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Aanleiding:
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 and
Analytics” (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.

Unity project bewezen dat het mogelijk is met behulp van de Mirror netwerking asset binnen
Unity commando’s door kan sturen naar externe applicaties. Hierbij is het gelukt de kleur van
een kubus te veranderen vanuit een aparte, externe applicatie.

Conclusie:
In dit onderzoek werden de vragen gesteld: “Hoe kunnen de weergaveverschillen tussen muis
besturing en touchscreen besturing worden opgelost?” en “Hoe kan FoLA2 geschikt worden
gemaakt voor gebruik met meerdere spelers rondom de digitale tafel?”. Door het toepassen
van de Design-Science-Research konden deze onderzoeksvragen worden beantwoord. Het
weergaveverschil kon succesvol worden opgelost en verder kon door middel van Mirror een
mogelijkheid worden ontwikkeld waardoor het spel geschikter is als het door meerdere spelers
worden gespeeld. Bovendien zou het nog een voordelige zet zijn als de FoLA2 code wordt
herschreven, zodat deze geschikt kan worden gemaakt voor het doorsturen van kaarten.

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.

Aanpak:
Het onderzoek binnen het kader van het project is volgens de
stappen van de Design-Science-Research methode uitgevoerd.
Binnen deze methode werden drie iteraties uitgevoerd. Binnen deze
iteraties werd eerst in de Relevance Cycle gewerkt voor het ophalen
van requirements. Op basis van de verkregen requirements, werd in
de Rigor Cycle een literatuuronderzoek uitgevoerd om erachter te
komen hoe de requirements het beste kunnen worden gerealiseerd.
Hierna werd in de Design Cycle gewerkt voor het ontwerpen en
ontwikkelen van een protoype. Uiteindelijk werd het gemaakte
prototype getest en werden de resultaten in een testrapport
vastgelegd.

Resultaten:
De eindproducten van dit project bestaan uit een aangepaste FoLA2

applicatie waarbij de weergaveverschillen zijn weggewerkt, en een
mobiele applicatie die met FoLA2 een verbinding op kan stellen en een
overzicht van de FoLA2 kaarten geeft. 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. De mobiele applicatie was bestemd voor het doorsturen
van kaarten naar FoLA2. Hierbij kon door middel van de “Mirror”
netwerking extensie binnen Unity een verbinding worden opgesteld
met FoLA2. Echter was het niet geschikt dit concept te
implementeren, aangezien de FoLA2 niet compatibel was met het
netwerking en andere toevoegingen. Hierdoor lijkt het de
voordeligste zet te zijn om de code van FoLA2 in de toekomst te
herschrijven, zodat deze geschikter is voor verdere uitbreidingen en
toevoegingen. Het huidige resultaat is vanwege deze reden een
mobiele applicatie die door middel van Mirror netwerking een
verbinding op kan stellen met FoLA2 en de gebruiker een overzicht
van de kaarten laat zien. Bovendien werd door middel van een apart


