
Voor	   dit	   spel	   ga	   jij	   je	   eigen	   glasvezelcommunica5esysteem	   bouwen.	   Natuurlijk	   veel	   kleiner	   dan	   in	   het	   echt,	   maar	  
vergelijkbaar	  met	  het	  systeem	  waarmee	  computers	  op	  alle	  con5nenten	  met	  elkaar	  zijn	  verbonden	  en	  dat	  het	  Internet	  
vormt.	   Je	   stuurt	   informa5e	   als	   lichAlitsen	   door	   een	   glasvezel,	   maar	   in	   je	   eigen	   taal	   bestaande	   uit	   lichtsignalen.	  
Specialisten	  noemen	  dit	  hun	  eigen	  'protocol'.	  

Het  spel
Om	  dit	  spel	  te	  spelen	  moet	  de	  klas	  in	  twee	  teams	  worden	  opgedeeld.	  Het	  spel	  bestaat	  uit	  twee	  onderdelen:

In	  het	  eerste	  onderdeel	  krijgen	  beide	  teams	  een	  kwar:er	  om	  hun	  eigen	  protocol	  op	  te	  stellen	  en	  om	  twee	  exemplaren	  
van	   het	   protocol	   op	   te	   schrijven:	   een	   voor	   de	   verzender	   en	   een	   voor	   de	   ontvanger.	   Het	   protocol	  moet	   bijvoorbeeld	  
aangeven	  hoe	  elke	  le?er	  van	  het	  alfabet	  wordt	  weergegeven	  door	  een	  verschillend	  lichtsignaal,	  hoe	  le?ers	  van	  elkaar	  
worden	  onderscheiden,	  enzovoorts.	  Na	  15	  minuten	  moet	  je	  deze	  twee	  exemplaren	  aan	  de	  leraar	  geven.

In	  het	  tweede	  onderdeel	  leg	  je	  de	  vezel	  dwars	  door	  het	  klaslokaal.	  Één	  team	  verdeelt	  zich	  in	  een	  verzendgroep	  en	  een	  
ontvangstgroep,	  die	  elk	  aan	  een	  uiteinde	  van	  de	  vezel	  gaan	  zi?en.	  Het	  tweede	  team	  zit	  tussen	  verzender	  en	  ontvanger	  
en	  controleert	  of	  niemand	  s:ekem	   iets	  doorgeeG	  terwijl	  het	  bericht	  door	  de	  vezel	  wordt	  doorgegeven.	  Wanneer	  het	  
eerste	  team	  het	  bericht	  succesvol	  heeG	  doorgegeven,	  wisselen	  de	  twee	  teams	  van	  plaats	  en	  kan	  het	  tweede	  team	  zijn	  
bericht	  versturen.

De  regels

1) De	  winnaar	  is	  het	  team	  dat	  het	  snelst	  een	  bericht	  correct	  door	  de	  glasvezel	  doorgee5.

2) Het	  bericht	  is	  een	  woord	  in	  het	  Nederlands	  met	  10	  le;ers	  en	  bestaat	  alleen	  uit	  le;ers;	  geen	  
cijfers,	  spaBes	  of	  leestekens.

3) Elk	  team	  krijgt	  twee	  LED-‐modules:	  een	  voor	  de	  verzenders	  van	  het	  bericht	  en	  een	  voor	  de	  
ontvangers.	  Als	  je	  wilt	  kun	  je	  signalen	  in	  beide	  richBngen	  door	  de	  vezel	  sturen.

4) Elk	  team	  moet	  zijn	  eigen	  protocol	  opstellen	  voor	  het	  coderen	  van	  een	  bericht	  in	  lichtsignalen.	  Je	  
moet	  twee	  exemplaren	  van	  het	  protocol	  maken;	  een	  voor	  de	  verzenders	  en	  een	  voor	  de	  
ontvangers.

5) CommunicaBe	  tussen	  de	  verzenders	  en	  ontvangers	  is	  alleen	  toegestaan	  met	  lichtsignalen	  uit	  een	  
LED-‐module	  door	  de	  glasvezel.

6) Als	  er	  mensen	  valsspelen,	  krijgt	  hun	  team	  een	  straf	  van	  1	  minuut.

Enige  'ps
Met	  de	  LED-‐module	  kun	  je	  verschillende	  lichtsignalen	  produceren.	  Welke	  signalen	  worden	  gemakkelijk	  herkend	  door	  de	  
ontvanger?	  Hoe	  kan	  je	  de	  signalen	  zó	  samenstellen	  dat	  het	  bericht	  snel	  kan	  worden	  gecodeerd	  en	  gedecodeerd?

Hoe	  kun	  je	  het	  werk	  eerlijk	  verdelen	  tussen	  verzenders	  en	  ontvangers?	  Efficiëntsamenwerken	  is	  de	  sleutel	  tot	  succes.

Wat	  doe	  je	  wanneer	  er	  iets	  fout	  gaat?	  Hoe	  laat	  je	  zien	  dat	  je	  een	  bericht	  moet	  verbeteren	  of	  herhalen?

Mijn naam:

Zeg het met licht
Heb  je  ooit  geprobeerd  om  met  iemand  te  praten  die  geen  Nederlands  begrijpt?  De  andere  
persoon  maakt   geluiden   die   erg   lijken   op   de   geluiden   die   jij   maakt,   maar   ze   hebben   een  
andere  betekenis,  die  voor  jou  een  raadsel  blij;.  Wij  mensen  vinden  meestal  een  manier  om  
uit  te  vinden  wat  de  andere  persoon  bedoelt.  Technische  toepassingen  zoals  het  Internet  zijn  
echter  geen  slimme  mensen,  maar  stomme  machines  die  tegen  elkaar  praten.  Hun  taal  moet  
dus  duidelijk  zijn.
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