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PhotoShoot  
 

PhotoShoot de game: 
In 2009 hebben twee promotiestudenten van de VU,  Roelof Kemp en Nick Palmer,  PhotoShoot 
ontwikkeld. PhotoShoot is een game voor een smartphone waarin tegenstanders een virtueel duel 
uitvechten in de echte wereld. Daarbij gebruiken ze hun smartphones als een wapen. Een smartphone 
schiet niet met kogels, maar met foto's. Tijdens het spel worden de verschillende sensoren van de 
smartphone voor diverse doeleinden gebruikt. Door beeldanalyse (gezichtsdetectie) wordt bepaald of er 
raak of mis is geschoten. Het digitale kompas en de versnellingsmeter worden gebruikt voor stap- en 
draaidetectie. Het spel maakt daarnaast gebruik van QR-codes om communicatie tussen de twee 
smartphones op te zetten. 
 
We willen inzichtelijk maken welke componenten allemaal nodig zijn voor het ontwikkelen van deze 
game.  Tijdens het doorwerken van het lesmateriaal maken leerlingen kennis met verschillende 
innovatieve ontwikkelingen op het terrein van de informatica en krijgen ze een beeld van hoe breed en 
divers het vakgebied is.  
 

Inhoud leskist: 
 2 witte smartphones  + opladers 

 2 zwarte smartphones + opladers 

 Laptop + voeding 

 VGA-kabel 

 Router + voeding 

 Lesmateriaal leerlingen (op usb-stick) 

 Docentenhandleiding (op usb-stick) 

 Instructiefilm voor docent (op usb-stick) 

 

Instructie voor docent: 
In de leskist voor het vak informatica treft u behalve hardwarecomponenten ook het lesmateriaal voor 

leerlingen en de docentenhandleiding aan. Dit materiaal staat op de usb-stick die in de leskoffer zitten. 

Het leerlingenmateriaal moet u zelf vooraf kopiëren. Het materiaal kan op papier worden aangeboden, 

maar ook digitaal in de vorm van een pdf die u bijvoorbeeld in een ELO of op het schoolnetwerk kunt 

plaatsen. Voordat u uw leerlingen met het lesmateriaal laat werken, is het raadzaam om uw klas te 

splitsen in 2 groepen. Eén groep werkt tijdens het project met de witte smartphones, de andere groep 

beschikt over de zwarte smartphones. Aan het einde van het project, het moment is dan aangebroken 

waarop het spel daadwerkelijk gespeeld gaat worden, kiezen de beide groepen elk één 

vertegenwoordiger die voor die groep aan het spel gaat deelnemen. De docent hoeft dan niet zelf 

leerlingen aan te wijzen die het spel gaan spelen. Die keuze maken leerlingen onderling. Indien er tijd 

over is, kan het spel nogmaals maar dan met twee andere leerlingen gespeeld worden. We adviseren 
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overigens om alle leerlingen de opdrachten ook individueel te laten uitwerken en bijvoorbeeld te laten 

inleveren bij de docent.  

 

Als docent bent u er verantwoordelijk voor hoe er met de smartphones wordt omgegaan. Wijs uw 

leerlingen erop dat ze tijdens het spelen van de game de smartphone goed vasthouden. 

 

Wijzigingen aanbrengen op smartphones 
De smartphones zijn zo ingesteld dat na het aanzetten alléén het icoontje van de applicatie PhotoShoot 

zichtbaar is. Natuurlijk zijn er altijd wel leerlingen die het interessant vinden om wijzigingen in de 

instellingen van de smartphone aan te brengen.  We vragen u nadrukkelijk om aan het begin van de 

lessen leerlingen erop te wijzen dat het niet toegestaan is om veranderingen aan te brengen op de 

smartphones. De leskist wordt na gebruik ook weer op andere scholen ingezet en alle smartphones 

moeten dan volledig inzetbaar zijn. 

 

Verloop van het project: 
Het materiaal is zo opgebouwd dat leerlingen stapsgewijs inzicht verwerven in de diverse informatica-
onderdelen die in de game PhotoShoot zijn gebruikt.  We proberen aan de hand van dit lesmateriaal  
inzichtelijk te maken welke componenten allemaal nodig zijn voor het ontwikkelen van PhotoShoot. 
Leerlingen maken tijdens het doorwerken van het lesmateriaal kennis met verschillende innovatieve 
ontwikkelingen op het terrein van de informatica en krijgen een beeld van hoe breed en divers het 
vakgebied is.  
 
De  onderdelen  van de game PhotoShoot die behandeld worden zijn: 

1. Het onderdeel waarin de communicatie tussen 2 smartphones wordt opgezet. 

2. Het onderdeel waarin de tijd van de twee apparaten moet worden gesynchroniseerd. 

3. Het onderdeel waarin de informatieverwerking plaatsvindt. Daarvoor wordt gebruik gemaakt 

van sensoren. 

4. Het onderdeel waarin gezichtsdetectie een belangrijke rol speelt. 

Na het doorwerken van het lesmateriaal zijn we in de fase beland waarin het spel daadwerkelijk 
gespeeld kan worden.  De docent heeft van tevoren de klas in twee teams ingedeeld. Er is een zwart en 
een wit team. Beide teams kiezen elk één vertegenwoordiger.  
 

Te treffen voorbereidingen: 
Voor aanvang van de lessenreeks en voordat het spel daadwerkelijk gespeeld kan worden, zal de 
begeleidende docent een aantal voorbereidingen moeten treffen: 
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Voor de lessen zelf: 

 Verdeel de klas in twee groepen: een wit en een zwart team.  

 Controleer of de smartphones zijn opgeladen. Houd hiervoor een richttijd van ongeveer 4 uur 
aan.  

 Lees het lesmateriaal van tevoren aandachtig door en probeer het zelf uit.  

 Bij een aantal opdrachten wordt gebruik gemaakt van de smartphones. Zet dan de telefoons 
aan. Dit kan door op het aanknopje aan de bovenkant van de telefoon te drukken. Op de usb-
stick wordt in een kort instructiefilmpje uitgelegd hoe u dit kunt doen. 

 Ontgrendel de telefoons na het opstarten. Lees daarvoor de instructies op het scherm van de 
smartphone: 

 

   
 

 
 
Voor het spelen van de game: 
 

 Controleer of de smartphones zijn opgeladen. 

 Zet de router uit de leskist aan en plaats deze router in de buurt van de laptop. 

 Sluit de laptop uit de leskist aan op een smartboard of beamer. Daarvoor kan eventueel de 
bijgeleverde vga-kabel gebruikt worden. Volg hiervoor de extra instructies verderop in dit 
document. 

 Zet de laptop aan en log in op de laptop als docent met het wachtwoord: photoshoot.  

 Zet de smartphones aan waarmee het spel wordt gespeeld. De smartphones en de laptop zullen 
automatisch met het goede netwerk (Leskist-PhotoShoot) verbinding maken.  

 Klik een keer op het icoontje van het programma PhotoShoot. De serverapplicatie start nu op. 

 Nadat de smartphones zich hebben aangemeld bij de laptop en klaar voor het spelen van het 
spel kan de docent op de startknop drukken en kan het spel beginnen. 
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Het kan zijn dat het lang (meer dan 20 seconden) duurt voordat de smartphones zich aanmelden bij de 

laptop.  In dit geval is er probleem met de router. Sluit de applicatie op de laptop af, haal de router van 

de stroom af en sluit deze daarna opnieuw aan. Start vervolgens de applicatie op de laptop opnieuw op. 

 

Instructies voor het aansluiten van de laptop op een scherm: 
 
Op de usb-stick wordt in een kort instructiefilmpje uitgelegd hoe u dit kunt doen. U kunt ook de 
instructies hieronder opvolgen: 

 

 Sluit de VGA kabel aan op de laptop en de beamer of het smartboard 

 Zet nu de laptop aan. 

 Klik met de rechtermuisknop in de statusbalk bovenaan op het 

icoontje van de monitor.  

 Kies daarna voor Configure Display Settings…  

 Klik daarna op Detect monitors 

 Klik het vinkje uit bij Same image in all monitors 

 Klik op het groene rechthoekje met de tekst laptop 

 Klik op off 

 Klik nu op het roze rechthoekje met informatie over het andere scherm 

 Pas zo nodig de resolutie aan tot de gewenste waarde 

 Klik op apply en daarna op Keep This Configuration 

 Klik daarna op close 
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Uitwerking opdrachten: 
1. Voorbeelden van side-channels zijn: 

Input: Output: Toelichting: 

Camera Scherm De camera kan een informatie van het 

scherm van een andere smartphone tot zich 

nemen. Bijvoorbeeld door het scannen van 

QR-codes van het scherm van een andere 

smartphone. 

Bewegingssensor Trilfunctie Als 2 smartphones op dezelfde tafel liggen 

kan de ene smartphone in morsecode een 

signaal uitzenden dat door de 

bewegingssensor van de andere smartphone 

wordt waargenomen. 

Wifi ontvanger Wifi zender Een van de smartphones kan de wifi zender 

gebruiken om een wifi netwerk te maken 

(hotspot). De naam van dit wifi netwerk is 

voor alle andere smartphones te zien. Hierin 

kun je dus bijvoorbeeld je eigen adres (ip-

adres) in kwijt. 

3G ontvanger 3G zender Via 3G is het mogelijk om bijvoorbeeld een 

e-mail of tweet te sturen waarin je eigen 

adres staat. 

Bluetooth ontvanger Bluetooth zender Soortgelijk als wifi. 

GSM ontvanger GSM zender Via GSM is het mogelijk om een 

telefoongesprek te voeren of een sms te 

sturen met daarin je eigen adres. 

Microfoon Speaker Speaker spreekt het adres uit en de andere 

smartphone kan door middel van 

spraakdetectiehet adres verwerken. 

 

2.  

Het versturen van een brief    - point to point 
Het voeren van een telefoongesprek  - point to point 
Een vergadering via Skype   - point to point 
Het versturen van een twitterbericht  - broadcasting 

 

Een skypevergadering is niet publiek. Bij een vergadering via skype is er sprake van multicasting. 

Er is één zender en een selecte groep van ontvangers in plaats van een niet vooraf gedefinieerde 

groep van ontvangers. 
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3.  

 

Over het algemeen zullen de pakketjes uit de VS en mogelijk via het Verenigd Koninkrijk naar 

Nederland komen. 

4. In IPv4 is een IP-adres een reeks van 32 bits. De adresruimte van IPv4 bevat daarom maximaal 

232 = 4 294 967 296 IP-adressen. Ruim 4 miljard adressen. 

 

5. In IPv6 is een IP-adres een reeks van 128 bits. De adresruimte van IPv6 bevat daarom 2128 =  

3.4028236692093846346337460743177e+38 (e+38 betekent 1038 dus 

3.4028236692093846346337460743177 moet nog eens vermenigvuldigd worden met 1038). 

6. 25 *25 = 625 
 

7. Grote rode vierkanten zijn 7 bij 7 pixels (49 pixels). Het kleine rode vierkant is 5 bij 5 pixels (25 
pixels). 
Dus 3 * 49 + 25 = 174 + 25 = 199 pixels die je nodig hebt om de herkenningspunten te coderen. 
Blijven er nog 426 pixels over om informatie te coderen (  625 - 199 = 426).  
 
Indien de leerling voor de grote rode vierkanten 8 * 8 pixels rekent, is dit ook correct. Het 
eindresultaat wordt 3 * 64 + 25 = 217. Dus 625 – 217 = 408. 
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Adresruimte&action=edit&redlink=1
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8. Het lezen van de QR codes door een smartphone die een kwart of een hele slag gedraaid is, is 
mogelijk. Van de vier herkenningspunten is één herkenningspunt kleiner.  Zo weet de camera 
van je smartphone in welke positie de QR code gescand moet worden. Het afwijkende 
herkenningspunt is altijd rechtsonder. Dus wanneer de QR code geroteerd gescand wordt, kan 
de smartphone dit corrigeren. 
 

9. VU is verder kijken 
 

10. Voorbeelden van kleurcodes  en de daarbij behorende QR-codes zijn hieronder te zien. Als de 
mogelijkheid ontbreekt om in het lokaal te printen, kan de docent als alternatief de hieronder 
afgebeelde QR-codes verstrekken (uiteraard zonder de daarbij behorende kleurcode die links 
van de QR-code staat). 
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11. Het synchroniseren van de tijd gaat niet goed als er grote verschillen zijn tussen de tijd die 
smartphone A nodig heeft voor het versturen van een bericht naar smartphone B en de tijd die 
B nodig heeft om een bevestiging naar a te sturen. Hoe bepaal je dan namelijk t0? Zie 
onderstaand plaatje. T0 van A wijkt af van T0 van B omdat het sturen van een bericht van B naar 
A sneller gaat dan andersom. 

 
 

Kleurcode: Bijbehorende QR-code 

#0080FF  

 
 

#B404AE  
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12.  
 

Sensor Natuurkundige grootheid Eenheid 

Thermometer temperatuur graden Celsius   

Microfoon geluid dB (decibel)  

Nabijheid afstand meter   

Magnetometer / kompas magnetisch veld Tesla   

Accelerometer versnelling m/s
2
 

Camera beeld RGB waarden   

Lichtintensiteit licht intensiteit Lux 

GPS locatie Lengte- en breedtegraad 

Gyroscoop hoeksnelheid  m/s/hoek 

 
 

13.  
De waarden zijn: 

 x: 0 

 y: 0 

 z: 9,8 (het kan zijn dat deze waarde niet af te lezen om dat de g lijn voor de z lijn valt en 
deze lijnen dezelfde waarde hebben) 

 g: 9,8 

 drempel: 12 
 

14.  
Op de x-as. Dus de rode lijn. 

A B tijd 

t0 
t0 
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15.  
Kijk schuin naar beneden naar de tafel. Plaats nu de smartphone in je blikveld zodat je tegen de 
onderkant (de kant waar de oplader in past) van de smartphone kijkt. Kantel de smartphone iets 
totdat de grafieken overeenkomen met de screenshot uit het leerlingenmateriaal. 
 

16.  
Doen. 
 

17.  
Doen. De smartphone moet voor elke as 450 gedraaid worden. 
 

18.  
Doen. 
 

19.  
Indien er verschillende antwoorden gegeven worden bij de diverse groepen kan het zijn dat het 
kompas nog niet gekalibreerd is en daarom verkeerde waarden weergeeft. Door het draaien van 
de smartphone  in diverse richtingen (rondjes draaien) wordt dit euvel verholpen. Met name 
één van de zwarte smartphones heeft hier last van. 
 

20.  
De y- en de x-lijn behouden dezelfde waarden (0). De z-lijn zal van waarde veranderen. 

 
21.  

Bij gezichtsherkenning zou er voor aanvang van het spel van elke deelnemer een foto van het 
gezicht moeten worden genomen. Deze foto’s moeten daarna worden opgeslagen in een 
database. Tijdens het spelen van het spel moet nadat een foto is genomen, gekeken worden of 
het gezicht dat gefotografeerd is overeenkomstige kenmerken heeft met foto’s van gezichten 
die zich in de database bevinden. 

 
22.  

Er worden privacygevoelige gegevens opgeslagen waar ook misbruik van gemaakt kan worden. 
De gegevens die op het paspoort in een chip worden opgeslagen komen ook in een centrale 
database te staan. 

 
23.  

Doen.  De gezichten die als een gezicht herkend worden zijn: 2, 5, 8, en 10. 
 

24.  
Doen 
 

25.  
Foto 2 

 
26.  

Doen 
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27.  
Daaraan kun je de conclusie verbinden dat het detecteren van gezichten niet altijd goed gaat. In 
dit geval wordt een deel van het pak van premier Rutte als zijnde een gezicht herkend.  
 

28.  
 

Nr: Betrouwbaarheidsgehalte: 

1 0 % 

2 83 % 

3 0 % 

4 0 % 

5 75 % 

6 0% 

7 0 % 

8 58 % 

9 0 % 

10 56 % 

11 0 % 

12 0 % 

 
 

29. Het betrouwbaarheidsgehalte zal 0 % zijn omdat het gezicht onderste boven staat en daardoor 
niet als een gezicht herkend zal worden. 

 
30. De software voor het detecteren van het gezicht moet in staat zijn een gezicht te roteren indien 

dat nodig is. In dit geval staat het gezicht onderste boven en moet eerst 180 graden gedraaid 
worden voordat het als een gezicht gedetecteerd kan worden. 

 
31. Doen 

 
 

 


