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PhotoShoot  - De Game 

Inleiding 
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. 
 

Doel van de lessen 
We willen inzichtelijk maken welke componenten allemaal nodig zijn voor het ontwikkelen van deze 

game. Jullie 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.  
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Opbouw van het lesmateriaal 
Het lesmateriaal behandelt 4 belangrijke punten: 

1. Uitwisselen adressen. 

2. Tijdsynchronisatie. 

3. Werken met sensoren. 

4. Gezichtsdetectie. 

 

Het gebruik van smartphones uit de leskist 
In de leskist bevinden zich 4 smartphones. Deze worden gebruikt bij een aantal opdrachten. Gebruik de 

smartphones alleen zoals in de opdrachten omschreven wordt. De smartphones zijn eigendom van de 

VU. Er dient zorgvuldig met deze apparatuur te worden omgegaan.  

Het is niet toegestaan om veranderingen in de instellingen van de smartphones aan te brengen! 

 Als je per ongeluk op een verkeerd knopje hebt gedrukt, raadpleeg dan altijd je docent. 

 Zodra je klaar bent met een opdracht, geef je de smartphone door aan een medeleerling die nog 

opdrachten met de smartphone moet maken. 

 

Voordat iedereen aan de slag gaat met het doorwerken van dit lesmateriaal verdeelt de docent de klas 

in twee groepen. Deze groepen krijgen respectievelijk de naam team zwart (zwarte smartphones) en 

team wit (witte smartphones). Beide teams krijgen de beschikking over twee smartphones die nodig zijn 

bij het uitwerken van diverse opdrachten. Het is de bedoeling dat deze smartphones telkens onderling 

worden uitgewisseld maar ook dat de opdrachten individueel worden uitgewerkt.  

 

Aan het eind van de laatste les 
Nadat alle onderdelen zijn doorgenomen, wordt er uit beide groepen één leerling geselecteerd die 

uiteindelijk het spel gaat spelen. Elke groep bepaalt zelf wie de groep gaat vertegenwoordigen bij het 

spelen van het spel. Wellicht kunnen er meerdere rondes gespeeld worden.  
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PhotoShoot onderdeel 1: Het opzetten van de communicatie tussen de 

smartphones 
PhotoShoot is een spel voor twee smartphones. Tijdens het spel worden er berichten verzonden tussen 

de beide smartphones. Hiervoor is het noodzakelijk dat beide smartphones op de hoogte zijn van 

elkaars adres. Dit adres is vooraf nog onbekend. De smartphones moeten dus eerst elkaars adres weten 

voordat het spel kan starten.  

 

Side-channels: een kip-ei probleem 
Omdat de adressen nog niet bekend zijn, kunnen de smartphones elkaar natuurlijk geen bericht sturen 

waarin ze hun adres vermelden. Om toch de adressen te kunnen uitwisselen kan er gebruik gemaakt 

worden van side-channels. Dit zijn communicatiekanalen waarvoor geen adressen nodig zijn. 

In het volgende voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de microfoon en de speaker als side-channel: 

Smartphone A bevindt zich in de buurt van smartphone B. Smartphone A weet zijn eigen adres en 

codeert dat in morse-code. Vervolgens speelt smartphone A deze morse-code af. Het geluid komt uit de 

speaker. De microfoon van smartphone B vangt het geluid op en decodeert de morse-code. Nu weet 

smartphone B het adres van smartphone A en kan het normale berichten versturen. In het eerste bericht 

zal smartphone B zijn eigen adres vermelden, zodat smartphone A ook normale berichten naar 

smartphone B kan versturen. 

Een side-channel gebruikt altijd een output element van de ene smartphone om het adres bekend te 

maken en een input element van de andere smartphone om dit te detecteren. Side-channels kunnen 

nog geen gebruik maken van adressen. 

In een smartphone zijn de volgende input en output componenten aanwezig: 

Input: Output: 

Microfoon GSM zender 

Bewegingssensor Bluetooth zender 

Wifi ontvanger Screen 

3G ontvanger 3G zender 

Bluetooth ontvanger  

GSM ontvanger  

Camera Trilfunctie 

Touchscreen Speaker 

Bedieningsknoppen Wifi zender 

 

Opdracht 1: Probeer voor de communicatie tussen A en B zoveel mogelijk side-channels te verzinnen. 

Leg uit hoe het adres verstuurd en ontvangen kan worden. 
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Van broadcast naar point-to-point: 
Side-channels maken vaak gebruik van het principe van broadcasting. De piepjes van A kunnen niet 

alleen gehoord worden door B, maar ook door C of D. Het signaal kan door meerdere apparaten 

waargenomen worden en dus niet alleen door B. Wil je niet dat een bericht voor iedereen beschikbaar 

is, dan zul je gericht een verbinding tot stand moeten brengen. In dat geval spreken we van  een point-

to-point verbinding. Bij PhotoShoot maken we alleen gebruik van broadcasting om de adressen uit te 

wisselen, daarna is er telkens sprake van point-to-point verbindingen. 

Opdracht 2: Geef van de volgende voorbeelden aan of we te maken hebben met broadcasting of een 

point-to-point verbinding. 

 Het versturen van een brief 

 Het voeren van een telefoongesprek 

 Een vergadering via Skype 

 Het versturen van een twitterbericht 

 

Drie manieren om te communiceren 
Nu de smartphones door de side-channel communicatie elkaars adres weten, kan de normale 

communicatie beginnen. Hiervoor zijn drie verschillende mogelijkheden die we hieronder stuk voor stuk 

uitleggen. 

 

Manier 1: rechtstreeks 

Beide smartphones, we noemen ze voor het gemak even A en B, communiceren rechtstreeks met 

elkaar. Als A en B met elkaar willen praten, hebben ze wel een adres van elkaar nodig. A moet weten 

waar B is en andersom.  

 

   

   

   

   

   

 

 

 

Vergelijk het maar met het versturen van berichten tussen twee pc’s .  Apparaten die met het internet 

zijn verbonden,  worden aangeduid als hosts. Een host kan een computer zijn, maar ook bijvoorbeeld 

een smartphone of een router. Elke host heeft een IP-adres. Als twee pc’s gegevens willen uitwisselen, 

moeten ze van elkaar weten waar ze te bereiken zijn. Daarvoor gebruiken ze hun IP-adressen.  Een 

voorbeeld van een zo’n IP-adres is bijvoorbeeld 130.37.20.20.  

A B 
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Opdracht 3: Het internet bestaat uit een groot aantal netwerken die met elkaar zijn verbonden door 

routers.  Hoe kun je aan een IP-adres zien in welk netwerk de pc zich bevindt en om welke pc het gaat? 

Om daarachter te komen, kan er een traceroute worden uitgevoerd. Traceroute is een TCP/IP 

programma dat gebruikt wordt om na te gaan welke route pakketjes afleggen om een bepaalde host op 

het Internet te bereiken. In ons geval de host met IP-adres 130.37.20.20. Voor het uitvoeren van een 

traceroute kun je gebruik maken van het menu-onderdeel traceroute op de website: 

http://centralops.net/co/ of het onderdeel trace op de website http://network-tools.com/ .  

Ga na welke route een pakketje vanaf de server waarop de website staat aflegt naar jouw computer. 

Door welke landen gaat jouw pakketje? Uit welk land kwam het vandaan? 

Opdracht 4: Voor het vaststellen van IP-adressen wordt gebruik gemaakt van het IPv4 protocol.  IPv4 

maakt gebruik van 32 bits adressen. Hoeveel verschillende IP adressen kunnen er maximaal met IPv4 

gemaakt worden? Leg uit hoe je aan je antwoord komt. 

Opdracht 5: Lees het artikel over IPv4 (http://www.nu.nl/internet/2436586/laatste-ipv4-adressen-

uitgedeeld.html ). Hier wordt gesproken over IPv6. Hoeveel extra adressen komen er door IPv6 

beschikbaar? Licht je antwoord toe. 

 

Manier 2: via een server op het internet 

Het probleem met voorgaande methode is dat het in de praktijk vaak voorkomt dat smartphones een 

privé IP-adres krijgen toegewezen binnen het netwerk van de provider of binnen een Wifi netwerk. Met 

zo’n IP-adres ben je niet rechtstreeks bereikbaar voor andere smartphones. Een oplossing zou kunnen 

zijn dat de smartphones A en B met elkaar kunnen communiceren door gebruik te maken van een 

aparte server die via het internet benaderbaar is. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

A B 

SERVER 

http://centralops.net/co/
http://network-tools.com/
http://www.nu.nl/internet/2436586/laatste-ipv4-adressen-uitgedeeld.html
http://www.nu.nl/internet/2436586/laatste-ipv4-adressen-uitgedeeld.html
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Smartphone A zal bij de server bekend moeten maken dat hij beschikbaar is. Nadat B zich aangemeld 

heeft bij de server zal de server A en B met elkaar moeten matchen.  Een probleem dat zich kan 

voordoen bij het aanmelden van beide apparaten is dat de server wel moet weten dat smartphone A 

wel A is en niet toevallig de zich in de buurt bevindende smartphone C. Dat probleem zou kunnen 

worden verholpen indien de server voor de identificatie van de smartphones gebruik maakt van de 

locatiegegevens van het apparaat. Deze locatiegegevens kunnen ook gebruikt worden voor het matchen 

van bijvoorbeeld smartphone A en B.  

 

Manier 3: via een server in een privénetwerk 

De derde mogelijkheid waarop een verbinding tussen de twee smartphones geregeld kan worden, is 

door een klein privénetwerkje op te zetten waarbij een locale laptop of een computer de rol van een 

grotere centrale server overneemt. De smartphones A en B communiceren met elkaar via deze laptop of 

computer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de praktijk: opzetten van communicatie bij PhotoShoot 
We hebben gezien dat er meerder mogelijkheden zijn om met side-channels de adressen uit te wisselen 

en dat er meerdere mogelijkheden zijn om de smartphones met elkaar te laten communiceren. We 

lichten nu toe welke side-channel we voor PhotoShoot gebruiken en voor welke manier van 

communiceren we hebben gekozen. 

 

A B 
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Keuze van communiceren bij PhotoShoot: 

Bij het spelen van PhotoShoot op school kiezen we voor de derde mogelijkheid om de communicatie 

tussen de beide smartphones te realiseren. Dat wil dus zeggen: gebruik van een privénetwerk waarbij  

beide smartphones contact maken met een eigen laptop die als server fungeert.  

We hebben voor deze optie gekozen zodat de eigen laptop gebruikt kan worden om alle communicatie 

te onderscheppen en zichtbaar te maken op een groot scherm. Er is ook een versie van PhotoShoot in 

de Android market te vinden waarbij er voor optie 1 wordt gekozen, de directe communicatie. Met deze 

versie kun je PhotoShoot spelen zonder dat je daarvoor een extra laptop nodig hebt. Er is geen versie 

met een server (optie 2) omdat dit te kostbaar zou zijn. 

Keuze van de side-channel bij PhotoShoot: 

Voor het uitwisselen van adressen maken we in PhotoShoot gebruik van de side-channel scherm-

camera. We laten op het scherm van de laptop (bij de market versie is dit het scherm van de 

smartphone) het adres zien. De camera van de smartphone kan dit adres vervolgens ‘lezen’ en weet dan 

het adres van de laptop. De laptop zorgt ervoor dat de adressen van de smartphones ook worden 

uitgewisseld zodat die elkaar ook rechtstreeks kunnen benaderen. In het onderstaande stuk gaan we in 

op hoe de smartphone het adres van een scherm kan lezen met de camera.  

 

Aanmelden via QR codes: 
Bij PhotoShoot gebruiken we QR codes voor het aanmelden van de smartphones bij de laptop die als 

een server  fungeert. In deze QR code is het IP-adres van de laptop gecodeerd. De laptop verspreidt het 

adres van de aangemelde telefoon naar de andere telefoon en vice versa. Een QR code is een 

tweedimensionale streepjescode die in 1994 is ontwikkeld door een Japans bedrijf.  QR is een afkorting 

die staat voor “Quick Response”. De term Quick Response heeft te maken met het feit dat QR codes snel 

decodeerbaar zijn. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n QR-code.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Streepjescode
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Opdracht 6: Een QR code is opgebouwd uit pixels. Deze pixels hebben de kleur zwart of de kleur wit.  

Hoeveel pixels zijn er nodig om bovenstaande QR-code te maken? 

 

Opdracht 7: In de tweede  QR code zijn een aantal herkenningspunten te zien. Dat zijn de rode 

vierkanten. De pixels die voor deze herkenningspunten worden gebruikt, kunnen uiteraard niet meer 

gebruikt worden voor het coderen van informatie. Hoeveel pixels kunnen er uiteindelijk nog voor het 

coderen van data gebruikt worden? Hoeveel informatie kun je hierin opslaan? 

Opdracht 8: In Nederland lezen we van links naar rechts en van onder naar boven. Je weet altijd waar je 

moet beginnen. Leg uit hoe de smartphone kan bepalen waar die moet beginnen met lezen van de QR 

code.  Ga na of de QR code ook gelezen kan worden als je de smartphone een kwartslag en een halve 

slag draait. Wat heeft dit met de herkenningspunten te maken? 

Met de in de leskist meegeleverde smartphones is het mogelijk om QR codes te scannen, maar ook zelf 

te maken. Het maken van QR codes doe je met behulp van een QR Code Generator. Het scannen van 

een QR code kan met een QR Code Reader.  Omdat er in de leskist maar 4 smartphones meegeleverd 

worden, kan niet iedereen tegelijk met een smartphone werken. We laten daarom ook zien hoe je via 

internet ook gebruik kan maken van en QR Code Generator om zelf QR codes te maken.   

Na het aanzetten van de smartphone klik je met je vinger op het icoontje van PhotoShoot. De game 

wordt geladen waarna al snel een nieuw scherm verschijnt waarop een menukeuze te zien is. 
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In het menu kan er gekozen worden voor: 

1. QR codes 

2. Sensoren 

3. Gezichtsdetectie 

4. Speel duel 

 

Nadat er een keuze uit het menu is gemaakt, is het altijd mogelijk om weer terug te komen in het 

hoofdmenu door te drukken op de toets met het pijltje terug 

 

Op deze plek van het lesmateriaal houden we ons alleen nog bezig met het onderdeeltje QR codes.  Klik 

op het onderdeeltje QR codes. In het volgende scherm kun je dan kiezen voor het lezen van een QR code 

of voor het zelf maken van een QR code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 9: Scan het voorbeeld van de QR code waarvan je hebt moet bekijken uit hoeveel pixels deze 

QR code is opgebouwd. Dit doe je door te klikken op Scan een QR-code. Vervolgens houd je de  camera 

van de smartphone voor de QR code totdat de code gedetecteerd wordt. Welke boodschap is in de QR 

code verborgen? 

Voor het zelf maken van een QR code kan er gebruik gemaakt worden van een van de beschikbare 

smartphones of van de website http://zxing.appspot.com/generator/. 

Opdracht 10: Bij het bouwen van webpagina’s worden in de html-tags vaak hexadecimale kleurcodes 

gebruikt. Elk team krijgt van zijn/haar docent één kleurcode en verstopt deze informatie in een QR code. 

Deze codes kunnen via de genoemde website worden uitgeprint en binnen de teams worden 

uitgewisseld. Beide teams bekijken vervolgens welke kleur bij de verkregen code hoort. 

http://zxing.appspot.com/generator/
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Nu bekend is hoe je informatie in een QR code kunt verstoppen, wordt het tijd te laten zien hoe de 

beide smartphones voor het spelen van het spel zich kunnen aanmelden bij de laptop die gebruikt 

wordt. Het is nog niet de bedoeling dat de smartphones daadwerkelijk worden aangemeld. Dat gebeurt 

pas bij de laatste fase waarin het spel wordt gespeeld. 

Tijdens het spel wordt gebruik gemaakt van een zwarte en een witte smartphone. Na het starten van 

het spel scannen de beide smartphones de QR codes die bij de kleur van het toestel horen. Het witte 

mannetje hoort bij de witte smartphone, het zwarte mannetje bij de zwarte smartphone. De QR codes 

zijn te zien op het scherm van de laptop of als het beel geprojecteerd wordt op een scherm of 

smartboard. Nadat de QR codes die bij de verschillende toestellen horen zijn gescand, is op het scherm 

te zien dat beide toestellen bij de server bekend zijn.  
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PhotoShoot onderdeel 2: De synchronisatie 
In deze fase weten de beide smartphones inmiddels dat ze met elkaar kunnen praten. Voor het verloop 

van het spel is het belangrijk dat voor beide apparaten PhotoShoot op hetzelfde moment start. 

Daarvoor zullen de smartphones A en B gesynchroniseerd moeten worden.  Van de synchronisatie zelf 

merk je niet zoveel. Toch willen we voor deze fase ook wat aandacht besteden aan de manier waarop de 

synchronisatie geregeld wordt. Kijk eens naar het onderstaande plaatje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de smartphones A en B de begintijd willen synchroniseren, zou dat op de volgende manier geregeld 

kunnen worden. A stuurt een berichtje naar B:  “Ik wil gaan synchroniseren”. Op het moment dat B daar 

klaar voor is, stuurt B een berichtje terug: “Ik kan nu synchroniseren”. Nadat A dit berichtje ontvangen 

heeft, stuurt A naar B een bevestiging. Smartphone A beschouwt het tijdstip waarop het antwoord van 

smartphone B wordt ontvangen als t0 (tijd 0). Dit referentiepunt is voor A de starttijd van het spel. 

Toestel B krijgt van toestel A een bevestiging. De gemiddelde tijd tussen het tijdstip waarop B een 

bericht naar A heeft gestuurd en de het tijdstip waarop B een antwoord van A krijgt, is voor B het tijdstip 

t0. Als het versturen van de berichten verloopt volgens bovenstaan scenario is t0 voor zowel A als B 

hetzelfde tijdstip en zijn de beide apparaten gesynchroniseerd. 

Opdracht 11: Bedenk uitgaande van bovenstaand voorbeeld een scenario waarbij het synchroniseren 

van de tijd niet goed gaat. 

A B tijd 

t0 t0 
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PhotoShoot onderdeel 3: Sensoren 
Na het succesvol synchroniseren van de tijd van de beide smartphones belanden we in de fase waarin 

de informatieverwerking kan gaan plaatsvinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van sensoren. 

Sensoren kun je vergelijken met menselijk zintuigen. Sensoren nemen dingen waar en geven deze 

informatie door. Er zijn eenvoudige maar ook ingewikkelde sensoren. Dat hangt af waarvoor ze gebruikt 

worden en de hoeveelheid gegevens die een sensor moet kunnen verwerken. Sensoren zijn vaak 

gekoppeld aan computers,  maar dat is niet altijd het geval. Denk maar eens aan een eenvoudige 

bewegingssensor die registreert of een tuinlamp aangaat als iemand de tuinpoort openmaakt.  Of een 

sensor die er voor zorgt dat licht automatisch gaat branden wanneer er in een ruimte een beweging 

wordt  waargenomen.   Het zijn enkele voorbeelden.  

De hardware van de smartphones die voor PhotoShoot gebruikt worden bevat ook diverse sensoren. 

Met deze sensoren kunnen we de waarden van bepaalde grootheden in de omgeving meten. Deze 

waarden kunnen vervolgens worden gebruikt in de software van de telefoon. De maat waarin een 

natuurkundige grootheid  wordt uitgedrukt noemen we een eenheid.   

Opdracht 12: In onderstaand overzicht staan grootheden en eenheden niet bij de juiste sensor. Zorg 

ervoor dat het overzicht wel klopt. 

Sensor Natuurkundige grootheid Eenheid 

Microfoon temperatuur Lux 

Camera geluid RGB waarden 

Nabijheid afstand m/s/hoek 

GPS magnetisch veld Lengte- en breedtegraad 

Accelerometer versnelling graden Celsius 

Magnetometer / kompas beeld Tesla 

Lichtintensiteit licht intensiteit dB (decibel) 

Thermometer locatie m/s
2
 

Gyroscoop hoeksnelheid  meter 

    

In  de huidige generatie telefoons worden de gegevens die door sensoren worden verkregen voor 

diverse doeleinden gebruikt. Zo kan met behulp van sensoren de helderheid van het scherm op basis 

van het omgevingslicht worden veranderd. In een donkere omgeving kun je het scherm ook wel goed 

zien met een mindere helderheid. Dus past de telefoon de helderheid naar beneden aan als het 

omgevingslicht donkerder is. Dat zelfde zie je gebeuren bij navigatiesystemen. Een automobilist die in 

het donker rijdt zal op zijn navigatiesysteem een scherm hebben waarvan de helderheid is aangepast 

aan het omgevingslicht. Dat scherm ziet er bij daglicht anders uit. 

Voor PhotoShoot maken we gebruik van verschillende sensoren in de telefoon. De camera hebben we 

nodig voor het detecteren van gezichten. Om te voorkomen dat deelnemers vals spelen worden de 
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magnetometer en de accelerometer gebruikt.  De accelerometer hebben we ook nog nodig om nieuwe 

kogels te laden als de kogels tijdens het spel op zijn.  

Aan het begin van een duel horen beide spelers met de rug naar elkaar toe te staan. Vervolgens zetten 

zij beiden evenveel stappen uit elkaar. Pas na de afgesproken hoeveelheid stappen is het toegestaan om 

je om te draaien. Omdat je zelf niet kunt controleren of je tegenstander zich wel houdt aan de 

hoeveelheid stappen en of je tegenstander zich niet te vroeg omdraait, doet de smartphone van je 

tegenstander dat voor jou. Zelf wordt je door je eigen smartphone gecontroleerd. Door deze controle 

kan voorkomen worden dat één of beide spelers tijdens het spel vals spelen en zich dus niet aan de 

spelregels van het spel houden. 

 

Hoe werkt dat nu? Hoe kunnen we met behulp van sensoren het aantal stappen bepalen en kijken of 

een van de spelers zich omgedraaid heeft?  

Voor stapdetectie gebruiken we de accelerometer of wel versnellingsmeter. Laten we eens op een rijtje 

zetten hoe we vanaf de sensorgegevens tot aan stappen komen. Daarvoor kijken we eerst naar hoe de 

sensor in elkaar steekt. De accelerometer meet versnelling. Versnelling is een vector, dat wil zeggen het 

heeft een waarde en een richting. De waarde kunnen we makkelijk uitdrukken in een getal, bijvoorbeeld 

3 m/s2. Dan weet je dat er een versnelling is van die grootte. Maar je weet nog niet in welke richting het 

is. Om ook te weten welke richting het is, bestaat de accelerometer uit drie sensoren die de versnelling 

in de x-richting, de y-richting en de z-richting meten. Door deze waarden te combineren kun je 

vaststellen in welke richting de totale versnelling is. Merk op dat deze richting altijd gebaseerd is op het 

assenstelsel van de smartphone. Dus bijvoorbeeld de smartphone heeft een versnelling naar rechts van 

3 m/s2. Als je de smartphone plat op tafel neerlegt met het scherm naar boven (zie afbeelding 1 ) dan is 

de x-as van links naar rechts (links negatieve waarden, rechts positieve waarden), de y-as van voor naar 

achter (voor negatieve waarden, achter positieve waarden) en de z-as van onder naar boven (boven 

negatieve waarden, onder positieve waarden). In stilliggende positie zal de smartphone op de x-as en y-

as geen versnelling meten (0 m/s2) en op de z-as een versnelling van ongeveer 9,81 m/s2, dit is de 

valversnelling op aarde (g).  
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Afbeelding 1: 

 

Afbeelding 2: 
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Opdracht 13: Kies in het menu van PhotoShoot voor het onderdeel sensoren. 

 

 

 

In het scherm dat daarna weergegeven wordt, kunnen de onderdelen Metingen, Kompas en 

Accelerometer uit- of aangezet worden.  

 

 

 

Zet het onderdeel kompas uit.  De onderdelen metingen en accelerometer moeten aanstaan. Plaats 

daarna de smartphone plat op tafel met het scherm naar boven gericht. Er worden nu waarden 

weergegeven. Door het onderdeel metingen weer uit te zetten, is het mogelijk om de waarden in de 

grafiek uit te lezen. Je krijgt als het ware een screenshot die je kunt uitlezen. 
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Welke waarden lees je af uit de grafiek? 

Welke waarde heeft de drempelwaarde? Welke waarde heeft de totale versnelling (g)? Kun je de 

waarden van de x,  y, en z-as aflezen? Noteer deze waarden. 

In opdrachten die volgen, worden de smartphones telkens in verschillende posities gebruikt. In de 

tekening hieronder geven we even aan wat we bedoelen als we zeggen dat de smartphone vooruit, 

achteruit, naar links, naar rechts, naar boven en naar beneden moet worden bewogen. 

 

 

 

Opdracht  14: Stel we zetten metingen 

en accelerometer aan en tillen de 

telefoon die plat op tafel met het 

scherm naar boven ligt in verticale 

positie op. We bewegen de 

smartphone meerdere keren van links 

naar rechts.  Op welke as worden nu 

de hoogste positieve en negatieve 

waarden aangegeven?    
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Opdracht 15: Bekijk de onderstaande instellingen. Kun je aan de hand van de afgebeelde waarden 

toelichten in welke stand de smartphone zich bevond bij het vastleggen van deze waarden? Zo, niet kun 

je door de smartphone te draaien en te kantelen de onderstaande instellingen evenaren? Beschrijf de 

positie van de smartphone ten opzichte van jezelf en de tafel waar je voor zit. 

 

 

 

Als de smartphone op z'n kop op tafel ligt zal de z-as ongeveer -9.81 m/s2 aangeven. Staat de 

smartphone op zijn rechterzijkant, dan zal de x-richting ongeveer 9,81 m/s2 aangeven, op de 

linkerzijkant is dat -9.81 m/s2.  Als je de smartphone plat in je hand houdt en naar voren versnelt met 

een versnelling van 3 m/s2 zal de accelerometer voor de y-richting een positieve waarde van 3 geven.  

 

Opdracht 16: Controleer of de smartphone die rechtop gehouden wordt op de y-as inderdaad de 

waarde +9.81 m/s2 weergeeft. 

Opdracht 17: Ga na in welke positie de smartphone voor x, y en z dezelfde waarde weergeeft. Probeer 

dit uit. Als het lukt, hoor je een geluidsignaal. Als het geluidsignaal niet klinkt, controleer dan of het 

volume hoog genoeg is. Ga dan terug naar het menu en kies opnieuw voor sensoren. 

 

Hoewel je dus zowel de richting als de waarde van de versnelling kunt berekenen, zijn we om stappen te 

detecteren alleen geïnteresseerd in de waarde van de versnelling. Wanneer de voet de grond raakt is er 

namelijk sprake van een afwijking van de versnelling ten opzichte van de ruststand. Als de versnelling 

met een bepaalde drempelwaarde afwijkt van de versnelling in ruststand (de 9,81 m/s2), hebben we een 

stap gedetecteerd. De totale versnelling kun je berekenen net zoals je krachten in verschillende 

richtingen bij elkaar optelt of de diagonaal in een kubus berekent: wortel(x2+y2+z2). In stilstand is de 

versnelling dus 9,81 m/s2.  Op het scherm wordt de totale versnelling aangegeven door de paarse lijn 



 

19 

(wortel(x2+y2+z2)). De grijze lijn geeft de drempelwaarde aan.  De drempelwaarde is ongeveer 12. Als het 

getal hoger is dan 12 is er een stap gevonden. De paarse lijn zal dan over de grijze lijn, dus de 

drempelwaarde, heengaan. Stappen die gedetecteerd worden zijn op het scherm te zien als gele stipjes. 

Bij het neerzetten van de voet gebeurt het vaak dat je niet een, maar meerdere afwijkingen in korte tijd 

detecteert, omdat de versnelling zowel groter wordt als de rustwaarde als kleiner wordt dan de 

drempelwaarde (de terug-deinzing van je voet na aanraking met de grond). Om te voorkomen dat we 

stappen dubbel tellen hebben we een korte tijd na elke stap ingelast waarin nieuwe gedetecteerde 

stappen niet tellen en verhogen we de drempelwaarde na iedere stap. Deze drempelwaarde zakt 

vervolgens zachtjes terug naar de originele waarde.  

 

Opdracht 18: Kies in het menu het onderdeel 

Sensoren. Zet metingen en accelerometer aan 

en het kompas uit. Beweeg de smartphone een 

keer snel op en neer. Je bereikt hiermee 

hetzelfde effect als wanneer er een stap wordt 

gedetecteerd. Controleer op het scherm of de 

grijze lijn (de drempelwaarde) inderdaad eerst 

stijgt en daarna langzaam terug zakt naar de 

oorspronkelijke waarde. Houd de smartsphone 

voor het uitvoeren van deze opdracht in de positie zoals hieronder is aangegeven.  

 

 

Voor het detecteren van stappen maken we gebruik van een versnellingsmeter. Maar hoe weten we nu 

of een deelnemer zich niet voortijdig omdraait en een virtueel schot afvuurt. Daarvoor gebruiken we het 

kompas van de smartphone. Een kompas is een navigatie-instrument waarmee de richting ten opzichte 

van het noorden bepaald kan worden. Onze aarde wordt omring door een magnetisch veld. Dit 



 

20 

zogenaamde aardmagnetische veld is de basis voor de werking van het kompas. Het ons bekende 

traditionele kompas maakt gebruik van een magneet. Deze magneet past zich onder invloed van het 

aardmagnetische veld aan en kan zo gebruikt worden om een richting aan te geven. Bijvoorbeeld het 

magnetische noorden. 

Het kompas meet dus magnetische sterkten. Hoe kunnen we 

nu het kompas gebruiken om te bepalen of iemand zich 

voortijdig omdraait en dus vals speelt. Dat doen we door aan 

de hand van het kompas te kijken of er een al te sterke 

afwijking in een bepaalde richting is.  

In onderstaand plaatje zie je dat er telkens drie stappen 

worden gezet. In het eerste geval gebeurt dat telkens met een 

kleine afwijking naar links of naar rechts. Er wordt dus niet 

echt recht vooruit gelopen. Deze afwijking is echter binnen de 

marge die wij als acceptabel hebben afgesproken cq 

geprogrammeerd. De smartphone zal dus niet aangeven dat er 

vals gespeeld wordt. In het tweede geval vallen de drie stappen echter buiten de door ons vastgestelde 

marge. Dit wordt door het kompas waargenomen. Er wordt dus voortijdig omgedraaid. De smartphone 

constateert dat er vals gespeeld wordt. Tijdens het spelen van het spel zal er in het laatste geval op de 

laptop een melding verschijnen dat er voortijdig door een deelnemer is omgedraaid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 
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Opdracht 19: Kies in het menu het onderdeel Sensoren. Zet metingen en kompas aan en de 

accelerometer uit. Hou de smartphone in verticale positie (zie afbeelding hieronder). Bepaal nu het 

noorden. Dit kun je vinden wanneer alle waarden voor alle assen 0 aangeven. Vergelijk je antwoord met 

de andere groep. Het kan zijn dat er een kleine afwijking is. Je kunt zelf ook controleren of het kompas 

op de smartphone het noorden aangeeft. We gebruiken daarvoor Google Maps. Open Google Maps 

(http://maps.google.nl/). Zoek op het adres van je eigen school en kies dan voor streetview. Je kunt aan 

de hand van het kompas op Google Maps, links bovenaan, zien in welke richting het noorden ligt. 

Controleer of dat overeenkomt met de richting die het kompas op de smartphone aangeeft. 

 

 

  

Opdracht 20: Draai je nu 3600 om (met de smartphone nog steeds in verticale positie). Wat gebeurt er 

met de z, de x en de y lijn? 

http://maps.google.nl/
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PhotoShoot onderdeel 4: Gezichtsdetectie 
De smartphones kunnen met elkaar praten, de tijd van beide toestellen is gesynchroniseerd en we 

weten inmiddels hoe we met behulp van sensoren kunnen nagaan of de deelnemers aan het duel zich 

houden aan de spelregels. Daarmee zijn we beland in de fase waarin gezichtsdetectie een rol gaat 

spelen. 

Nadat de beide deelnemers ieder drie stappen hebben gezet en zich hebben omgedraaid is het tijd om 

op elkaar te schieten. Daarvoor gebruiken ze hun smartphones. Gedurende 60 seconden kunnen de 

deelnemers aan het duel virtuele kogels in de vorm van foto’s op elkaar afvuren. Er wordt raak 

geschoten als bij het nemen van een foto het gezicht van de tegenstander wordt gedetecteerd. 

Bij gezichtsdetectie wordt gebruik gemaakt van een computertechnologie waarbij in afbeeldingen en/of 

foto’s aan de hand van gezichtskenmerken gezichten worden waargenomen. Daarbij worden alle andere 

objecten genegeerd. Met een gebouw, een boom, een tafel, een lamp zal dus niets gedaan worden .  

Om te bepalen of iets een gezicht is kan gekeken worden naar: 

 De afstand tussen de ogen. 

 De afstand tussen de oren. 

 De positie van de ogen en de mond ten opzichte van de neus. 

 De positie van de ogen en de mond ten opzichte van elkaar. 
 
Gezichtsdetectie is iets anders dan gezichtsherkenning. Bij gezichtsherkenning wordt er nadat er een 
aantal kenmerken zijn vastgesteld in een database gezocht naar gezichten met dezelfde kenmerken.   
 
Opdracht 21: Bij PhotoShoot wordt gebruik gemaakt van gezichtsdetectie. Beschrijf welke 
veranderingen in het verloop van het spel moeten worden aangebracht als PhotoShoot zou gaan werken 
met gezichtsherkenning. 
 

Gezichtsherkenning maakt gebruik van biometrie. Biometrie is een verzameling van technieken die is 

gebaseerd op het meten en vaststellen van lichaamskenmerken van een individu. Omdat deze 

lichaamskenmerken uniek zijn, kunnen ze gebruikt worden voor identificatie en authenticatie. Bij 

identificatie stel je de identiteit van iemand vast. Bij authenticatie stel je vast of iemand is wie hij zegt te 

zijn.  Voorbeelden van  toepassingen van biometrie zijn de vingerafdruk, de iris- of netvliesscan, 

stemherkenning en de gelaatsscan. Omdat unieke lichaamskenmerken zijn te herleiden naar één 

individu is de opslag van dit soort gegevens in een database omstreden. De discussie over privacy en de 

bescherming van persoonsgegevens is dan ook onlosmakelijk verbonden met de inzet van biometische 

technieken. 

 

Opdracht 22: In het nieuwe Nederlandse paspoort zit een chip waarin de persoonsgegevens, een 

digitale foto en twee vingerafdrukken van de houder van het paspoort worden bewaard. Leg uit waarom 

de centrale opslag van biometrische paspoortgegevens op gespannen voet staat met de rechten van de 

burger. 
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Opdracht 23: Bekijk de onderstaande gezichten. Noteer voor elk nummer dat hoort bij een gezicht of je 

denkt dat dit gezicht gedetecteerd wordt. Let op: er mag bij het uitwerken van deze opdracht nog geen 

smartphone gebruikt worden. 
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Opdracht 24:  Noteer voor elke afgebeeld gezicht het percentage van de betrouwbaarheid die bij 

gezichtsherkenning volgens jou zal worden gedetecteerd. Kies een getal dat ligt tussen 0 en 100%. Ook 

bij de uitwerking van deze opdracht is het gebruik van één van de smartphones nog niet toegestaan. 

Opdracht 25: Noteer het nummer van het gezicht waarvan het betrouwbaarheidspercentage volgens 

jou het hoogste is. Waarom denk je dat dit het gezicht is met het hoogste betrouwbaarheidspercentage? 

Opdracht 26: Overleg binnen je groep van wie van de groep het gezicht het meest op een gemiddeld 

gezicht lijkt. Gebruik de applicatie om te controleren of je voorspelling klopt. In het menu van de 

smartphone kan gekozen worden voor de optie “Gezichtsdetectie”. Daarna kan er een foto genomen 

worden van een gezicht of iets wat op een gezicht lijkt om het betrouwbaarheidspercentage van het 

gezicht te bepalen.  

Hieronder is te zien hoe we gezichtsdetectie hebben toegepast op een foto van het eerste kabinet 

Rutte: 

 

 

 



 

25 

 

 

 

Opdracht 27: Op de laatste screenshot is te zien dat er ook op het pak van premier Rutte een groene 

cirkel staat. Welke conclusie kun je daaraan verbinden? 

Opdracht 28: Gebruik één van de smartphones om te bepalen welk 

gezicht als een gezicht gedetecteerd wordt. Noteer ook het 

betrouwbaarheidsgehalte van de 12 afgebeelde gezichten. Komen de 

antwoorden overeen met wat je had verwacht? Kijk daarvoor nog 

eens naar je antwoorden op de vragen 23 en 24. 

Opdracht 29: bekijk de foto hiernaast en schat in wat het 

betrouwbaarheidsgehalte van dit gezicht is. Controleer daarna of je 

antwoord overeenkomt met wat de smartphone aangeeft. 
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Opdracht 30: Wat moet je doen met de software voor de gezichtsdetectie om het probleem dat 

geconstateerd wordt in de vorige opdracht op te lossen? 

Opdracht 31: Teken een gezicht in het vlak hieronder totdat het getekende gezicht herkend wordt door 

de gezichtsdetectie van de smartphone. Je mag ook het programma Paint gebruiken om een eenvoudig 

gezicht te tekenen. 
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Het spelen van PhotoShoot  
Nu we gezien hebben wat er bij het ontwikkelen van een game als PhotoShoot allemaal komt kijken, is 

het moment aangebroken waarop de het spel daadwerkelijk kunnen gaan spelen. Jullie docent beschikt 

over een laptop die aangesloten kan worden op een beamer. Zo kan iedereen in de klas het verloop van 

het spel volgen. De klas is als het goed is door julle docent in 2 groepen ingedeeld. Elke groep kiest een 

vertegenwoordiger die voor deze groep aan het duel gaat deelnemen. De groep met de zwarte 

smartphones levert een deelnemer die uitkomt voor zwart. De groep met de witte smartphones levert 

een deelnemer voor wit. 

Nadat alles in gereedheid is gebracht, kiezen de beide deelnemers in het menu het onderdeel “ Speel 

Duel”. 

 

Het kan zijn dat jullie docent nog niet alles in orde heeft. In dat geval verschijnt onderstaande melding. 
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Als je tegenstander nog niet gereed is voor het aankomende duel zie je dat ook terug het scherm van je 

smartphone. 

 

Beide smartphones moeten bij de laptop aangemeld worden. Op het scherm verschijnen twee QR-codes 

waarvan het zwarte team de code scant die bij zwart hoort en het witte team de code die bij wit hoort. 

Het witte team scant dus de bovenste QR code en het zwarte team de onderste QR code. 
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Nadat de QR-codes zijn gescand, de beide smartphones kunnen nu met elkaar via de laptop 

communiceren, kan het spel gespeeld worden.  De tegenstanders gaan met hun rug tegen elkaar staan . 

Via het scherm van de smartphone geeft elke deelnemer aan het duel aan dat hij klaar is voor het duel. 
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Nadat de deelnemers drie stappen naar voren zijn gelopen, draaien ze zich om en kunnen er kogels op 

elkaar afgevuurd worden.  

 

 

 

Onderaan het scherm is te zien over hoeveel kogels de beide tegenstanders nog beschikken. In het 

onderstaande scherm is te zien dat zowel het zwarte als het witte team nog één keer kunnen schieten. 

Er is 3 keer misgeschoten. Er zijn nog 29 seconden over om het spel af te ronden. 
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Nu nog 11 seconden. Het zwarte team heeft geen kogels meer over. Het witte team heeft nu nog één 

kogel. 

 

 

Als het witte team niet op tijd schiet zal het duel onbeslist eindigen. De tijd is dan immers op.  Een team 

kan nieuwe kogels krijgen door het toestel 5 seconden naar beneden gericht te houden. Dat moet 

uiteraard binnen de beschikbare tijd gebeuren. 
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Als er raak geschoten wordt en er dus een gezicht gedetecteerd wordt, is het spel ten einde. 
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