna področja. V skladu s tem so 

različne računalniške izobraževalne igre namenjene preverjanju ter usvajanju različnih učnih 

ciljev, kar pa teži k prilagoditvam interakcijskega modela. Model je potrebno ustrezno dopolniti 

z novimi vrstami ciljev, ki zgoraj niso navedeni, so pa pomembni in celo ključni za sledenje ter 

pridobivanje podatkov, ki so kritični za ovrednotenje usvojenega znanja učencev tekom igranja 

računalniške izobraževalne igre. Pomembna je selektivnost zbiranja podatkov v računalniški 

igri. Zbiranje podatkov je potrebno omejiti na ključne podatke, ki so povezani z učnimi cilji. 

Zbiranje odvečnih podatkov raziskovalcem zgolj otežuje delo pri vrednotenju usvojenega 

znanja igralcev računalniške igre ter vrednotenju računalniške igre same (Serrano-Laguna idr., 

2017). 

 

Predstavljeni in opisani interakcijski model pokriva vrste interakcij, ki so najpogosteje 

zastopane v analiziranih računalniških izobraževalnih igrah. Model je pomemben tako za 

razvijalce iger kot tudi za ponudnike analitičnih orodij, saj jim določa osnovni in temeljni okvir 

interakcij, ki jih izobraževalne igre najpogosteje vključujejo (Serrano-Laguna idr., 2017). 
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3 Analize zbranih podatkov iz uporabniških interakcij 
 

Analiziranje velikih zbirk podatkov (ang. big data) o uporabniških interakcijah je v zadnjih 

letih doživelo velik razcvet. Verjetno najbolj poznane so tehnike spletne analitike, ki jih 

uporabljajo različni ponudniki storitev, na primer Google, Facebook in drugi. To sta tudi 

primera, ki nam potrjujeta pomembnost in aktualnost analiziranja podatkovnih zbirk, z 

namenom pridobivanja najrazličnejših informacij, ki so povezane z uporabniki (Freire idr., 

2016). 

 

Trend razvoja analiziranja podatkov, ki temelji na statističnih metodah in metodah umetne 

inteligence, se je v zadnjih letih razširil tudi na področji, ki jih izobraževalne igre običajno 

povezujejo: izobraževanje in računalniške igre. Vsako od omenjenih področij pa je razvilo 

lastne tehnike za analiziranje uporabniških interakcij v digitalnem kontekstu: učna analitika 

(ang. Learning Analytics) na področju izobraževanja ter igralna analitika (ang. Game Analytics) 

na področju razvoja računalniških iger (Freire idr., 2016). 

 

V nadaljevanju podrobneje predstavimo omenjeni področji analiziranja zbranih podatkov, 

pridobljenih iz uporabniških interakcij v digitalnem okolju. 

 

3.1  Učna analitika 

Področje učne analitike je novo in danes hitro rastoče področje. Izvira iz orodij, ki so povezana 

z analitiko. To so poslovna inteligenca (ang. business intelligence), spletna analitika (ang. web 

analytics) in priporočilni sistemi (ang. recommender systems). Ferguson je leta 2012 opredelil 

tri glavne gonilnike, na katerih temelji razvoj učne analike: veliki podatki (ang. Big Data) 

("Kako lahko iz velikih, z učenjem povezanih množic podatkov, izluščimo njihov pomen?"), 

spletno učenje (ang. online learning) ("Kako lahko optimiziramo priložnosti za spletno 

učenje?") in politično zanimanje (ang. political concern) ("Kako lahko optimiziramo učne in 

izobraževalne dosežke na nacionalni ali internacionalni ravni?") (Chaudy, Connoly in Hainey, 

2014). 

 

Krovna definicija, ki bi v celoti definirala področje učne analitike, ne obstaja. Posledično so 

različni avtorji zapisali različne definicije, ki opisujejo področje učne analitike. Iz množice 

spodaj zbranih definicij, si lahko ustvarimo kakovostnejši vpogled v področje učne analitike. 
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Brown (2011) definira, da učna analitika temelji na zbiranju in analizi podatkov povezanih z 

učenjem učencev. Glavni cilj učne analitike je torej opazovanje in razumevanje učnega vedenja, 

da bi lahko oblikovali ustrezne ukrepe. 

 

Tanya Elias (2011) je v svojem delu Learning Analytics: Definitions, Processes and Potential, 

ponudila bolj praktično definicijo učne analitike. Definira, da učna analitika omogoča uporabo 

zbranih podatkov, ki so shranjeni v sistemu za upravljanje učenja (ang. Learning Managment 

System) ali v sistemu za upravljanje vsebin (ang. Content Managment System), z namenom 

izboljšanja učenja in poučevanja (Elias, 2011). 

 

Naslednja definicija učne analitike je nastala v okviru konference First International 

Conference on Learning Analytics and Knowledge ter je bila sprejeta s strani Združenja za 

raziskave na področju učne analitike (ang. Society for Learning Analytics Research) leta 2011. 

Učna analitika je definirana kot proces merjenja, zbiranja, analiziranja ter prenašanja podatkov 

o učencih in vsebinah z namenom optimizacije in razumevanja učenja in učnega okolja. Po 

mnenju Freire in sodelavcev velja ta definicija za eno najnatančnejših definicij učne analitike 

(Grover in Krohonen, 2017). 

 

Erik Duval leta 2012 postavi preprosto definicijo, ki odraža tudi jasen cilj učne analitike. 

Definira, da ta temelji na zbiranju podatkovnih sledi (ang. traces), ki jih posameznik v procesu 

učenja pušča za seboj, ter na uporabi teh podatkovnih sledi z namenom izboljšati proces učenja. 

Kot že omenjeno definicija razkrije cilj učne analitike. Cilj je torej izboljšati proces učenja. Z 

omenjeno definicijo se Duval izogne odprtemu vprašanju o učni analitiki: »Katere vrste 

podatkovnih sledi je smiselno zbirati v procesu učenja in kako te sledi vplivajo na izboljšanje 

procesa učenja?« (Grover in Krohonen, 2017). Na to in še številna druga vprašanja bomo 

poskušali odgovoriti v naslednjih poglavjih. 

 

Po pregledu nekaterih najbolj znanih in uporabljenih definicij o učni analitiki, moramo 

premisliti, kaj je pravzaprav namen učne analitike. Zakaj je slednja pomembna? 

 

O omenjenem vprašanju sta leta 2012 razmišljala Powell in MacNeill. Identificirala sta pet, po 

njunem mnenju, glavnih namenov učne analitike. Učna analitika je lahko namenjena kot 

povratna informacija učencem na njihovo učenje in primerjava z učenjem ostalih učencev, kot 
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predvidenje dodatne pomoči učencem, kot povratna informacija učiteljem za načrtovanje 

ustreznih ukrepov, kot možnost izboljšanja trenutnih tečajev in ustvarjanja novih ter kot 

odločanje na administrativni ravni (Chaudy, Connoly in Hainey, 2014). 

 

Učna analitika je torej multidisciplinarno področje, ki vključuje strojno učenje (ang. machine 

learning), umetno inteligenco (ang. artificial intelligence), dostop do podatkov/informacij 

(ang. information retriveal), statistiko (ang. statistics) in vizualizacijo (ang. visualization) 

(Chatti, Dyckhoff, Schroeder in Thüs, 2012). 

 

V nadaljevanju sta predstavljena proces učne analitike in referenčni model za učno analitiko. 

 

3.1.1 Proces učne analitike 

Proces učne analitike je najpogosteje predstavljen kot ponavljajoči cikel izveden v treh glavnih 

iterakcijskih korakih: 

1) zbiranje podatkov in priprava podatkov (ang. data collection and pre-

processing), 

2) analitika in akcije (ang. analytics and action), 

3) naknadna obdelava (ang. post-processing) (Chatti idr., 2012). 

 

 

Slika 1: Proces učne analitike (Chatti idr., 2012) 

 

Zbiranje podatkov in predpriprava podatkov: Prvi korak učne analitike je proces zbiranja 

podatkov iz različnih učnih okolij in sistemov. Je ključen korak za uspešno odkrivanje različnih 

vzorcev v zbranih podatkih. Količina zbranih podatkov je najpogosteje velika, poleg tega pa 
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lahko zbrani podatki vključujejo tudi številne nepomembne lastnosti. To sta razloga, da najprej 

izvedemo proces predpriprave zbranih podatkov, ki se nanaša na pripravo podatkov, 

pomembnih za nadaljnjo uporabo. To omogoča preoblikovanje podatkov v format, primeren za 

uporabo pri različnih metodah učne analitike. Najpogosteje so tako na tem nivoju uporabljene 

številne naloge, namenjene predpripravi podatkov, ki izhajajo s področja podatkovnega 

rudarjenja (ang. data minning): čiščenje podatkov (ang. data cleaning), integracija podatkov 

(ang. data integration), preoblikovanje podatkov (ang. data transformation), zmanjševanje 

podatkov (ang. data reduction), modeliranje podatkov (ang. data modeling), identifikacija 

uporabnika in seje (ang. user and session identification) in dokončanje poti (ang. path 

completion) (Han in Kamber, 2006; Romeru in Ventura, 2007; Chatti idr., 2012). 

 

Analitika in akcije: Na osnovi procesa predpriprave podatkov in cilja analitične naloge, lahko 

uporabimo različne tehnike učne analitike za preiskovanje podatkov, z namenom v podatkih 

odkriti skrite vzorce, ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjem zagotavljanju kvalitetne učne 

izkušnje. Tako ta korak ne vključuje zgolj analize in vizualizacije, iz podatkov pridobljenih, 

informacij, temveč tudi akcije na osnovi zbranih informacij. Uporaba akcij na osnovi 

pridobljenih informacij velja za cilj celotnega analitičnega procesa. Najpogosteje te akcije 

vključujejo spremljanje (ang. monitoring), analiziranje (ang. analysis), predvidevanje (ang. 

prediction), posredovanje (ang. intervention), vrednotenje (ang. assessment), prilagajanje (ang. 

adaptation), personalizacijo (ang. presonalization), priporočila (ang. recommendation) in 

premišljevanje (ang. reflection) (Chatti idr., 2012). 

 

Naknadna obdelava: Za kontinuirano izboljševanje analitične naloge je proces naknadne 

obdelave bistven. Proces naknadne obdelave lahko vključuje zbiranje novih podatkov iz 

dodatno pridobljenih podatkovnih virov, čiščenje množice zbranih podatkov, prepoznavanje 

novih lastnosti, potrebnih za ponovno obdelavo, prepoznavanje novih indikatorjev, 

spreminjanje analiziranih spremenljivk ali izbiranje novih analitičnih metod (Chatti idr., 2012). 

 

3.1.2 Referenčni model za učno analitiko 

Chatti idr. (2012) so v delu Reference model for learning analytics razvili referenčni model, ki 

je temelj za boljše razumevanje glavnih konceptov hitro rastočega področja učne analitike. V 

nadaljevanju predstavljen referenčni model za učno analitiko je predstavljen zgolj v zgoraj 
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omenjenem članku, zato se naslednjo poglavje v celoti naslanja na ta članek ter na magistrsko 

nalogo Tajde Štrukelj (2015). 

 

Definiran referenčni model temelji na štirih glavnih dimenzijah, ki so podrobneje opisane in 

predstavljene v nadaljevanju. Te dimenzije so: 

- Kaj? – Katere podatke sistem zbira, z njimi upravlja in jih uporablja pri 

nadaljnji analizi? 

- Kdo? – Kdo je ciljna publika zbiranja podatkov in izvajanja analize? 

- Zakaj? – Kaj je razlog za zbiranje podatkov in analiziranje le-teh? 

- Kako? – Kako sistem izvede analizo zbranih podatkov? 

 

 

Slika 2: Referenčni model za učno analitiko (Štrukelj, 2015) 

 

 

3.1.2.1 Podatki in okolja (Kaj?) 

Učna analitika je pristop, ki temelji na zbiranju in analizi zbranih podatkov (ang. data-driven 

approach). Viri, oziroma okolja iz/v katerih poteka proces zbiranja podatkov se delijo v dve 

večji skupini: 
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- Centralizirana izobraževalna okolja: Najpogosteje so predstavljena kot 

sistemi za upravljanje učenja (ang. Learning Managment Systems, LMS). V to 

skupino uvrščamo komercialni LMS (Blackboard) in odprtokodni LMS 

(Moodle). LMS je predvsem pomemben zato, ker omogoča zbirati zelo velike 

količine najrazličnejših podatkov. Mislimo predvsem na zbiranje podatkov o 

učenčevi aktivnosti ter interakcijah, ki jih v sistemu izvaja. Primeri takšnih 

aktivnosti in interakcij v LMS sistemu so branje, pisanje, dostopanje do učnih 

materialov, reševanje preizkusov znanja ... Dodatna pozitivna lastnost LMS je 

v tem, da ima pogosto vgrajena orodja za poročanje na osnovi zbranih podatkov 

(Chatti idr., 2012; Štrukelj, 2015). 

 

- Porazdeljena učna okolja: Podatki so zaradi porasta najrazličnejših spletnih 

orodij raztreseni po različnih okoljih in sistemih. To je razlog za razvoj orodij 

za učno analitiko, ki bi bila sposobna zajeti podatke iz različnih podatkovnih 

virov in jih med seboj združiti. Dodatni razlog, ki tudi priča o pomembnosti 

zajema in združevanja podatkov iz različnih podatkovnih virov, pa je 

naraščanje popularnosti personaliziranih učnih okolij (ang. Personal Learning 

Environment, PLE), ki so eden glavnih predstavnikov porazdeljenih učnih 

okolij. PLE zbira podatke iz različnih vrst virov, ki hranijo oziroma proizvajajo 

uporabniške podatke. Podatki, ki jih zbira PLE, prihajajo tako iz formalnih, kot 

tudi neformalnih učnih kanalov. Ti podatki so tudi najpogosteje v različnih 

formatih (Chatti idr., 2012; Štrukelj, 2015). 

 

Največji izziv, ki ga bo potrebno razrešiti znotraj dimenzije se nanaša na zbiranje in združevanje 

surovih podatkov iz številnih heterogenih virov, pogosto razpoložljivih v različnih formatih. 

Glavni namen je izdelava uporabnih množic izobraževalnih podatkov (ang. educational data), 

ki bi jasno odražale uporabnikove aktivnosti povezane z učenjem. Ta proces bi neposredno 

vodil v bolj natančne rezultate učne analitike (Chatti idr., 2012; Štrukelj, 2015). 

 

3.1.2.2 Interesna skupina 

Komu je namenjena učna analitika? Učna analitika je lahko usmerjena na različne interesne 

skupine, kot so učenci, učitelji, izobraževalne institucije, raziskovalci, oblikovalci sistemov. 
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Pričakovano imajo tako različne interesne skupine različne možnosti razvoja, cilje in 

pričakovanja o analitični nalogi, torej nalogi, ki vključuje učno analitiko. 

- Interes učencev je najpogosteje usmerjen na to, kako lahko analitična orodja 

pripomorejo k izboljšanju njihovih ocen in kako jim lahko pomagajo pri razvoju 

lastnega učnega okolja. 

 

- Interes učiteljev je najpogosteje usmerjen na to, kako lahko analitična orodja 

povečajo učinkovitost njihovih poučevalnih praks in kako jim lahko pomagajo 

v procesu prilagajanja učiteljeve pomoči glede na potrebe, ki jih imajo 

posamezni učenci. 

 

- Izobraževalne institucije analitična orodja uporabljajo predvsem z namenom 

nudenja podpore pri sprejemanju odločitev, prepoznavanja učencev, ki so v 

nevarnosti za šolski neuspeh, izboljšanja uspešnosti učencev na področju 

izobraževanja, prilagajanja ter poučevanja šolskih vsebin (Chatti idr., 2012; 

Štrukelj, 2015). 

 

Na tem področju največjo težavo predstavlja pomanjkanje enostavnih orodij za izvajanje učne 

analitike, torej orodij, ki bodo na voljo za uporabo tudi posameznikom, ki iz dotičnega področja 

nimajo ekspertnega znanja. Ključno vlogo pri izdelavi orodij za učno analitiko imajo torej vsi, 

ki se ekspertno ukvarjajo s področjem učne analitike, da izdelajo orodja uporabna za različne 

interesne skupine. 

 

3.1.2.3 Cilji 

Zakaj bi uporabili učno analitiko? Učna analitika ima številne, med seboj različne cilje, ki se 

razlikujejo glede na interesne skupine, ki se poslužujejo orodij učne analitike. Cilji učne 

analitike vključujejo: 

- Spremljanje in analiziranje: Cilj je spremljati učenčeve aktivnosti in 

oblikovati poročila, katerih glavni namen je nudenje podpore učitelju in 

izobraževalnim ustanovam pri sprejemanju najrazličnejših odločitev povezanih 

z učenci, ki jih spremljamo. Spremljanje učencev učitelju namreč omogoča 

ovrednotiti učni proces, z namenom prilagajanja učnega okolja glede na 

sposobnosti in interese učencev (Chatti idr., 2012; Štrukelj, 2015). 
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- Predvidevanje in posredovanje: Cilj je razviti model, ki poskuša na osnovi 

učenčevih preteklih in trenutnih aktivnosti ter dosežkov čimbolj natančno 

predvideti njegovo znanje in njegove sposobnosti v prihodnosti. Model je 

uporaben tudi za oblikovanje nadaljnjih ukrepov pri učencih, ki potrebujejo 

dodatno učiteljevo pomoč (Chatti idr., 2012; Štrukelj, 2015). 

 

- Tutorstvo in mentorstvo: Tutorstvo je v osnovi osredotočeno na nudenje 

pomoči učencem v njihovem procesu učenja in je najpogosteje predmetno 

specifično ter povezano s poučevano vsebino. Nadzor v procesu tutorstva ima 

tutor, osredotočenost pa je na procesu poučevanja. Mentorstvo je za razliko od 

tutorstva osredotočeno na nudenje pomoči učencu skozi celoten proces učenja 

v času učenčevega izobraževanja. Nadzor v procesu mentorstva imajo učenci, 

osredotočenost pa je na procesu učenja (Chatti idr., 2012; Štrukelj, 2015). 

 

- Ocenjevanje in povratne informacije: Cilj je ovrednotenje učinkovitosti 

učnega procesa. Pomembno je tudi, da učitelj dobi povratno informacijo o 

učenčevih interesih (Chatti idr., 2012; Štrukelj, 2015). 

 

- Prilagajanje: Cilj učne analitike na tem nivoju je izvesti prilagoditve na 

področju organizacije učnih vsebin in učnih aktivnosti. Prilagoditve morajo biti 

organizirane in izvedene v skladu s posameznikovimi potrebami (Chatti idr., 

2012; Štrukelj, 2015). 

 

- Personalizacijo in priporočanje: Učna analitika je usmerjena v učenca, saj je 

osredotočena na nudenje pomoči učencem pri snovanju in preoblikovanju 

procesa učenja in personaliziranega učnega okolja, z namenom doseganja učnih 

ciljev. V tem primeru, cilj učne analitike predstavlja nudenje pomoči učencem, 

v procesu učenja in usvajanja novih učnih vsebin, v obliki priporočil, ki jih 

sistem zagotovi posameznemu učencu v skladu z njegovimi osebnimi interesi 

ter aktivnostmi drugih učencev z enakimi interesi (Chatti idr., 2012; Štrukelj, 

2015). 
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- Reflektiranje: Ne zgolj učna analitika, ampak analitike nasploh predstavljajo 

koristno orodje pri spodbujanju (samo)refleksije. Učenci in učitelji lahko na 

osnovi primerjanja zbranih podatkov v procesu učenja in poučevanja, 

oblikujejo zaključke in (samo)refleksijo o uspešnosti izvajanega procesa učenja 

ali poučevanja (Chatti idr., 2012; Štrukelj, 2015). 

 

3.1.2.4 Metode 

Kako uporabimo učno analitiko? Učne analitike uporabljajo najrazličnejše tehnike namenjene 

odkrivanju vzorcev skritih v množicah pridobljenih izobraževalnih podatkov. Chatti s sodelavci 

(2012) navaja štiri najpomembnejše tehnike, ki so na področju učne analitike vzbudile največ 

pozornosti: statistika (ang. statistics), vizualizacija informacij (ang. information visualisation), 

podatkovno rudarjenje (ang. data minning) in analiza socialnega omrežja (ang. social network 

analysis) (Chatti idr., 2012). 

 

3.1.2.4.1 Statistika 

Sistemi za upravljanje učenja pogosto vsebujejo orodja, ki beležijo statistiko interakcij med 

uporabnikom in sistemom. Uporabo statistike lahko ponazorimo na primeru spleta. Na spletu 

poteka beleženje statistično pomembnih podatkov kot so čas, ki ga uporabnik preživi na spletu, 

število obiskov uporabnika različnih spletnih strani, število obiskov posamezne spletne strani, 

količino prebranega besedila na spletni strani. Pri tem pa se pogosto uporabljajo orodja za 

statistično obdelavo, kamor uvrščamo preprosti statistični operaciji kot sta povprečje in 

standardni odklon (Chatti idr., 2012). 

 

3.1.2.4.2 Vizualizacija informacij 

Card, Mackinlay in Schneiderman (1999) vizualizacijo informacij definirajo kot uporabo 

računalniško podprtih, interaktivnih, vizualnih predstavitev abstraktnih podatkov za povečanje 

kognicije. S. K. Card pa je definiral cilj vizualizacije informacij kot: »Namen vizualizacije 

informacij je ojačanje kognitivnih zmogljivosti in ne zgolj ustvarjanje zanimivih slik. 

Vizualizacija informacij bi morala za um narediti to, kar avtomobili naredijo za noge.« 

 

Chittaro (2006) je vizualizacijo informacij definiral kot orodje za sklepanje na podlagi 

razpoložljivih podatkov. Proces vizualizacije pa je opisal s šestimi glavnimi koraki: 

1) Preslikavanje (ang. Mapping) – Kako so informacije vizualno kodirane? 
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2) Izbiranje (ang. Selection) – Kaj je med razpoložljivimi podatki pomembno za 

obravnavano nalogo? 

3) Predstavitev (ang. Presentation) – Kako je vizualizacija prikazana na 

razpoložljivem zaslonu? 

4) Interaktivnost (ang. Interactivity) – Katera orodja so na voljo za raziskovanje 

in preureditev vizualizacije? 

5) Človeški faktorji (ang. Human factors) – Ali je bilo upoštevano človeško 

zaznavanje in kognitivne sposobnosti? 

6) Vrednotenje (ang. Evaluation) – Ali je bila učinkovitost vizualizacije testirana 

na uporabnikih? 

 

Obstajajo različne tehnike za vizualizacijo, ki sta jih Khan in Khan (2011) razvrstila v dve 

glavni kategoriji: 

- Vizualizacija podatkov (ang. Data Visualisation) – Predstavitev podatkov v 

vizualni obliki s tabelo, krožnim diagramom, črtnim diagramom ... 

 

- Vizualizacija informacij (ang. Information Visualisation) – Pomaga osmisliti 

podatke z zemljevidi dreves, diagrami razmerja med entitetami, stožčastimi 

drevesi, diagrami toka, diagrami toka podatkov, Vennovim diagramom in 

semantičnimi omrežji. 

 

Vizualizacija informacij je zelo uporabno orodje namenjeno prikazu kompleksnejših informacij 

različnim interesnim skupinam. Kljub temu pa ima proces vizualizacije informacij nekatere 

omejitve. Poglavitna omejitev je predvsem v tem, da ostaja posameznik, ki zbira in analizira 

podatke, še vedno tisti, ki mora na osnovi analiziranih in vizualiziranih zbranih podatkov 

narediti zaključke. (Chaudy, Connolly in Hainey, 2014) 

 

3.1.2.4.3 Podatkovno rudarjenje 

Podatkovno rudarjenje je proces analiziranja podatkov iz različnih perspektiv ter povzemanja 

pridobljenih rezultatov v koristne informacije. Definiramo ga kot netrivialen proces 

prepoznavanja veljavnih, svežih, potencialno uporabnih in razumljivih podatkov (Slimani idr., 

2018). 

 



 

 22  

 

Kantardzic (2011) je podatkovno rudarjenje definiral kot celoten proces uporabe računalniške 

metodologije, ki vključuje nove tehnike za odkrivanje znanj iz zbranih podatkov. 

 

Chatti idr. (2012) definira podatkovno rudarjenje kot proces iskanja uporabnih vzorcev ali znanj 

iz podatkovnih virov (podatkovne baze, slike, splet, ...). Metode podatkovnega rudarjenja 

razvrščamo v dve skupini: nadzorovano učenje (klasifikacija in predvidevanje) in 

nenadzorovano učenje (uvrščanje v skupine). 

  

Podatkovno rudarjenje se deli v več različnih vej podatkovnega rudarjenja. Za nas najbolj 

zanimiva veja podatkovnega rudarjenja je izobraževalno podatkovno rudarjenje (ang. 

Educational Data Mining). Definirano je kot orodje za rudarjenje v izobraževalnem okolju, ki 

skrbi za razvoj novih metod za odkrivanje znanja iz izobraževalnih baz podatkov (Erdoğan in 

Timor, 2005). 

 

Druga definicija pravi, da je izobraževalno podatkovno rudarjenje nastajajoča disciplina, ki se 

ukvarja z razvojem metod za raziskovanje edinstvenih tipov podatkov, zbranih iz 

izobraževalnih okolij in uporabo teh metod za boljše razumevanje učencev in okolij, v katerih 

se učijo (Dunham in Ming, 2003). 

 

Tretja definicija, ki sta jo zapisala Baker in Inventado (2014) definira izobraževalno 

podatkovno rudarjenje kot proces, ki vključuje številne metode za učno analitiko, kot je 

predvidevanje, odkrivanje struktur, odnosno rudarjenje in odkrivanje z modeli (Baker in 

Inventado, 2014). 

 

3.1.3 Standardi učnih analitik 

V prejšnjem poglavju smo podrobneje predstavili referenčni model za učno analitiko, v 

poglavju 1.2 pa je bil predstavljen in opisan interakcijski model za računalniške izobraževalne 

igre. Model je tako teoretično že definiran, zato sedaj poiščimo in opišimo še ustrezno notacijo 

za reprezentacijo tega modela. Cilj poglavja je torej identificirati standarde, primerne za 

reprezentacijo interakcijskega modela. 

 

Specifikacije in standardi učne analitike se ukvarjajo z različnimi vrstami izobraževalnih 

podatkov. Te podatke klasificiramo v dve glavni kategoriji: 
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- statični podatki – podatki, ki se skozi čas ne spreminjajo ali se zelo malo 

spreminjajo in 

- dinamični podatki – podatki, ki se pogosteje posodabljajo in spreminjajo 

(Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

V osnovi iščemo ustrezen standard, namenjen reprezentaciji interakcijskega modela, ki temelji 

na dinamičnih podatkih (interakcije), znotraj učne aktivnosti (računalniška izobraževalna igra) 

(Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Standard, ki se ukvarja z dinamično kategorijo podatkov in ga velja posebej omeniti, je 

SCORM. To je eden najbolj svetovno razširjenih tehničnih standardov, ki definira, kako naj 

bodo spletne učne vsebine izdelane in dostavljene učencem. SCORM je bil v preteklosti 

najpogosteje uporabljen standard v procesu spremljanja in sledenja rezultatom in dosežkom 

učencev pri igranju izobraževalnih računalniških iger. Omenjeni standard pa ni optimalen, saj 

ima nekatere omejitve. Glavna omejitev tako standarda SCORM, kot tudi številnih drugih 

standardov je v tem, da se v procesu zbiranja podatkov beležijo zgolj končni rezultati izvedene 

aktivnosti, ne pa tudi potek izvajanja aktivnosti. Takšen model imenujemo model 'črne škatle'. 

Z namenom pridobivanja natančnejših uporabniških interakcijskih podatkov, ki bi omogočali 

boljši vpogled v rezultate procesa učenja, prihaja do razvoja novih pristopov na področju učne 

analitike za razvoj modela 'bele škatle'. Razvoj omenjenega modela vključuje standarde, ki 

dajejo poudarek sledenju aktivnostim in interakcijam znotraj izobraževalnih vsebin, ki so 

najpogosteje predstavljene v obliki dnevniških zapisov (ang. logs). Tak primer je orodje 

Contextualized Attention Metadata, ki beleži interakcije uporabnika v učnem okolju v obliki 

dnevniškega zapisa (del Blanco, Marchiori, Torrente, Martinez-Ortiz in Fernandez-Manjon, 

2013). 

 

Pomembnejša specifikacija, predvsem na področju izobraževanja, je Activity Streams. Ta nam 

omogoča predstavitev zaporedij akcij, ki jih izvede uporabnik, in ne zgolj končnega rezultata. 

Vsaka uporabniško izvedena akcija je predstavljena kot aktivnost, katere glavne lastnosti so 

igralec (oseba, ki je izvedla akcijo), glagol (kakšna akcija je bila izvedena) in cilj (kaj je bil cilj 

izvedene akcije). Omenjena struktura se smiselno prilega interakcijskemu modelu (Activity 

Streams Working Group, 2011). 
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Activity Streams je poleg kakovostno izdelane specifikacije, predstavljal tudi navdih za razvoj 

specifikacij Experience API in IMS Caliper. Omenjeni in v naslednjih poglavjih predstavljeni 

specifikaciji se uporabljata predvsem na področju izobraževanja, zato se še bolje prilegata 

reprezentaciji interakcijskega modela (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

3.1.3.1 IMS Caliper 

Caliper Analytics je ogrodje, ki ga je razvilo podjetje IMS Global Consortium. Vsaka učna 

aktivnost je definirana z enim ali več metričnimi profili. Metrični profil definira informacijski 

model, ki oblikuje tipe dogodkov, povezane z izvajano učno aktivnostjo. Pri tem so metrični 

profili lahko zasnovani tako, da bodisi sledijo surovim aktivnostim uporabnika (število obiskov 

spletne strani), bodisi sledijo uporabnikovim učnim dosežkom izvajane aktivnosti. IMS Caliper 

ima vgrajene lastnosti in ne omogoča razširitve z dodatnimi lastnostmi, ki bi omogočile boljše 

prilagajanje specifikacije različnim učnim aktivnostim. To je tudi največja slabost IMS Caliper, 

ki pa so jo uspešno uspeli odpraviti oziroma nadgraditi pri oblikovanju, v nadaljevanju opisane 

specifikacije Experience API (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

 

3.1.3.2 Experience API 

Experience API (krajše xAPI) je produkt, ki ga je razvila odprta skupnost pod vodstvom 

Advanced Distributed Learning Initiative (ADL). Cilj xAPI je definirati podatkovni in 

komunikacijski model za sledenje uporabniškim aktivnostim v učnih okoljih (Alonso-

Fernandez, Calvo, Freire, Martinez-Ortiz in Fernandez-Manjon, 2017). 

 

xAPI vsak zabeleženi dogodek znotraj učne aktivnosti definira kot izraz (ang. Statement). 

Format izvira iz Activity Streams, kar je tudi poglavitni razlog, da so lastnosti vsakega izraza 

igralec (ang. actor), glagol (ang. verb) in cilj (ang. target ali ang. object). Strukturo vsakega 

xAPI izraza ponazarja spodnja slika (Serrano-Laguna idr., 2017). 
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Slika 3: Primer xAPI izraza (Serrano-Laguna, 2017) 

 

xAPI izrazi pa niso omejeni zgolj na te tri lastnosti, temveč lahko posamezen izraz vsebuje še 

dodatne lastnosti, ki omogočajo pridobitev dodatnih informacij o zabeleženem dogodku: 

- rezultat (ang. result), 

- kontekst (ang. context) – definira učno okolje, 

- strokovnjak (ang. authority) – specificira osebo, ki izdaja izjavo in s tem 

zagotavlja njeno verodostojnost (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Generirani xAPI izrazi so nato poslani na LRS (Learning Record Store), ki predstavlja 

podatkovno bazo, ki hrani xAPI izraze v zaporednem vrstnem redu, kot so bili poslani. LRS 

omogoča tudi izvedbo analize xAPI izrazov (Alonso-Fernandez idr., 2017). 

 

xAPI specifikacija je torej oblikovana z namenom predstavitve zaporedij interakcij. Gre za 

specifikacijo, ki je zelo razširjena v izobraževanju, saj ni omejena zgolj na vnaprej določene 

lastnosti, temveč omogoča izdelavo novih, specifičnih lastnosti, ki so pomembne pri izvajanju 

določene učne aktivnosti. S tem xAPI omogoča prilagajanje različnim učnim aktivnostim. To 

so tudi razlogi, da je specifikacija xAPI v tem trenutku eden najboljših kandidatov za 

reprezentacijo interakcijskega modela v računalniških izobraževalnih igrah (Serrano-Laguna 

idr., 2017). 

  

3.2  Igralna analitika 

Igralna analitika (ang. GameAnalytics) je izraz, ki se najpogosteje uporablja v industriji 

računalniških iger. Osrednji namen uporabe igralne analitike je želja po boljšem razumevanju 
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uporabnikov pri njihovem igranju računalniških iger, želja po iskanju napak v računalniških 

igrah ter želja po izboljšanju posameznikove igralne izkušnje. Slednja pri razvijalcih 

računalniških iger igra zelo veliko vlogo, saj prav zagotavljanje kakovostne in celostne igralne 

izkušnje predstavlja največji izziv pri izdelovanju računalniških iger. Cilj igralne analitike 

predstavlja proces zbiranja podatkov v procesu igranja, z namenom iskanja vzorcev v podatkih, 

ki bi razvijalcem računalniških iger omogočali izboljšanje igralne izkušnje (El-Nasr, Drachen, 

Canossa, 2016; Loh, Sheng in Ifenthaler, 2015). 

  

Sistem pri igralni analitiki zbira najrazličnejše vrste podatkov, ki pa jih delimo v dve glavni 

skupini, saj lahko na podatke, ki jih zbiramo, pogledamo iz dveh različnih zornih kotov. Na eni 

strani imamo tehnične podatke o igri. Sem vključujemo podatke tehnične narave, kot so število 

napak v programski kodi; čas, ki ga potrebujemo, da napake odpravimo; spreminjanje števila 

napak v programski kodi v različnih verzijah. Zbiranje omenjenih podatkov je ključnega 

pomena za razvijalce, saj jim omogoča hitro in učinkovito odpravljanje napak. Na drugi strani 

imamo na igralca usmerjene podatke. Sistemi za igralno analitiko te podatke imenujejo 

uporabniški podatki (ang. user data). Uporabniški podatki so vsaki podatki, ki kakorkoli 

povezujejo igralce z igro. Na primer, »metrika kupca« (ang. customer metrics), ki vključuje 

podatke povezane s transakcijami, ki jih je igralec opravil znotraj ali zunaj računalniške igre; 

»metrika skupnosti« (ang. community metrics), ki beleži, kako igralci komunicirajo z ostalimi 

skupnostmi povezanimi z računalniško igro; »metrika računalniške igre«, ki meri vse podatke 

povezane z interakcijami znotraj računalniške igre. Zbiranje ustreznih podatkov znotraj 

računalniške igre ter uporaba podatkovnega rudarjenja in tehnik vizualizacije zagotavljajo 

vpogled v interakcije igralca z računalniško igro, kar je osnova za nadgradnjo računalniške igre 

z namenom izboljšanja igralne izkušnje (Freire idr., 2016). 

 

Omeniti je še potrebno, da so se tehnike igralne analitike razvijale in razvile ločeno od tehnik 

učne analitike, kar ponazarja tudi različno besedišče. Igralna analitika se tako v osnovi 

osredotoča na prihodke povezane z ohranjanjem in pridobivanjem novih igralcev, medtem ko 

se učna analitika v osnovi osredotoča na izboljšanje učenja prek igranja računalniških 

izobraževalnih iger. To nas pripelje do uvedbe novega integriranega pojma - igralna učna 

analitika (ang. Game Learning Analytics) (Freire idr., 2016). 
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4 Igralna učna analitika 
 

V poglavju se bomo seznanili z igralno učno analitiko, ki je nastala kot združitev učne analitike 

z igralno analitiko. 

 

Izdelovanje izobraževalnih iger bi moralo združevati izobraževalne cilje učne analitike ter 

orodja in tehnologije igralne analitike. Integracijo učne analitike z igralno analitiko imenujemo 

igralna učna analitika (ang. Game Learning Analytics). Slednja, tako kot učna analitika in 

igralna analitika, temelji na zbiranju podatkov v času igranja računalniške igre, kar omogoča 

povezovanje igralnosti z učenjem in posledično prehod od pristopov, ki temeljijo na teoriji (ang. 

theory-based approach), k pristopom, ki temeljijo na zbiranju in analizi zbranih podatkov (ang. 

data-driven approach). Ta prehod pa nam omogoča boljše razumevanje procesa učenja (Freire 

idr., 2016). 

 

Implementacija sistema igralne učne analitike je namenjena preverjanju interakcij igralca v 

računalniški igri. Pri tem se shranjujejo podatki o interakcijah in spremembah, do katerih 

prihaja znotraj igre. Ti podatki imajo ključno vlogo pri nadaljnji analizi. Analiza podatkov o 

učencih omogoča tako razvijalcem računalniških iger kot tudi učiteljem razvoj in uporabo 

računalniških iger v procesu izobraževanja (Perez-Colado, Perez-Colado, Freire-Moran, 

Martinez-Ortiz in Fernandez-Manjon, 2017). 

 

Analiza, ki jo izvajamo na osnovi zbranih podatkov, je najpogosteje izvedena na oddaljenem 

strežniku, manj pogosto pa znotraj same računalniške igre. Tako se izognemo, da bi bilo 

potrebno v procesu prilagajanja, na osnovi zbranih podatkov, spreminjati programsko kodo v 

računalniški igri. V procesu zbiranja in analize podatkov na oddaljenem strežniku mora ta imeti 

naslednje karakteristike: 

- Instrumentacija (ang. Instrumentation) – Stranske komponente računalniške 

igre od igre predvidevajo periodično shranjevanje podatkov o igralčevih 

interakcijah znotraj igre. Tem podatkom rečemo tudi sledi (ang. traces), ki jih 

igralec v času igranja pušča za seboj. Zbrane sledi so nato v paketkih (ang. 

batches) poslane na strežnik za zbiranje in shranjevanje. 

 

- Zbiranje in shranjevanje (ang. Collection and Storage) – Stranske 

komponente strežnika prejmejo, razvrščajo in shranjujejo vse interakcije, torej 



 

 28  

 

vse sledi, ki jih prejmejo. To omogoča izvedbo nadaljnjih poizvedb in združene 

analize. 

 

- Analitika v realnem času (ang. Real-time analytics) – Z namenom 

optimiziranja učinkovitosti učenja posameznega učenca, je učinkovito in 

uporabno, če lahko dostopamo do ključnih analitik v realnem času ali z 

minimalno zakasnitvijo, saj to učitelju omogoča ukrepati v samem procesu 

igranja računalniške igre. 

 

- Združena analiza (ang. Aggregated analysis) – Združevanje temelji na 

kompleksnejši analizi in je smiselno, ko potrebuje interesna skupina širši 

pogled na različne igralne seje (ang. gameplay session). Proces analize je 

izveden na osnovi vseh zbranih podatkov o interakcijah znotraj iger in združuje 

rezultate analize za vsako posamezno igranje. 

 

- Ključni indikatorji uspešnosti (ang. Key performance indicators) – Učitelji 

lahko identificirajo izračunljive rezultate kot ključne indikatorje uspešnosti, pri 

čemer sta ocena in učna uspešnost glavni meri uspešnosti učenca v 

izobraževalnem procesu. Ključno je, da z analitičnimi sistemi iščemo povezave 

med značilnostmi v zbranih podatkih in ključnimi indikatorji uspešnosti. 

Najpomembnejše lastnosti teh indikatorjev so, da so specifični (ang. specific), 

merljivi (ang. measurable), dosegljivi (ang. attainable), ustrezni (ang. 

relevant) in časovno določeni (ang. Time-bound). Torej so osnovani po metodi 

SMART. 

 

- Analitična pregledna plošča (ang. Analytics dashboard) – Na »analitičnih 

preglednih ploščah« so predstavljene množice najrazličnejših analiz na osnovi 

zbranih podatkov in z njimi povezanih vizualizacij, kar zagotavlja splošni 

pregled ključnih indikatorjev. V idealnem primeru je omogočena tudi 

konfiguracija z namenom prilagajanja analitične pregledne plošče glede na 

uporabnikove potrebe. S tem mislimo predvsem možnost izoblikovanja in 

izvajanja novih analiz. Primer takšne pregledne plošče je prikazan na spodnji 

sliki in izhaja iz sistema GameAnalytics (Freire idr., 2016). 
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Slika 4: Pregledna plošča sistema GameAnalytics 

 

V skladu s predstavljenimi karakteristikami je Freire idr. (2016) zgradil teoretično 

implementacijo sistema za igralno učno analitiko, ki je predstavljena na Sliki 5. 

 

 

Slika 5: Koncept arhitekture sistema igralne učne analitike (Freire idr., 2016) 

 

Proces igralne učne analitike se začne v računalniški igri, natančneje v igralnem pogonu (ang. 

game engine), ki podatke, preko vgrajene sledilne komponente (ang. tracking component), 

pošilja 'zbiralcu' (ang. collector). Zbrani podatki so nato posredovani 'združevalniku' (ang. 

aggregator), ki podatke razvrsti in jih združuje v smiselne celote. Obdelani podatki so nato 

prevedeni v informacijsko poročilo in vizualizirani na nivoju 'poročevalca' (ang. reporter) in 

ovrednoteni na nivoju 'ocenjevalca' (ang. evaluator). Zanka se zaključi na nivoju 

'prilagojevalca' (ang. adapter), ki pošlje navodila za prilagoditve nazaj igralnemu pogonu. 
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Slednji računalniško igro prilagodi glede na navodila, ki jih je sprejel (Freire idr., 2016; Alonso-

Fernandez idr., 2017). 
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5 Študija primera 
 

V tekočem poglavju se bomo seznanili z nekaterimi primeri računalniških izobraževalnih iger, 

ki vsebujejo učno analitiko. 

 

5.1 The Countrix game 

Countrix je izobraževalna igra, katere osnovni namen je bil demonstracija uporabe xAPI 

profila, namenjenega zbiranju podatkov (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Izobraževalna igra ima dva glavna cilja: 

1) Ilustracija uporabe xAPI profila znotraj konkretne izobraževalne igre. 

2) Analiziranje tehničnih lastnosti vključenih v xAPI komunikacijo. 

 

Countrix je izobraževalna igra s področja geografije, ki temelji na zastavljanju vprašanj igralcu 

in odgovarjanju nanje. Igralec je pri odgovarjanju časovno omenjen. Končni cilj igre je pravilno 

odgovoriti na čimveč zastavljenih vprašanj, saj se ob vsakem pravilnem odgovoru igralca na 

vprašanje njegov rezultat poveča. V primeru napačnega odgovora pa se rezultat ne spremeni. 

Zmanjša se le čas, ki ga ima igralec na voljo za odgovarjanje na vprašanja. Kot že omenjeno, 

je bil osnovni namen izdelave omenjene izobraževalne igre ilustrirati generiranje podatkovnih 

xAPI izrazov v procesu zbiranja podatkov (Serrano-Laguna idr., 2017). 

 

Spodnja slika nam prikazuje primer podatkovne sledi, ki je generirana takoj po zagonu 

računalniške igrice. Iz poglavja 1.1.2.2. vemo, da je vsak xAPI izraz sestavljen iz lastnosti. 

Tako xAPI izraz na sliki 6 vsebuje glagol 'inicializacija' (ang. initialized), ki ponazarja, da se 

je aktivnost, v tem primeru zagon izobraževalne igre Countrix, pravkar začel. 

 

 

Slika 6: xAPI izraz ob zagonu igre (Serrano-Laguna idr., 2017) 
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Na sliki 7 pa je prikazan naprednejši primer xAPI izraza, ki vsebuje več lastnosti. Ta izraz je 

nastal kot posledica napačnega odgovora igralca, ko je odgovarjal na zastavljeno vprašanje. Cilj 

aktivnosti je bil v danem primeru odgovoriti na zastavljeno vprašanje (ang. question). 

Generiran izraz vsebuje glagol 'izbrati' (ang. selected), ki ponazarja igralčevo izbiro enega 

izmed možnih odgovorov. Tako glagol 'selected' skupaj z aktivnostjo 'question' ponazarjata, da 

je igralec izbral enega izmed možnih odgovorov, ki so bili na voljo kot odgovori na zastavljeno 

vprašanje. Na osnovi zastavljenega vprašanja in izbranega odgovora pa se nato oblikuje rezultat 

(ang. result). V našem primeru lahko vidimo, da se vrednost zdravje (ang. health), ki v našem 

primeru ponazarja preostali čas, ki ga ima igralec na voljo za odgovarjanje na nadaljnja 

vprašanja, zmanjša za določeno vrednost (0.34). To nastane kot posledica napačnega odgovora, 

ki ga je podal igralec. Kako pa vemo, da je igralec podal napačen odgovor? To, da je igralec 

neuspešno odgovoril na vprašanje, ponazarja vrstica 'success: false'. Kot navedeno, je bila igra 

v osnovi narejena z namenom ilustrirati proces generiranje xAPI izrazov. V skladu s tem igra 

vsebuje tudi xAPI pregledovalnik, ki omogoča spremljanje generiranja izrazov v realnem času. 

 

 

Slika 7: xAPI izraz ob napačnem odgovoru (Serrano-Laguna idr., 2017) 

 

Izobraževalna igra Countrix je povezana z ogrodjem učne analitike, ki vsebuje LRS. Z zagonom 

igre se najprej ustvari zahtevek po avtorizaciji na ogrodju učne analitike, katere namen je začeti 

pošiljati podatkovne sledi na LRS, kjer se te podatkovne sledi skladiščijo za poznejšo 

obravnavo (Serrano-Laguna idr., 2017). 
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6 Načrt izdelave računalniške izobraževalne igre Math2Adapt 
 

V poglavju je predstavljen grob načrt izdelave računalniške izobraževalne igre, katere izdelava 

bo predvidoma izvedena v okviru magistrskega dela. Igra bo realizirana v programu 

namenjenem izdelovanju računalniških iger, imenovanem Unity. Vključevala  bo učno igralno 

analitiko, katere glavni namen bo izoblikovanje osebnega profila posameznega igralca, z 

namenom prilagajanja igralne in učne izkušnje njegovim sposobnostim in interesom. Osnova 

za načrt bodo teoretična znanja, predstavljena v prejšnjih poglavjih tega diplomskega dela. 

 

6.1 Opis izobraževalne računalniške igre Math2Adapt 

Že ime računalniške igre "Math2Adapt" napove, da bo računalniška igra s področja 

matematike. Za matematiko smo se odločili, saj je tu znanje zelo strukturirano in organizirano, 

kar omogoča lažje preverjanje pravilnosti učenčevega razumevanja matematičnih konceptov. 

Računalniška igra bo v osnovi temeljila na dveh najosnovnejših matematičnih konceptih, 

seštevanju in odštevanju, z možnostjo nadgradnje računalniške igre z nekoliko 

kompleksnejšima konceptoma, kot sta množenje in deljenje. 

 

Igra bo zasnovana kot Q&A (Question & Answer) računalniška izobraževalna igra, torej bo 

temeljila na vprašanjih in odgovorih. V osnovi bo zgrajena tako, da bo zbirala podatke o 

interakcijah igralca v računalniški igri. Primer ene izmed glavnih interakcij je proces izbiranja 

odgovora na zastavljeno vprašanje. Vprašanja, ki bodo zastavljena igralcu, bodo dveh različnih 

tipov. Delila se bodo na vprašanja, kjer mora učenec izbrati enega izmed navedenih pravilnih 

odgovorov ter na vprašanja, kjer mora učenec sam zapisati odgovor na zastavljeno vprašanje. 

Vprašanja in odgovori na zastavljena vprašanja bodo shranjeni v bazi vprašanj in odgovorov, 

ki bo integrirana v samo računalniško igro, torej znotraj igralnega pogona (ang. Game Engine). 

Igralni pogon bo v našem primeru izdelave izobraževalne igre Unity. 

 

Računalniška igra bo, kot je bilo to že predhodno omenjeno, vsebovala tudi učno igralno 

analitiko. S stališča referenčnega modela za učno analitiko je smiselno na tem mestu odgovoriti 

na vprašanja, ki jih referenčni model za učno analitiko zastavlja. Ena izmed dimenzij 

referenčnega modela so interesne skupine. Računalniška igra bo namenjena prvi triadi osnovne 

šole, torej učencem od prvega do tretjega razreda osnovne šole. Vizija je, da bi računalniška 

igrica predstavljala učni pripomoček učiteljem, s pomočjo katerega bi lahko učno okolje 

prilagodili vsakemu posameznemu učencu posebej, kar bi zagotovo pozitivno vplivalo na učno 
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izkušnjo učencev v šoli. Poleg tega pa bi se učenci v procesu učenja tudi zabavali. To nam pa 

tudi odgovori na vprašanje naslednje dimenzije referenčnega modela, ki sprašuje po ciljih učne 

analitike. Cilj je torej ustvariti adaptivno učno okolje, ki bo omogočalo učencem 

personalizirano učenje v skladu s posameznikovimi sposobnostmi in njegovimi interesi z 

namenom izboljšanja znanja s področja seštevanja in odštevanja. Drugi cilj pa je prepoznavanje 

učencev, ki imajo pri omenjenih matematičnih konceptih težave. Za doseganje teh ciljev je 

potrebno razmisliti še o naslednjem vprašanju, ki ga zastavlja referenčni model in se nanaša na 

metode, ki jih bomo uporabili za izdelavo omenjene računalniške igre. Zagotovo nam bodo v 

pomoč znanja iz statistike, pri čemer pa bo glavno vlogo odigralo poznavanje metod iz umetne 

inteligence, kjer se bomo osredotočili predvsem na področje podatkovnega rudarjenja. Takšen 

način prilagoditev z metodami iz umetne inteligence bo omogočil, da bo učencem učenje 

predstavljajo izziv. 

 

Zgoraj so navedene osnovne najpomembnejše informacije, ki jih bo vključevala izobraževalna 

računalniška igra Math2Adapt. V nadaljevanju pa je opisan predlagan interakcijski model za 

računalniško igro, ki predstavlja enega izmed temeljnih modelov pri izdelavi naše računalniške 

igre, saj se osredotoča na temeljne podatke, ki jih je potrebno zbirati za prepoznavanje 

sposobnosti posameznega učenca. 

 

6.2 Opis interakcijskega modela računalniške igre Math2Adapt 

 

Kot že predhodno omenjeno pričakujemo, da bomo v računalniško igro Math2Adapt vključili 

tudi učno analitiko, z namenom, kot že samo ime računalniške igre razkriva, prilagajanja 

računalniške igre glede na posameznikove sposobnosti in njegovo znanje. Proces učne 

analitike, kot je opisano v poglavju 3.1.1, sestoji iz treh glavnih korakov. V tem poglavju je 

podrobneje obdelan prvi korak v procesu učne analitike, to je proces zbiranja in priprave 

podatkov. 

 

Interakcijski model, ki ga opisujemo v poglavju 2.2, je model, ki definira prav zbiranje 

podatkov. V naši računalniški igri se bomo poslužili interakcijske strategije temelječe na 

dogodkih. To pomeni, da bomo beležili interakcije igralca z računalniško igro na vnaprej 

definiranih mestih v računalniški igri in z ustreznimi orodji beležene interakcije shranjevali v 

bazo uporabniških interakcij. Podatki se bodo na ta način shranjevali na oddaljenem strežniku, 

kjer se bo nato izvedla analiza zbranih podatkov. Orodje, ki ga bo moč uporabiti za zbiranje in 
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shranjevanje podatkov na oddaljenem strežniku, hkrati pa nam to orodje omogoča integracijo 

v igralni pogon Unity, je GameAnalytics. Poleg GameAnalitycs poznamo še številna druga 

orodja, ki omogočajo zbiranje podatkovnih sledi iz računalniške igra in shranjevanje teh sledi 

na oddaljenem strežniku, med katerimi so najbolj znana UnityAnalytics, Appsee, Firebase, 

Countly in Adobe Analytics. Ta orodja predstavljajo tudi uporabniški vmesnik, ki nam 

omogoča vizualizacijo podatkov. Če podamo primer beleženja interakcij v računalniški igri, 

bomo zabeležili interakcijo, ko bo igralec izbral enega izmed vnaprej določenih odgovorov na 

zastavljeno matematično vprašanje. Sledenje igralcu in beleženje interakcij igralca v 

računalniški igri bo osnova za izgradnjo osebnega profila igralca, kar bo omogočilo oblikovanje 

prilagoditve računalniške igre v skladu z igralčevim izkazanim znanjem. 

 

Pričakujemo, da se bodo pokazali izzivi ne samo s procesom zbiranja podatkov, ampak tudi s 

procesom izvajanja analize in iskanja vzorcev v zbranih podatkih. Na tem mestu se bomo 

posluževali različnih metod iz umetne inteligence, ki nam bodo v pomoč pri izvajanju 

personaliziranih prilagoditev v računalniški igri. Eden izmed poglavitnih izzivov, ki ga bo tudi 

potrebno premagati v okviru integracije učne analitike v računalniško igro pri izgradnji modela 

iz umetene inteligence, pa je hladni zagon (ang. cold start). Na to in še številna druga vprašanja 

se bomo osredotočili na naslednji stopnji študija. 

 

Interakcijski model sestoji iz petih glavnih lastnosti, ki definirajo vsako izvedeno, generirano 

in shranjeno interakcijo igralca v računalniški igri. Prva izmed navedenih lastnosti je časovni 

žig. Ta lastnost nam bo omogočala kronološki pregled zbranih podatkov, kar nam bo v pomoč 

pri nadaljnji analizi posameznikove uspešnosti pri igranju računalniške igre, z namenom 

izgradnje posameznikovega osebnega profila. Zaradi varovanja osebnih podatkov, bo vsaka 

generirana in shranjena interakcija pod unikatnim uporabniškim ID-jem, ki je naslednja lastnost 

interakcijskega modela. Uporabniški ID bo namenjen prepoznavi posameznega igralca v 

računalniški igri. Dodatna lastnost, ki jo vključuje interakcijski model, so akcije ter cilji teh 

akcij. Igra bo vključevala stopnje, kjer se bo z napredovanjem na naslednjo stopnjo povečala 

težavnost stopnje. Učenci bodo tako iz enostavnejših nalog seštevanja in odštevanja prehajali 

na vedno zahtevnejše naloge seštevanja in odštevanja, kot so na primer matematične besedilne 

naloge. V skladu s stopnjami, ki jih bo vsebovala računalniška igra, bomo spremljali 

napredovanje posameznega igralca, torej v kolikšni meri je igralcu uspelo dokončati 

računalniško igro v času preverjanja njegove uspešnosti. Dokončanost bo tudi ena izmed mer, 

ki bo definirala uspešnost igralca. Poleg dokončanosti pa bomo spremljali tudi izbirnost, ki se 
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bo spremljala v obliki odgovarjanja na vprašanja. Kot že omenjeno, bo šlo za računalniško igro 

tipa Q&A, kar je tudi razlog, da so akcije tipa izbirnost najpomembnejše, saj bodo glavni 

pokazatelj uspešnosti posameznega igralca. V igro bodo vpeljane tudi nekatere smiselne 

spremenljivke, kot so na primer točkovanje, čas odgovarjanja na vprašanje, napake igralca pri 

odgovarjanju, ki bodo dodaten pokazatelj uspešnosti igralca in nam bodo v pomoč pri izvajanju 

prilagoditev v računalniški igri. Nenazadnje pa bo v igro potrebno vključiti spremljanje še 

nekaterih drugih interakcij po meri, ki bodo osmišljene v skladu z cilji, ki jih želimo doseči v 

računalniški igri Math2Adapt. Nekatere take možne interakcije, ki jih bi bilo smiselno 

spremljati, so količina pomoči, ki jo bo igralec prejel preko namigov, vključenih na posameznih 

stopnjah računalniške igre, podajanje obrazložitev reševanja primera ali celo predstavitev 

postopka reševanja zastavljenega primera. Poleg omenjenih je potrebno razmisliti še o drugih 

parametrih, ki bi lahko vplivali na spremljanje uspešnosti igralca z namenom izoblikovanja 

njegovega osebnega profila in prilagajanja računalniške igre v skladu z njegovimi potrebami. 

 

To so zgolj nekateri poudarki o katerih je potrebno razmišljati pred samim procesom izdelave 

računalniške igre. Pomembno vprašanje, na katerega pa ne bomo odgovorili v sklopu tega 

diplomskega dela je: »Katere tehnologije uporabiti za izdelavo računalniške igre, ki bo 

vključevala učne igralne analitike?«. Odgovor na omenjeno in še številna druga vprašanja, ki 

se bodo odprla med samim procesom izdelovanja računalniške igre, puščamo odprta in želimo 

nanje odgovoriti v magistrskem delu. 
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7 Sklepi in nadaljnje delo 
 

Učna analitika v zadnjih nekaj letih pridobiva na vedno večjem pomenu, kar je bil tudi osnovni 

razlog izdelave tega diplomskega dela. V diplomskem delu pa gremo korak dlje, saj področje 

učne analitike povezujemo s področjem izobraževalnih računalniških iger, ki prav tako kot učna 

analitika v zadnjih letih vedno pogosteje vstopajo v izobraževalni prostor. Povezava učne 

analitike z izobraževalnimi računalniškimi igrami igra ključno vlogo pri izdelavi 

personaliziranih računalniških iger, ki se prilagajajo posamezniku glede na njegove učne 

lastnosti in potrebe, izkazane v procesu igranja računalniške izobraževalne igre. 

 

V diplomskem delu opazujemo in predstavljamo nekatere pomembne modele za izdelavo 

računalniške izobraževalne igre, ki vključujejo učno analitiko. Spoznamo tako imenovani 

interakcijski model, ki igra ključno vlogo v procesu izdelave računalniške izobraževalne igre, 

saj opisuje nekatere osnovne interakcije v izobraževalnih igrah, ki so pomembne v procesu 

spremljanja igralca ter za generiranje podatkovnih sledi, namenjenih izvajanju personaliziranih 

prilagoditev. Podrobneje se seznanimo tudi z referenčnim modelom za učno analitiko, ki nam 

je v pomoč pri razmišljanju o implementaciji učne analitike v izobraževalni igri. Oba 

predstavljena in opisana modela igrata ključno vlogo pri izdelavi načrta lastne izobraževalne 

računalniške igre Math2Adapt. 

 

Diplomsko delo, poleg teorij s področja učne analitike, vključuje tudi študijo primera, ter načrt 

izdelave računalniške izobraževalne igre Math2Adapt. Študija primera predstavlja enega izmed 

primerov, ki vključuje učno analitiko in je namenjen predstavitvi procesa generiranja xAPI 

podatkovnih sledi, ki so glavni element pri učni analitiki. Poleg študije primera, diplomsko delo 

vključuje tudi načrt izdelave računalniške izobraževalne igre Math2Adapt, katere izdelava pa 

zaenkrat ostaja vizija za nadaljnje delo. 

 

V magistrskem delu bomo s pomočjo ustreznih računalniških orodij poskusili izdelati, v načrtu 

opisano računalniško igro Math2Adapt. Največji izziv bo poleg same izdelave računalniške 

igre, ki bo izdelana v programskem okolju Unity, identificirati ustrezna orodja namenjena 

zbiranju podatkovnih sledi na oddaljenem strežniku. Namen zbiranja podatkov o interakcijah 

igralca znotraj računalniške igre je izvajanje personaliziranih prilagoditev v računalniški igri. 

Te prilagoditve omogočajo, da je računalniška igra prilagojena tako, da se posameznik iz 

aktivnosti v računalniški igri najučinkoviteje uči in usvaja nova znanja. 
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