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Abstract 
Het lectoraat Data Intelligence wil FoLA2 geschikter maken voor gebruikt met de digitale tafel en wil 

vanwege deze reden het weergaveprobleem tussen muis- en touchscreenbesturing oplossen en een 

optie aanbieden om het spel gemakkelijker met meerdere spelers rondom de tafel te kunnen spelen. 

In dit onderzoek werd gekeken welke opties het meest geschikt zullen zijn bij het oplossen van de 

weergaveverschillen binnen de omgeving waarin FoLA2 werd ontwikkeld, namelijk Unity. Verder 

werd nog onderzocht hoe het beste FoLA2 kan worden gespeeld met meerdere mensen rondom de 

digitale tafel en wat nodig zou moeten zijn om dit te realiseren.  

Tijdens dit project werd er gebruik gemaakt van de Design-Science-Research methode van Hevner 

(Hevner, 2007). Door middel van deze methode werden verschillende vormen van documentatie 

opgesteld die betrekking hebben tot de opdracht  

Uit het onderzoek zijn geschikte methodes gevonden om het doel van het project te bereiken. Echter 

bleek de code van FoLA2 niet geschikt te zijn voor bepaalde uitbreidingen, waardoor het advies zou 

zijn de code van FoLA2 te herschrijven voordat verdere grote toevoegingen worden 

geïmplementeerd. 
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Introductie 

Aanleiding en probleemstelling 
Het Lectoraat van Data Intelligence ZUYD wil met het onderzoek “Learning Analytics for Learning 

Design” een beter beeld krijgen van de leeractiviteiten van studenten en docenten. Om tot dit doel 

te komen werd het digitale kaartenspel “Fellowship of the Learning Activity” (FoLA2) ontwikkeld, 

waarbinnen gebruikers hun eigen leeractiviteiten kunnen samenstellen. Voor een interactievere 

ervaring voor de speler van FoLA2, wil het Lectoraat Data Intelligence de mogelijkheid aanbieden om 

het spel op een digitale tafel te kunnen spelen.  

Deze digitale tafel kan worden bedient door middel van touchscreen besturing, maar vanwege de 

touchscreen interactie veranderd ook de weergave ten opzichte van hetgeen dat te zien is met een 

muis-besturing. Dit weergaveverschil maakt het moeilijker voor gebruikers om het FoLA2 spel op de 

digitale tafel te spelen. Bovendien wordt het spel alleen maar uit één perspectief uitgevoerd, wat 

ervoor zorgt dat FoLA2 niet zeer geschikt is voor gebruik met meerdere spelers rondom de tafel. 

Doelstelling 
De doelstelling van dit project is het oplossen van de huidige weergaveverschillen tussen muis 

besturing en touchscreen besturing, en het geschikt maken van FoLA2 voor het gebruik met 

meerdere spelers rondom de digitale tafel. 

Theoretisch kader 

Het probleem 
Het probleem is dat de huidige FoLA2 applicatie een weergaveverschil heeft tussen muisbesturing en 

touchscreenbesturing, waardoor het minder compatibel is voor gebruik met de digitale tafel. Verder 

is het lastig de applicatie overzichtelijk te gebruiken als veel mensen rondom de digitale tafel willen 

staan. Dit komt vanwege het feit dat het spel vanuit maar één perspectief wordt uitgevoerd. 

De mogelijke oplossingen 
Voor het probleem van het weergaveverschil zijn verschillende oplossingen mogelijk. De twee 

oplossingen die het meest toepasselijk zijn, zijn het aanpassen van de code en het gebruiken van de 

“Unity System Input” package. De Unity System Input package zorgt ervoor dat dezelfde acties 

worden uitgevoerd, onafhankelijk van de interactiemethode. Deze oplossing zorgt voor een 

gemakkelijke en compacte mogelijkheid om het huidige weergaveverschil op te lossen en uit te 

breiden. 

Voor het probleem van het gebruik van de FoLA2 applicatie met meerdere spelers zijn ook 

verschillende oplossingen mogelijk. Tijdens het project werd naar veel verschillende potentiële 

oplossingen gekeken, waaronder het implementeren van split screen, het gebruiken van een externe 

mobiele applicatie en het gebruiken van externe applicaties die de huidige FoLA2 applicatie 

simuleren. Tijdens het onderzoek werden deze oplossingen met elkaar vergeleken en besproken met 

de bedrijfsbegeleider om erachter te komen welke oplossing het meest toepasselijk is voor het 

probleem. 

Het innovatieve karakter 
Het innovatieve karakter binnen dit project is het probleem van het gebruik van de digitale tafel. Op 

dit nieuw probleem wordt een bekende oplossing toegepast, waardoor het in de DSR-matrix (A 

Hevner, 2020) valt onder een exaptation. De bekende oplossing hierbij is het wegwerken van 

weergaveverschillen bij verschillende interacties methode en het gebruiken van multiplayer opties, 
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maar ze worden toegepast op een nieuw probleem, namelijk het gebruik rond een digitale tafel. 

Omdat het een toepassing is op een nieuw probleem, werd een literatuuronderzoek (Graus, FoLA^2 

Literatuuronderzoek, 2022) uitgevoerd om meer informatie te verzamelen. 

Methode 

Beschrijving van de methode 
Het onderzoek binnen het kader van het project is volgens de stappen van de Design-Science-

Research methode (Hevner, 2007) uitgevoerd.  

Hierbij werden meerdere iteraties uitgevoerd bij elk apart, nieuw gedeelte van het project. In totaal 

werden drie iteraties uitgevoerd. De eerste iteratie vond plaats voor het oplossen van de 

weergaveverschillen tussen muisbesturing en touchscreenbesturing. De tweede iteratie vond plaats 

voor het ontwikkelen van een mobiele applicatie om het gebruik met meerdere spelers rondom de 

tafel geschikter te maken. Ten slotte werd in de derde iteratie het ontwikkelen van een 

verbindingsmogelijkheid tussen de mobiele applicatie en FoLA2gerealiseerd. Deze iteraties binnen de 

Design-Science-Research methode werden uitgevoerd volgens de onderstaande stappen. 

Gevonden requirements 
In het begin van het project werd gewerkt in de Relevance Cycle, waarin door middel van gesprekken 

met de bedrijfsbegeleider een aantal requirements naar voren zijn gekomen voor het ontwikkelen 

van een prototype. Deze verkregen requirements konden hierna worden verwerkt in een SRS (Graus, 

FoLA^2 SRS, 2022). Hierna werd in de Rigor Cycle gewerkt, waarbinnen een literatuuronderzoek 

(Graus, FoLA^2 Literatuuronderzoek, 2022) werd uitgevoerd om erachter te komen op welke 

manieren een product kan worden gerealiseerd dat voldoet aan de requirements. 

Ontwerpen 
Op basis van het SRS (Graus, FoLA^2 SRS, 2022) kon worden gewerkt aan het ontwerp van het 

systeem. Hierbij werd gewerkt in de Design Cycle, waarin meerdere diagrammen werden ontworpen 

die betrekking hebben tot de werking van het product. Deze diagrammen dienen een goed beeld te 

geven over de werking en verschillende componenten die van belang zijn van het prototype en de 

systemen die erbij worden betrokken. De gemaakte diagrammen werden uiteindelijk verwerkt in het 

ontwerpdocument (Graus, FoLA^2 Ontwerpdocument, 2022). 

Ontwikkelen 
Het ontwikkelen van het prototype heeft plaatsgevonden binnen de Design Cycle. Voor de 

ontwikkeling van huidige FoLA2 applicatie, werd deze zodanig aangepast dat het weergaveverschil is 

opgelost tussen muisbesturing en touchscreenbesturing. Bij het oplossen van het weergaveverschil 

werd erop gelet dat de veranderingen aan de code niet ervoor gingen zorgen dat andere 

functionaliteiten minder goed gingen werken. Bovendien werd commentaar toegevoegd bij de 

veranderde stukken zodat deze overzichtelijker zijn en uitleg bieden voor anderen. Bij het 

ontwikkelen van de mobiele applicatie werd erop gelet dat het prototype aan de opgestelde 

requirements voldoet.  

Testen 
Om zeker stellen dat de prototypes werken zoals gewenst, werden tests uitgevoerd. Deze tests vindt 

plaats in de Relevance Cycle en dienen een duidelijk beeld te geven over de huidige capaciteiten van 

de prototypes. De tests van de aangepaste FoLA2 applicatie werden uitgevoerd in dezelfde omgeving 

als bij het daadwerkelijke gebruik; de digitale tafel. Door dit uit te testen met behulp van de digitale 

tafel ontstond er direct een accuraat beeld van de werking van de prototypes. De mobiele applicatie 
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werd getest door het opstellen van een verbinding tussen een mobiele telefoon en FoLA2. 

Uiteindelijk werden de resultaten van de tests vastgelegd in het testrapport (Graus, FoLA^2 

Testrapport, 2022).  

Resultaten 

Onderzoek 
Binnen dit project werd onderzoek uitgevoerd om erachter te komen op welke manier het beste de 

weergaveverschillen kunnen worden opgelost en hoe de huidige applicatie geschikt kan worden 

gemaakt voor gebruik met meerdere spelers rond de digitale tafel. Dit werd gedaan door middel van 

een literatuuronderzoek (Graus, FoLA^2 Literatuuronderzoek, 2022) waarin werd gezorgd voor 

duidelijkheid over aspecten die belang hebben bij het project, zoals: De interactieverschillen tussen 

muis besturing en toetsenbord besturing, Packages die de functionaliteiten behandelen van 

verschillende interactie input, bestaande multiplayer implementaties, tabletop simulators en 

mogelijkheden om externe applicaties met Unity te verbinden. Door het onderzoek is veel 

duidelijkheid ontstaan over de mogelijke richtingen voor het ontwikkelen van de artefacten en 

waardoor het probleem van het weergaveverschil ontstaat. Uit het onderzoek bleek dat er meerdere 

oplossingen zijn voor het verschil in weergave bij verschillende interacties, waaronder het Unity 

Input System. Het Unity Input System laat een applicatie dezelfde acties uitvoeren ongeacht de 

interactie, waardoor gemakkelijk de verschillen kunnen worden opgelost. Echter had de Unity 

omgeving waarin FoLA2 werd gemaakt alleen een verouderde versie van het Input System, waardoor 

werd gekozen om het weergaveverschil handmatig in de code op te lossen. 

Voor de multiplayer optie werd gekeken naar meerdere mogelijkheden. De eerste optie die naar 

voren was gekomen, was de split screen optie. Het probleem van de split screen was echter dat het 

zou zorgen voor zeer inconsistente weergaves, aangezien deze afhankelijk zijn van de afmetingen van 

de device waarmee FoLA2 wordt gebruikt. Bovendien zouden conflicten kunnen ontstaan met 

gelijktijdig gebruik. Verder werd nog gekeken naar applicaties buiten Unity die de huidige FoLA2 

applicatie namaken op een manier die wel geschikt is voor het gebruik met meerdere spelers, maar 

het bleek dat deze opties ook niet geschikt waren voor dit project. De andere optie was het 

aansturen van FoLA2 met een externe applicatie. Echter was de documentatie hiervan zeer 

gelimiteerd en bleek het niet geschikt en realistisch te zijn een zulke optie te implementeren tijdens 

dit project. 

Verder werd nog onderzocht of er mogelijkheden zijn binnen Unity waarmee door netwerk 

connecties gegevens kunnen worden doorgestuurd tussen projecten, waardoor het mogelijk zou zijn 

een mobiele applicatie binnen Unity te maken die een verbinding kan opstellen met de FoLA2 

applicatie. Hieruit is gebleken dat er een Unity asset bestaat genaamd “Mirror” die deze netwerk 

verbinding kan opstellen tussen projecten, waarbij een project dient als de server en een ander 

project dient als een client. Uiteindelijk heeft het onderzoek geholpen met het vinden van een 

richting die compatibel is met de uitvoering van het project, waardoor na overleg werd besloten een 

mobiele applicatie binnen Unity te ontwikkelen die door middel van Mirror kaarten door kan sturen 

naar de FoLA2 applicatie. 

 

Eindproducten 
De eindproducten van dit project bestaan uit een aangepaste FoLA2 applicatie waarbij de 

weergaveverschillen zijn weggewerkt, en een mobiele applicatie die een overzicht van de FoLA2 

kaarten weergeeft. Bovendien werd ook een mogelijkheid ontwikkeld van het doorsturen van 
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commando’s door verschillende applicaties met behulp van netwerking.

 

Figuur 1 FoLA2 Applicatie 

In de aangepaste FoLA2 applicatie werd de code zodanig aangepast dat de weergaveverschillen 

tussen muis besturing en toetsenbord besturing zijn weggewerkt, waardoor het geschikt is om te 

gebruiken met de digitale tafel. Hierbij werd niet de Unity System Input package gebruikt, omdat 

deze pas bij nieuwere versies van Unity is uitgekomen. Bij het aanpassen van de code was het 

belangrijk om op te letten dat geen gewenste functionaliteiten nadelig werden beïnvloed. 

Uiteindelijk is een versie van FoLA2 tot stand gekomen waarbij alles functioneert naar wensen. 

 

De mobiele applicatie is bestemd voor het weergeven van de 

bestaande kaarten in FoLA2 zodat alle gebruikers een duidelijk 

overzicht kunnen hebben van de kaarten binnen het spel. De 

gebruikers kunnen zelf de categorie kiezen en de kaart die ze 

daarbinnen willen zien. Deze applicatie dient het spelen van FoLA2 

met meerdere spelers rond te tafel geschikter te maken, door 

ervoor te zorgen dat iedereen een duidelijk beeld krijgt van de 

kaarten die kunnen worden gekozen.  

 

Figuur 2 Mobiele Applicatie Ontwerp 
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Na verdere bespreking met de bedrijfsbegeleider, werd besloten de mobiele applicatie uit te breiden 

tot een omgeving die potentieel kaarten zou kunnen doorsturen naar FoLA2. Deze mobiele applicatie 

werd gemaakt in Unity met de Mirror asset, die het mogelijk maakt door middel van netwerking een 

verbinding op te stellen met FoLA2. Hierdoor kan met het doorsturen van commando’s de functie 

worden aangeroepen van het aanmaken van kaarten in de FoLA2 applicatie. Echter is de huidige code 

van FoLA2 niet geschikt voor het implementeren van netwerking, waardoor de verbinding tussen 

FoLA2 en de mobiele applicatie kan worden opgesteld, maar geen kaarten kunnen worden 

doorgestuurd. Voor het opstellen van de verbinding, checkt de mobiele applicatie of de FoLA2 

applicatie beschikbaar is binnen het netwerk. Indien de FoLA2 applicatie niet bereikbaar is, geeft de 

mobiele applicatie de gebruiker de optie om de applicatie offline te gebruiken. Als de applicatie 

offline wordt gebruikt, kan de gebruiker wel nog het overzicht van alle kaarten zien, maar is geen 

verbinding opgesteld met FoLA2. 

 

Figuur 3 Mobiele Applicatie 

Verder werd nog een andere applicatie ontwikkeld om vast te stellen dat het doorsturen van 

commando’s en het uitvoeren van functies vanuit een externe applicatie door middel van Unity 

mogelijk is. Hiervoor werden twee Unity applicaties gemaakt, waarbij een applicatie (de client) een 

commando doorstuurt (zie figuur 6) en de andere applicatie (de host) de doorgestuurde commando 

uitvoert (zie figuur 7). Om dit te demonstreren, werd in een applicatie een knop gemaakt die de in de 

andere applicatie de kleur van de kubus veranderd. Doordat deze applicatie het gewenste resultaat 

toont, kan worden geconcludeerd dat Mirror toepasselijk is voor het doorsturen van kaarten naar 

FoLA2 vanuit een mobiele applicatie. 
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Figuur 4 FoLA scherm 

 

Figuur 5 Device scherm 

Discussie 

Positieve aspecten 
De positieve aspecten binnen dit project vallen vooral op het grondige onderzoek voor verschillende 

opties om de doelstelling te behalen. Hierdoor was het mogelijk om effectieve en efficiënte 

oplossingen te vinden voor het probleem van de weergaveverschillen binnen FoLA2, waardoor meer 

tijd werd gestopt in de mobiele applicatie en de opdracht kon worden uitgebreid. Verder waren de 

geleverde resultaten vrij tevredenstellend aangezien deze een optie aanbieden om zowel FoLA2 

zonder weergaveproblemen te gebruiken en ook het mogelijk maken om FoLA2met meerdere spelers 

te kunnen spelen. 

Beperkingen 
De beperkende aspecten van dit project vallen vooral onder de huidige code van de FoLA2 applicatie, 

waardoor veel problemen tot uiting zijn gekomen met betrekking tot het doorsturen van kaarten 

vanuit de mobiele applicatie naar FoLA2. Verder waren de eerste ontwerpbeslissingen van de 

mobiele applicatie niet compatibel met het voordelig doorsturen van kaarten, aangezien deze 

ontwerpen alleen waren bestemd voor het overzicht van de verschillende kaarten binnen FoLA2. 

Verder was de documentatie over netwerken voor multiplayer opties vrij beperkt, waardoor het 

ontwikkelen hiervan meer tijd in beslag heeft genomen. 

Conclusie 
De uiteindelijk gerealiseerde artefacten zijn een aangepaste FoLA2 applicatie waarbij de 

weergaveverschillen zijn opgelost en een mobiele applicatie die met FoLA2 kan verbinden, waarbij de 

gebruiker een overzicht heeft van alle kaarten en met verdere uitbreiding deze kaarten door kan 
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sturen. Bovendien werd een omgeving ontwikkeld waarbinnen werd bewezen dat twee aparte 

applicaties met elkaar kunnen communiceren door middel van netwerking. Hierbij hebben de 

artefacten voldaan aan de “Must Have” en “Should Have” requirements. 

De FoLA2 applicatie kan nu zonder problemen worden gebruikt met de digitale tafel, aangezien de 

weergaveproblemen zijn opgelost. Verder kan de mobiele applicatie ook zowel online als ook offline 

worden gebruikt, waardoor de mobiele applicatie ook op zichzelf kunnen worden gebruikt.  

Voor een vervolgonderzoek wordt aanbevolen de code van de FoLA2 applicatie opnieuw te schrijven 

met de betrekking tot de kaarten en het aanmaken hiervan. Aangezien dit het grootste obstakel was 

voor het doorsturen van kaarten, zou het de beste keuze zijn om deze code te herschrijven. 

Bovendien zou dit zeer handig zijn voor verdere uitbreidingen van FoLA2 aangezien de applicatie in 

de huidige staat vrij gelimiteerd is voor toekomstige toevoegingen. 
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