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Abstract. Play is the oldest form of learning. Nowadays, there are nu-
merous examples of video games that are developed for educational 
purposes. The hardware medium those games are played also varies 
– from traditional desktop PC sand consoles, through mobile devices, 
to virtual reality head sets. The latest additions to that list are virtual 
walls and floors. In this paper, we present FluurMat [16] – a virtual 
floor for both educational and entertainment games. Furthermore, we 
demonstrate and discuss several examples of serious games that are 
implemented on the top of that architecture. We also briefly explain 
which specific abilities each one of those games trains. 

Увод
Обучението за заобикалящия ни свят никога не е 

било по-достъпно за децата, тъй като те учат чрез игра. 
Малчуганите в днешно време са затрупани от различните 
източници на информация и образователни възможности, 
особено с помощта на видеоигрите. Традиционните виде-
оигри са създадени единствено за развлекателни цели. 
Съществуват обаче и специални видове игри, които са 
създадени с цел да са образователни. Този вид игри но-
сят наименованието сериозни игри [8]. Терминът обхваща 
няколко вида образователни игри – от летателни симула-
тори и игри по управление до игри, които учат децата на 
безопасно пресичане на улицата [15]. Тези сериозни игри 
могат да се играят на различни хардуерни устройства – 
шлемове за виртуална реалност, персонални компютри, 
таблети, а наскоро – и на интерактивни подове. Една от 
тези системи за интерактивен под носи наименованието 
FluurMat и в тази статия ще представим и обсъдим нейни-
те архитектура и възможности.

Останалата част от статията е организирана по след-
ния начин: първоначално обясняваме какво представля-
ват виртуалните подове и как са се появили. След това 
обсъждаме софтуерната архитектура, която ни помогна 
да разработим сериозни игри за виртуални подове. Ар-
хитектурата се нарича DiAS [14] и тя следва най-новите 
тенденции в развитието на сериозни игри. DiAS е мо-
дулна, ориентирана към услуги и независима от вход-
ните си устройства архитектура. След това представяме 
FluurMat – нашата реализация на виртуален под. Не на 
последно място – представяме три от игрите, разработе-
ни за FluurMat. Тези игри обучават малките деца да бъ-

дат наблюдателни, да обръщат внимание на детайлите, да 
вземат решения под напрежение и да си сътрудничат за 
постигане на обща цел. Освен това разглеждаме и някол-
ко перспективи за бъдещо развитие в сфери извън тази 
на началното образование. Накрая обобщаваме предста-
вените резултати и правим изводи.

Поява на системите  
за интерактивен под

Виртуалните подове не са ново явление. Те се поя-
вяват преди 4-5 години като алтернатива на виртуалната 
и добавена реалност. Съществуват няколко примера за 
такива устройства, или по-скоро комбинация от устрой-
ства. Най-популярните от тях са WizeFloor [18], Active Floor 
[19] и MotionMagix [20]. Всички те комбинират няколко 
хардуерни устройства – (мини) компютър (персонален 
компютър), проектор и сензор. Сериозната игра или игри 
се изпълняват на компютър, а генерираното изображение 
се проектира посредством проектор върху плоска повърх-
ност, най-често върху пода. За да може системата да при-
еме входни данни, се използва естествен потребителски 
интерфейс ЕПИ [12]. Обикновено тези системи включват 
в себе си сензорни устройства – дълбочинни и инфра-
червени камери, способни да разпознават движение и 
жестове. Най-модерният сензор в тази област е безспор-
но камерата Kinect v 2.0 [21], разработена от Microsoft. 
Други подобни сензори са Intel RealSense, Asus Xtion и 
Orbbec Astra S.

Въпреки разнообразието от налични сензори всички 
те притежават различни ограничения. Например сензорът 
Kinect работи оптимално само под операционна система 
Windows, което ограничава значително развитието на се-
риозните игри до тази операционна система. За разлика 
от него камерата RealSense на Intel работи под Windows, 
Linux и MacOS, но нейният дълбочинен сензор и възмож-
ности за проследяване са по-ниски от тези на сензора 
Kinect. Друг важен момент при избора на сензор е ре-
сурсът, който той заема от операционната система. Сен-
зорът Kinect е особено придирчив към хардуера – изисква 
компютърът да е с поне Intel Core-i3 или еквивалентен 
процесор и графична карта, способна да обработва об-
лака от точки, генериран от дълбочинната камера на сен-
зора. Освен това компютърът трябва да разполага с USB3 
порт за бърз трансфер на данни. Друг недостатък е, че 



1 2019 39

обучение и квалификация

Kinect изисква външно захранване, т.е. не е възможно 
да се захрани през USB порта. Orbecc Astra S, от друга 
страна, се нуждае само от USB2 порт както за захран-
ване, така и за трансфер на данни. Съществува и версия 
OrbbecPersee, която включва миникомпютър с четирияд-
рен процесор Cortex A17. Въпреки това Persee поддържа 
единствено Android и Ubuntu OS. Както виждаме, изборът 
на правилната комбинация от хардуер и сензори е от 
съществено значение за видовете сериозни игри, които 
един разработчик е в състояние да програмира.

Съществуват няколко възможности за монтаж. Пове-
чето компании за виртуални подове [18, 19] предпочитат 
да монтират всички хардуерни устройства на тавана. Съ-
ществуват, разбира се, и изключения. WizeFloor например 
са разработили мобилен виртуален под, който е на плат-
форма с колела и може да бъде преместен от една стая в 
друга. Тази мобилна версия използва по-скъп късофокусен 
проектор с цел постигане на игрална площ с дължина поне 
2 метра предвид факта, че разстоянието от проектора е 
доста ограничено. MotionMagix, от друга страна, предлага 
устройство, което може да се монтира независимо от про-
ектора. По този начин те позволяват игрите им да се играят 
и на интерактивна дъска.

Най-важното от всичко са игрите, които всяка плат-
форма може да предложи. Всички основни виртуални 
подове предлагат игри, включващи танци или бързо дви-
жение като виртуалната игра на футбол. Що се отнася 
до образователните сериозни игри, повечето от тях са 
с елементи на STEM [22]. Примерите включват научни 
направления като алгебра, геометрия, естествознание, 
география, социални игри, пъзели, игри с цветове, изуча-
ване на езици и други. Създателите на виртуални подове 
насърчават сътрудничеството –социално умение, което е 
много важно да се придобие в ранна възраст [6]. Игрите 
за тези подове обикновено могат да се играят от двама 
или повече участници.

DiAS – софтуерната архитектура  
зад FluurMat

FluurMat [17] е система за интерактивен под, вдъ-
хновена от разпределената архитектура за сериозни игри 
(DiAS), която представяме и обсъждаме подробно в [14]. 
Тази софтуерна архитектура е изградена на около три ос-
новни принципа, които са и тенденциозни през последни-
те години – архитектура, ориентирана към услуги (АОУ), 
преизползване на компоненти и независимост от входни-
те устройствата. АОУ не е нова концепция в областта на 
софтуерното инженерство. Тя обаче е сравнително нова 
и не дотам прилагана в областта на сериозните игри [11, 
16]. Някои от пионерите в тази област [1, 2, 3] посочват 
редица предимства от използването на услуги. Например 
възможно е основният геймплей да се намира на компютър 
или сървър, а допълнителни функции или аспекти на играта 
да се доставят чрез облачни услуги. Услугите могат да се 
използват и за интегриране на табло с резултати, споде-

лени профили или жестове [12] между различни класове и 
училищни институции.

Друга тенденция, която DiAS използва, е преизполз-
ването на компоненти – игрови елементи или обекти с 
прикрепена към тях функционалност. Интересен пример в 
тази област е съвместният проект, наречен R.A.G.E. [4]. 
Предимството тук е, че един компонент се разработва 
веднъж по такъв начин, че той може лесно да бъде пре-
несен на различни програмни езици и игрови двигатели. 
Например възможно е да програмираме аватар, на който 
анимационната логика и контролите за движение са кап-
сулирани вътре в него. Този компонент на аватар може 
да бъде импортиран от различни игрови двигатели, без 
да е необходимо допълнително програмиране. Този под-
ход е известен като компонентно ориентирана разработка 
(CBD) [7].

Третата тенденция е, че сериозните игри трябва да 
са независими от техните входни устройства и целевата 
платформа. Под целева платформа имаме предвид средата, 
на която биват играни самите игри [10]. Те включват игри 
за настолни компютри, за конзоли, уеббазирани игри или 
мобилни игри.

Схема на архитектурата DiAS може да бъде разгледа-
на на фиг. 1.

Фиг. 1. Софтуерна архитектура DiAS

Една система в съответствие с горните принципи 
може да приема информация от всеки от своите три 
интерфейса: графичен потребителски интерфейс (ГПИ), 
команден интерфейс (КИ)или естествен потребителски 
интерфейс (ЕПИ) [12]. Традиционно ГПИ, както подсказ-
ва името, е предназначен да се използва предимно от 
играчите. КИ, от друга страна, се използва за фина на-
стройка на системата или отстраняване на грешки при 
възникнали проблеми. ЕПИ работи с предварително запи-
сани движения на проследим човешки скелет. Тези дви-
жения формално се наричат жестове и могат да бъдат 
дефинирани с множество движения – отваряне и затва-
ряне на човешките длани, размахване на ръце, върте-
не на главата, скачане, маршируване и други. След като 
бъде калибрирана, системата е в състояние да сподели 
настройките си (относно входните устройства) на всяка 
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игрална инстанция, поддържаща архитектурата DiAS. Това 
обуславя и принципа за преизползване на компоненти. 
Не на последно място една игра, разработена за DiAS, 
може да бъде свързана с облачни услуги, като изпраща и 
получава данни. Например няколко отделни копия на една 
игра могат да синхронизират събраните от играчите точ-
ки, като представят таблично най-добрите 10 играчи. За 
комуникационен софтуер на средно ниво DiAS използва 
брокери като например опашки от съобщения (message 
queues). Това е стандартно решение, когато става въпрос 
за интегриране на различни бизнес приложения [5].

Интерактивната система FluurMat
FluurMat е система, съставена от хардуерна и соф-

туерна част. Тази система прави възможно да се играят 
сериозни игри на виртуален под. Както казахме по-рано, 
FluurMat е реализация на архитектурата DiAS. Като такъв 
той поддържа широк набор от сензори за приемане на 
входни команди от играчите. В момента експериментираме 
с Kinect v2.0 на Windows операционна система. Планираме 
в близко бъдеще да поддържаме Real Sense и Orbbec Astra 
S на Linux или Android платформа.

Изборът на правилния проектор също е важна задача. 
Съществуват два основни типа прожекционни технологии 
в сферата на проекторите – DLP (цифрова обработка на 
светлината) и LCD (дисплей с течни кристали). LCD работи, 
като използва поляризирани огледала, които преминават и 
отразяват само определен цветови спектър на светлината. 
В резултат на това всеки канал от червеното, зеленото и 
синьото се отделя и по-късно се преобразува през при-
змата след преминаване през LCD панел, който контролира 
интензитета и наситеността на всеки цвят. DLP, от друга 
страна, използва чипове (1 или 3), където всеки чип съ-
държа милиони микро огледала, които отразяват светли-
на хиляди пъти в секунда. DLP проекторите произвеждат 
изображения с по-високо качество в сравнение с LCD. 
От друга страна, DLP технологията е по-скъпа. Съществува 
и друга технология – LED (светодиодна), която използва 
светлодиоди вместо традиционните лампи. Светодиодите 
могат да се използват заедно с двете – LCD и DLP про-
жекционни технологии, за създаване на така наречените 
хибридни проектори. Предимството на светодиодите е тех-
ният живот – 10 000 до 20 000 часа, в сравнение само 
с 3000 до 5000 часа при този на лампените устройства. 
От друга страна, яркостта на LED проекторите е далеч по-
ниска от тази на традиционните лампи. Яркостта, която 
един проектор произвежда, е важен фактор при изобразя-
ването на интерактивен под. Проекция с ниска яркост ще 
бъде достатъчно добра в добре затъмнена стая; въпреки 
това, ще е необходим проектор с висока яркост, ако са 
налице паразитни светлини от други източници в тази стая. 
Яркостта на проектора е стандартизирана от ANSI – Амери-
канския национален институт по стандартизация [23], и се 
измерва в ANSI лумени. Съществуват няколко възможности 
за вграждане на проектор в зависимост от сценариите на 
използване на FluurMat. За ситуации с ниска околна свет-

лина, при които проекторът е монтиран на лека П-образна 
рамка, светлодиоден проектор (с 1000 ANSI лумена) ще 
бъде достатъчен. От друга страна, при проектор, монтиран 
на таван и в по-голяма и светла стая, е необходим DLP 
такъв с поне 3500 ANSI лумена.

Мястото на монтаж на системата също играе важна 
роля. Проекторите имат характерно проекционно съотно-
шение (throw ratio) – това е отношението на разстоянието 
между проектора и проекцията, разделено на дължината на 
проекцията:

Проекционно съотношение=разстояние/дължина.

Например проектор, разположен на 2.5 метра от 
пода, с проекционно съотношение от 1.25 ще създаде 
проекция с дължина от 2 метра. Ако искаме да постигнем 
по-голяма зона за игра, трябва да изберем проектор с 
по-ниско проекционно съотношение. От друга страна, ако 
можем да монтираме проектора едва на около 1 метър от 
пода, тогава проекционното съотношението на този проек-
тор трябва да бъде 0.5, за да получим същия резултат (т.е. 
площ за игра, която е дълга 2 метра). Такива проектори, 
способни на проекционно съотношение <1, се наричат къ-
софокусни проектори.

Но как работи FluurMat? Както казахме по-рано, 
сериозните игри, разработени за виртуални подове, е 
необходимо да приемат жестове като входни данни. За 
да разпознаем жестовете, първо трябва да изолираме и 
проследим играчите и техните крака. За да стигнем дотам, 
преди това е необходимо да калибрираме цялата система. 
Калибрирането е многостъпков процес. Сензорът, който 
вижда играещия, трябва да отхвърли всички обекти, кои-
то са извън проекционните очертания. Правим това, като 
избираме ръчно четирите ъгъла на проекционния право-
ъгълник на земята. В следващите стъпки сегментираме 
сензорния вход на кръпки. Първоначално калибрираме 
размера на обувките на играчите и след това ги просле-
дяваме. Тъй като и Kinect, и RealSense притежават пуб-
личен интерфейс (API) за измерване на разстоянието до 
най-близкия обект, можем да изчислим кога кракът на 
играча е на земята и кога той е повдигнат. Поставянето на 
крак на играча на земята (или настъпване, както го на-
ричаме) е игровият еквивалент на натискане на бутон на 
мишката в тази област на проекцията. Тук казваме зона, 
тъй като събитията по настъпване са подобни на събития 
на допир (на мобилни устройства) и не са пикселно пре-
цизни като кликвания с мишката. Не на последно място, 
тъй като софтуерната архитектура DiAS позволява множе-
ство входни устройства, играенето с мишка, клавиатура и 
джойстик е напълно възможно.

Образователни игри
Разработили сме няколко сериозни игри за система-

та FluurMat. Тези игри са създадени с конкретна образо-
вателна насоченост. Например една от игрите се нарича 
Abra-Cad-Algebra [13]. Това е сериозна игра за препо-
даване на алгебра по нов и вълнуващ начин на деца от 
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втори до четвърти клас. В нея се генерират процедурно 
прости уравнения–такива със само два члена. Преди да 
започне играта, учител или инструктор конфигурира по 
какъв начин да се генерират уравненията – кои операции 
са налични (събиране, изваждане, умножение и деление), 
дали да има ограничение на времето за отговор, дали 
резултатите да са по-малки от нула и т.н. Тези настройки 
позволяват на преподавателя да адаптира генерираните 
уравнения към възрастта и класа на играчи. По този на-
чин играта Abra-Cad-Algebra може да се играе в множе-
ство сесии, с различна аудитория, в една класна стая. 
За да играят играта, децата трябва да изберат един от 
четирите възможни отговора, като стъпват на правилния 
резултат (фиг. 2).

Фиг. 2. Сериозната игра Abra-Cad-Algebra

Друга игра е адаптация на старата аркадна игра 
Wack-a-mole (удари къртицата), като нарекохме нашата 
версия Stomp-a-mole (настъпи къртицата) (фиг. 3). В 
тази сериозна адаптация за FluurMat къртиците се появя-
ват от произволни дупки сякаш от самия под. В тази адап-
тация сме добавили различни видове къртици. Един вид 
е обикновената къртица, която бива победена с едно на-
стъпване. Това е и най-често срещаният противник. Друга-
та е по-напреднал къртица–тя е с шлем и отнема няколко 
последователни удара, за да бъде победена. Съществува 
и трети тип, която се появява рядко – наричаме я хитрата 
къртица. Този архетип е много бърз и предизвиква играча. 
Играчът разполага с едва няколко секунди, за да победи 
вълната едновременно – появяващи се къртици от земята. 
Допълнително предизвикателство е, че през това ограни-
чено време играчът трябва да различи отделните архетипи 
и да действа подобаващо. По този начин се получават 
различни точки от всяка настъпена къртица. Тези с каски 
дават повече точки от обикновените къртици. От друга 
страна, ако играчът успее да настъпи хитра къртица, това 
ще му донесе най-много точки! В обобщение Stomp-a-mole 
учи на няколко основни техники в ранна възраст: бързо 
мислене и рефлекси, разсъждения за ограничен период 
от време, вземане на решение под напрежение и прио-
ретизиране. Играта може да се играе от един, двама или 
повече играчи, което подсилва друг основен принцип –  
този на сътрудничество.

Фиг. 3. Сериозната игра Stomp-a-mole

Последната, но не и по важност игра учи младежите 
да бъдат наблюдателни и да тренират своите рефлекси. 
Тази игра носи наименованието Скрити предмети. В нея 
на ученика се представя басейн от процедурно генерирани 
предмети от ежедневието ни – стрелички, домати, бутилки, 
краставици, монети и други. След това на играча се показ-
ват видът и броят на предметите, които той или тя трябва 
да посочи (или настъпи в нашия случай) измежду редица 
други обекти. Например в началото на някое от игровите 
нива два червени домата са скрити сред другите обекти и 
играчът трябва да ги открие (фиг. 4). Намирането им бързо 
дава по-висок резултат.

Играта може да се играе и кооперативно. Скрити 
предмети насърчава двама (или повече) играчи да намерят 
и настъпят скрити предмети заедно, за да получат по-висо-
ка награда от играта. Емпиричните ни проучвания показват, 
че играчите не съобщават изрично кой обект трябва да 
бъде настъпен от кого. Играчите са в състояние да коорди-
нират своите действия, без каквато и да е вербална или не 
вербалната комуникация. Това е интересен страничен ефект 
от виртуалното образование с нашата платформа.

Фиг. 4. Сериозната игра Скрити обекти

Приложения в други сфери  
и перспективи за бъдещо развитие

Системата за интерактивен под FluurMat може да бъде 
приложена и извън контекста на игрово базираното обуче-
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ние. Това, което платформата предлага, е превръщането на 
всяка една равна повърхност в интерактивен интерфейс. 
Естественият потребителски интерфейс е в състояние да 
разпознава предефинирани жестове, като ги обработва и 
изпраща към приложния слой. В този ред на мисли като 
перспективни приложения, които са в състояние да кон-
сумират така генерираните събития, са уеб браузъри, раз-
лични ERP системи, системи за контрол на достъпа, прило-
жения от интернет на нещата, приложения за управление 
на умни домове и т.н. 

В същото време, за да бъде използвана в по-широк 
контекст и в различни сценарии, няколко аспекта от сис-
темата трябва да бъдат променени. Един такъв сценарий е, 
ако системата Fluurmat бъде приложена като алтернатива 
на сензорните повърхности (multi-touch surfaces) като тази 
на Microsoft например. За да се намалят сенките върху 
проектираната повърхност, е възможно да се използват 
няколко проектора, които да наслагват проекциите си. 

Друг потенциален сценарий е FluurMat да се свър-
же със софтуера за управление на поръчките в заведение 
за бързо хранене или ресторант. Менюто на заведението 
се проектира върху всяка една маса, като всеки клиенти 
го разглежда и си взаимодейства с него, прави поръчки, 
плаща и т.н. посредством жестове с ръцете. Освен това 
проекцията може да бъде разделена на четири екрана – по 
един, ориентиран към всеки един клиент на маса с четири 
страни. Подобна идея е проучена от авторите на [9].

Като друга перспектива за бъдещо развитие можем 
да посочим автоматизирането на процеса по калибрация. 
Тя може да бъде осъществена, като се поставят визуални 
маркери на ъглите на проекцията. Възможно е системата да 
бъде калибрирана и без такива маркери, ако се използва 
сегментация на обектите, които дълбочинният сензор на 
камерата засича. Това е особено приложимо в сценарии, 
при които проектираната повърхност е маса или друг обект, 
повдигнат от пода. При напълно гладка повърхност, какъвто 
е подът, е трудно да се определят автоматично границите 
на интерактивната проекция, тъй като всички обекти ще са 
на равно разстояние от сензора, т.е. с близки стойности на 
дълбочинната камера. 

Заключение
В тази статия представихме системата за интерак-

тивен под FluurMat. Това е реализация на абстрактната 
софтуерна архитектура DiAS. Показахме и типични сце-
нарии за използване и игри, които могат да се играят на 
виртуалния под. Системата е лесно разширяваща се с 
нови игри, като същевременно запазва същите хардуерни 
и периферни сензори непокътнати. Както демонстрирах-
ме, FluurMat може да бъде оборудван с различни прожек-
тори и сензори в зависимост от случаите на употреба. 
Обсъдихме и няколко потенциални приложения на инте-
рактивната система FluurMat извън сферата на обучител-
ните игри. Естественият потребителски интерфейс може 
да служи като вход към множество системи, някои от 
които споменахме в перспективите за бъдещо развитие 

на платформата. В заключение считаме, че виртуалните 
подове и интерактивни повърхности са тук, за да останат. 
Все още обаче им предстои дълъг път, докато не станат 
основна технология като настолните, мобилните или кон-
золните устройства.
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