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Voorwoord 

De oorspronkelijke titel van deze masterproef is “Real-time architectuurvisualisatie aan de hand van game 

engines, Virtual Reality en/of semantic web technologie”. Deze titel impliceert dat Virtual Reality als medi-

um maximaal als een visualisatie-instrument onderzocht zou worden. Virtual Reality kan zich echter tot 

meer gebruiken lenen dan louter visualisatie. Verder bleek gedurende de literatuurstudie dat Virtual Reality 

een aantal nadelen met zich meebrengt en er wordt vaak naar een alternatief voor deze techniek gezocht. 

[83] De laatste jaren is er wel een trend ontstaan waarbij een equivalent van Virtual Reality bij verschillende 

onderzoeksgebieden ingezet wordt. Dit equivalent wordt ‘serious games’ genoemd, omdat ze elementen 

van videogames in zich opneemt, maar in tegenstelling tot deze games niet louter amusement tot doel 

heeft. Serious games worden voor serieuze doeleinden ingezet en zijn gelijkaardig aan Virtual Reality in die 

zin dat ze ook virtuele werelden gebruiken. Naast het recent onderzoek naar serious games, bestaat er ook 

weliswaar onderzoek naar technologie die gebruikt wordt bij semantic web. Wegens de mindere voeling 

met dit onderwerp, de eerder genoemde argumenten én om te vermijden dat deze masterproef niet in een 

diffuus, ongericht beeld eindigt, werd gekozen om het onderzoek te beperken tot de inzetbaarheid van 

Virtual Reality en serious games in het architecturaal ontwerpproces.  

Allereerst wil ik mijn promotoren, prof. dr. Ronald De Meyer en prof. dr. Ir. Jan Van Campenhout, en mijn 

begeleider, drs. Pieter Pauwels, bedanken omdat ik dit onderwerp mocht aansnijden en onderzoeken. Pie-

ter Pauwels dien ik meermaals te bedanken omwille van zijn hulpvolle begeleidingssessies, zeker wat be-

treft het aanleren van de programmeertaal C#. Hij heeft me aangeraden het vak ‘Informatica I’ bij prof. Bart 

Dhoedt te volgen. Ik wil hem ook bedanken voor het aangenaam lesgeven en het aanleren van de basis van 

het programmeren in Java. Zonder deze lessen was het praktisch gedeelte van deze masterproef quasi on-

mogelijk. Ook wil ik drs. Koen Samyn bedanken om me te helpen met deze masterproef.  

Naast deze personen dien ik een aantal personen nadrukkelijk te bedanken. Het belang van hen valt onmo-

gelijk te vatten in een reeks woorden. Een kort vermelden in het voorwoord van deze masterproef doet 

zelfs afbreuk aan hun inbreng en steun die zij gedurende dit hele jaar aan mij geleverd hebben. De geschre-

ven en zelfs de gesproken taal kunnen onmogelijk mijn dankwaardigheid uitdrukken. Het enige wat ik door 

middel van volgende woorden kan verwezenlijken is de kennisgave van mijn dank aan deze personen. Deze 

personen zijn mijn ouders, mijn broer en zeker niet allerminst mijn vriendin. Allen waren beschikbaar en 

offerden hun tijd op wanneer ik dit wenste en steunden mij ten volle wanneer het minder makkelijk verliep. 

Zij waren een onvermoeibaar vangnet om me vervolgens terug de lucht in te katapulteren. Het is dan ook 

zeker niet fout om te stellen dat zonder hen dit alles niet was gelukt. 

  



 

Toelating tot bruikleen 

"De auteur geeft de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de 

masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik.   

Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de 

verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef." 

"The author gives permission to make this master dissertation available for consultation and to copy parts of 

this master dissertation for personal use.   

In the case of any other use, the limitations of the copyright have to be respected, in particular with regard 

to the obligation to state expressly the source when quoting results from this master dissertation." 

Maarten Audenaert, 6 juni 2011 

  



 

Overzicht 

Inzetbaarheid van Virtual Reality en Serious Games in het architecturaal ontwerpproces 

Maarten Audenaert 

Promotoren: prof. dr. Ronald De Meyer, prof. dr. ir. Jan Van Campenhout 

Begeleider: Pieter Pauwels 

Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van  

Master in de ingenieurswetenschappen: architectuur 

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw 

Voorzitter: prof. dr. Pieter Uyttenhove 

Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen 

Voorzitter: prof. dr. ir. Jan Van Campenhout 

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur 

Academiejaar 2010-2011 

Deze masterproef onderzoekt de mogelijke toepassingen van Virtual Reality (VR) en Serious Games in de 

architectuurdiscipline. Hier wordt niet enkel gefocust op informatieverwerking of representatie van infor-

matie, maar ook het gebruik van dergelijke technologie in het architecturaal ontwerpproces. Naast onder-

zoek bevat deze masterproef ook een tweede luik, namelijk het ontwerpen van een prototype van een 

applicatie of een serious game.  

Hoofdstuk 1 behandelt eerst een aantal relevante onderzoeken betreffende VR en Serious Games. Vervol-

gens wordt onderzocht hoe men Serious Games en spel dient te definiëren. Een aantal belangrijke menin-

gen betreffende spel worden hier geïllustreerd.  

Hoofdstuk 2 behandelt vervolgens het architecturaal ontwerpproces. Er wordt door middel van een litera-

tuurstudie onderzocht of het ontwerpproces een algemene structuur bezit en de theorieën omtrent ont-

werpproces worden vergeleken met een opvolging van enkele studenten. . 

In Hoofdstuk 3 worden relaties tussen spel en ontwerp gezocht.  

Hoofdstuk 4 onderzoekt de bepalende factoren van het schaakspel en hoe deze factoren in de digitale ver-

sie vertaald worden. Omdat het schaakspel en het ontwerpproces beiden complex zijn, worden deze verge-

leken.  

Hoofdstuk 5 bespreekt hoe men een serious game kan ontwerpen voor het architecturale ontwerpproces 

op basis van literatuur en er wordt een voorbeeld kort uitgewerkt. Dit hoofdstuk bevat ook de uitleg en 

bevindingen omtrent het praktische luik.  

Hoofdstuk 6 omvat een conclusie en enkele bedenkingen met betrekking tot het gebruik van serious games 

in het ontwerpproces. 

Trefwoorden: serious games, architecturaal ontwerp, spel  

 



Applicability of Virtual Reality and Serious Games 

in the architectural design process 

Maarten Audenaert 

Supervisor(s): Ronald De Meyer, Jan Van Campenhout 

Abstract- This Extended Abstract treats the possible use of 
serious games in the architectural design process. Firstly, a 

summary of interesting research on Virtual Reality (VR) and 

serious games is given, followed by a definition of play and 

games. Secondly, research on the architectural design process is 

outlined together with a survey in one of our architectural design 
studios. Thirdly, certain aspects of the design process are being 

compared with games. Fourthly, an extract of a study on digital 

chess reveals some crucial aspects of the game and a comparison 

is being made with morphological analysis. Finally, a developed 

prototype is being discussed and in a following conclusion some 
future aspects are being regarded. 
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I. PREVIOUS RESEARCH 

The past two decades, there has been a vast amount of 

research on the use of VR in the design process. Since the 

release of America’s Army, a new kind of games sprouted: 

‘serious games’. Recent developments in the game industry 

show that contemporary gaming tends to be more physical and 

intuitive. Moreover, some VR-applications in academic 

research are being developed with game engines. 

Consequently, the earlier gap between games and VR seems 

to be bridged. Nowadays research on serious games is quite 

common in several disciplines, though little research has been 

carried out on the possible use of serious games in 

architectural design.  

A. Virtual Reality 

Four kinds of uses have been distinguished in this research 

for the use of VR in design.  

Passive use of VR can be defined as all the uses of VR in 

which VR is merely used for visualization and not for 

modeling or adding information. The actual modeling happens 

in CAD software. This visualization can be used as a final 

representation method, but also as a decision-supportive tool 

during the design. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Unlike the passive use of VR, active non-collaborative use 

of VR allows the user to model and thus actually design in the 

virtual environment. Due to previous restrictions in processing 

power, which by now have been overcome, the active use had 

been limited to the earlier design phases. Also, CAD software 

in these researches is mainly being reviewed as an obstacle for 

the designer’s creativity because they aren’t as intuitive as 

traditional techniques such as sketching. This is one of the 

main reasons why CAD software is mostly being used in the 

later phases of design. Several prototypes have been proposed 

to enhance the earlier design phases with intuitive modeling 

capabilities within a virtual environment. [2] 

The active collaborative use of VR is mostly intended to 

improve communication within the design process. Normally, 

communication occurs in an asynchronous and indirect way 

due to the nature of media that are being used. Collaborative 

virtual environments enable designers to exchange and to 

immediately shape their thoughts. [3] 

Ontologies are mainly being used in VR to distinguish and 

relate several architectural elements or to efficiently 

consult/add information in/to BIM-models. In early research 

on VR, a BIM-like approach was made by de Vries et al. 

Other research comprises improvements of the visualization, 

differences in visualization for different involved members 

and adding or accessing information of a model. 

B. Serious Games 

The only applications of serious games found in architecture 

were a game designed to learn and gain an insight into spatial 

relationships of architectural elements and a multiplayer game 

designed for design students, which emphasized the game-like 

nature of architectural design. 

Other research on serious games can be found in 

construction (e.g. the training of safety inspectors), landscape 

architecture and urbanism (e.g. Simlandscape, a planning a 

game) and the military and medical sector (e.g. simulations of 

surgeries). 

Often in research on serious games, many applications are 

misinterpreted and given the designation ‘serious game’ just 

because for instance a game engine has been used and while 

no elements of play or games are present. Serious games 

should be both entertaining and educational. [4] 

C. Defining Game and Play 

In many languages only one term exists for two different 

meanings. In English two terms are being used: play and 

games. In ludology, the study of games, researchers 

continuously define these terms. Sometimes these definitions 

differ due to the diffuse nature of ludology.  

Several definitions were considered and a ‘new’ definition 

of play and game has been created in order to include the most 

games: (1) Play is a free activity, but constrained. (2) Play 

and game aren’t radically separable and distinguishable. (3) 

A game always has rules, while play can have rules. (4) In a 

game one has to make decisions. A game is interactive. (5) A 

game has at least one goal. 

II. THE ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS 

A. Structure of the Design Process 

Many authors try to dichotomize the design process. Several 

opinions exist concerning the way a design evolves. RIBA 

divides the process in 4 phases, namely assimilation, general 

study, development and communication. Jones claims that the 

design process is  recursive process existing of 3 phases: 

divergence, transformation and convergence. Maver and 



Markus distinguish 4 phases: analysis, synthesis, appraisal and 

decision. Lawson doesn’t distinguish a sequence of phases but 

rather a simultaneous happening of all phases. Foqué prefers 

to describe the process as a combination of driving powers: a 

structural, a creative and a communicative moment.  Since 

there are several opinions on the structure of the design 

process, another analysis method is the analysis of influential 

factors in design. 

B. Influential Factors in Design 

Several factors, some more obvious than others, have been 

defined in this research. 

Firstly, context is a main characteristic of architectural 

design.  

Secondly, a building can be described by parameters . Apart 

from parameters, constraints exist within the design and 

determine the parameters of the building. One can think of 

building regulations, the wishes of the owner, material 

properties, surroundings, building methods … 

Thirdly, subjective or personal factors influence the design 

process too. Designers have certain skills  that other designers 

don’t possess. Furthermore, every person has his own history, 

context and ideas on architecture. Similarly, the design is 

influenced by several persons. 

Lastly, design tools influence the process greatly. 

Traditional methods (e.g. sketching) are intuitive and allow 

fast creation and reproduction of ideas. These methods are 

often ambiguous and can’t be used in later phases when 

detailing and external communication are required. CAD 

software on the contrary is very precise and seems to hinder 

early generating of ideas, but enhances the later phases in 

design. [3] 

C. A Survey 

A survey was held among a design studio and their design 

evolution was monitored. Their design process couldn’t be 

generalized in a scheme, but had one thing in common. 

During their design, there was a constant need for information 

in order to define parameters and constraints. This permanent 

unfulfilled need resulted in the self-defining of constraints 

(e.g. building envelopes) to simplify the design ‘problem’. 

Students were asked to evaluate the common tools in 

design. Some groups used BIM software instead of CAD 

software and claimed this software allowed them to focus 

more on the actual design instead of the design tool. Still, 

CAAD software is considered to be lacking intuition. During 

the monitoring of the design, there also seemed a need for 

software that can take several parameters into account to 

allow the designers more freedom without having to check 

every parameter. A few groups also remarked the possible 

surplus value of (quasi-)synchronous communication. 

III. RELATING ARCHITECTURAL DESIGN TO GAMES 

Games and architectural design share some characteristics. 

Firstly, games possess parameters and constraints. Constraints 

can be found on four levels: rules, goals, spatial constraints 

and narrative. The main parameters are strategy and spatial 

movement.  

Other shared characteristics are the manifestation of decisions, 

the unknown evolution and outcome of games and design, the 

most efficient choice both gamers and designers have to make 

within inefficient tools /methods, the presence of several 

committed parties, cheating, the use of narrative or scenarios 

in games and in design and a certain need in both disciplines 

for intuitive interfaces. 

Games and architectural design also seem to differ in some 

ways. The most important difference is the physical nature of 

architecture and virtual nature of games. While designing, one 

has to consider the consequences of each decision and one is 

tied to reality. Play and games are characterized by their 

escape from reality. Another important difference is the use 

and visualization of information. Architectural design requires 

processing of ample information. This information can be 

useful or irrelevant. Games only show relevant information.  

IV. GAME ANALYSIS: DIGITAL CHESS 

Chess is a highly complex game, though it is based on a 

rather simple set of rules. A few interesting approaches on the 

translation of rules in software have been analyzed.  

The most interesting approach is the minimax- and alpha-

beta-algorithm together with evaluation functions. Since 

Chess, in theory, is a zero-sum game a decision tree can be 

constructed. The above mentioned algorithms run through this 

tree at a certain depth and are based on the principle of 

maximizing one’s own profit and minimizing the other’s. 

Chess and architectural design can’t really be compared 

because architectural design is a so-called wicked problem, 

while chess is a tame problem. Chess can be solved as a 

problem, while architectural design cannot. This difference 

can also be visualized with decision graphics that are common 

to morphological analysis. Relations between decisions are 

logical in design, while in a chess game they are causal.  

V. A PROTOTYPE FOR SERIOUS ARCHITECTURAL GAMING 

A second part of this master’s thesis is the design of a 

prototype of a serious game. Due to shortage of time this has 

been restricted to the design of several reusable functionalities 

within the Unity game engine. 

In short one can create several objects in the virtual 

environment, modify them and attach remarks to them. 

Special attention has been paid to the intuitive nature of 

designing. For instance, the creation of walls is very similar to 

sketching on a sheet of paper. 

VI. CONCLUSION 

Clearly, architectural design and games have a lot in 

common. However, these shared characteristics don’t 

necessarily imply the potential positive value of serious games 

in architectural design. The prototype created doesn’t have 

any goals and cannot be considered to be a game. One could 

label it ‘serious play’. Tools have been created to be used 

either in game engine based software or in a serious game. 
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     1.1-1 

1.1-1 Virtual Reality, Serious Games en toepassingen in architectuur 

1 VIRTUAL REALITY, SERIOUS GAMES EN TOEPASSINGEN IN ARCHITECTUUR 

1.1 Inleiding 

1.1.1 Virtual Reality en architectuur 

Virtual Reality (VR), in de ruimste betekenis van het woord, is geen onbekende in de architectuurpraktijk. 

Men kan bijvoorbeeld Computer Aided Drafting (CAD) ook als een vorm van VR beschouwen. Men kan het 

gebouw in haar 3-dimensionaliteit ervaren, maar vaak echter zonder de vrijheid om op een realistische 

manier het gebouw te aanschouwen. Het virtuele bij de meeste CAD-applicaties benadert dus op vlak van 

ervaring het reële niet, terwijl ze dat bijvoorbeeld visueel wel kan. Het blijkt hieruit belangrijk de term VR in 

deze masterproef duidelijk af te bakenen of te definiëren om geen verwarring mogelijk te maken. Bij VR zijn 

een aantal eigenschappen kenmerkend, maar deze hoeven niet altijd gelijktijdig voldaan te zijn.  

 

Haar belangrijkste eigenschap is de graad van immersie van de virtuele wereld. Hiermee bedoelt men de 

mate waarin men in de virtuele wereld ‘ondergedompeld’ wordt om zo de reële wereld te benaderen. Een 

computerscherm is bijvoorbeeld de laagste vorm van immersie. Terwijl men denkt 3D-beelden te aan-

schouwen, bekijkt men echter nog altijd een 2-dimensionaal vlak (het scherm) en ziet men echter nog altijd 

de reële wereld van waaruit men dit vlak bekijkt. De gebruiker heeft dus nog een sterke notie van de reële 

omgeving en kan niet volledig ‘ondergedompeld’ worden. Eén van de extreemste vormen van immersie is 

de Head-Mounted Display (HMD). Hierbij wordt een scherm voor de ogen van de gebruiker geplaatst, teza-

men met een toestel dat de oriëntatie van het hoofd kan volgen. Op die manier wordt de gebruiker bijna 

volledig van de fysieke wereld gescheiden. De graad van immersie wordt ook beïnvloed door het mogelijke 

gebruik van geluid, stereoscopische technieken, haptische interactie en soms zelfs geurmachines. Om een 

hogere vorm van immersie te verkrijgen, tracht men dus zoveel mogelijk de zintuiglijke ervaring van de 

reële wereld na te bootsen. Naast deze immersieve VR bestaat er ook niet-immersieve VR. Deze wordt 

voornamelijk gekenmerkt door het feit dat men de virtuele wereld niet vanaf ooghoogte bekijkt, maar dat 

men, als het ware, door die wereld kan rondvliegen. In deze thesis wordt onder VR louter de immersieve VR 

bedoeld. Het voorgaande voorbeeld met betrekking tot CAD-applicaties wordt hier dan ook als geen VR 

beschouwd.   

 

Over het gebruik van VR in het architecturaal ontwerp is de laatste 20 jaar al veel geschreven. Vaak wordt 

VR dan ingeschakeld als een manier om het finale ontwerp te visualiseren en te presenteren of om tijdelijk 

het ontwerp van het gebouw te testen. [85] Hier wordt VR dus passief in het architecturaal ontwerpproces 

ingezet en gebeurt het eigenlijke ontwerpen nog op traditionele manier (schetsen, maquettes, CAD ...). De 

redenen voor dergelijke aanpak hebben vooral te maken met beperkingen omtrent de traditionele fysieke 

ontwerpmiddelen, zoals tekenen, en de digitale ontwerpmiddelen, voornamelijk CAD. De fysieke middelen 

bevorderen enerzijds het ontwerp omdat ze een soort van vrijheid bieden aan de ontwerper, maar ander-
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1.1-2 Virtual Reality, Serious Games en toepassingen in architectuur 

zijds zijn ze ook beperkend doordat bijvoorbeeld een schets maar een 2D-projectie is van een 3D-situatie en 

dat bijgevolg fouten in de interpretatie van deze visuele informatie kunnen ontstaan. Ook de afwerkings-

graad van deze media kan de interpretatie bemoeilijken. Digitale middelen hebben dan het voordeel uiterst 

nauwkeurig te zijn, maar lijken vaak het creatieve aspect van het ontwerpproces te beperken, door de veel-

heid aan informatie in de gebruiksinterface. Men verlegt, volgens sommige auteurs, de aandacht van het 

ontwerp naar de ontwerptool. [85] Eén van de oplossingen voor dit probleem is die hoeveelheid aan infor-

matie in de gebruiksinterface zoveel mogelijk te verlagen en in plaats van toetsen in te drukken, aan de 

hand van fysieke gestes met de armen een object vervormen.  

Een andere benadering voor het mogelijke gebruik van VR is dat men VR actief in het ontwerpproces in-

schakelt.
 
[25] Hier doelt men vooral op de eerdere fases van het ontwerpproces, die veelal gekenmerkt 

worden door het verkennende schetsen op papier. Hier is de voornaamste kritiek op CAD dat ze, ook al 

kunnen ze goed dienen als ontwerptool, vaak louter gebruikt wordt om visualisaties zoals tekeningen of 

renders te creëren omwille van de precisie die altijd aanwezig is in CAD-modellen. [26][23] Het creatieve 

deel gebeurt dan in de eerdere fasen en via de traditionele fysieke middelen. Aspecten die huidige CAD-

applicaties minder toepasbaar maken, zijn een zekere nood aan imperfectie en de wens om volumes en 

ruimtes op een directe manier te kunnen wijzigen. Zo werd een applicatie ontwikkeld die toeliet om op een 

schetsmatige manier, via een grafische tablet, 3-dimensionale ruimtes te creëren. Slechts een beperkt aan-

tal manipulatiemethodes werd bij deze applicatie geïntroduceerd, maar toch bood dit een intuïtief verloop 

van het ontwerp. [23]  

Een derde benadering betreft de informatie-uitwisseling die in het architecturaal ontwerpproces voortdu-

rend plaatsvindt. [81] [31] Hierbij blijkt dat de standaard 2D-plannen niet voldoende zijn om een juiste in-

terpretatie van het gebouw te verkrijgen, met gevolg dat het constructieproces hierdoor vaak niet optimaal 

verloopt. Om dit te verhelpen wordt een collaboratieve virtuele wereld aangeboden, waarbij verschillende 

betrokken partijen zich kunnen inloggen, gevisualiseerd worden door avatars en virtueel onderhandelen of 

discussiëren over beslissingen. Opmerkingen kunnen gemaakt worden, en worden ruimtelijk gevisualiseerd 

door de tekst, afbeelding of video op een object te plakken...   

Bovenstaande benaderingen worden in een volgende sectie uitgelegd.  

1.1.2 Serious games in architectuur 

Men merkt dat VR de architectuurpraktijk heel wat te bieden heeft, maar er is nog altijd een aantal minpun-

ten en hindernissen aanwezig die overwonnen moet worden. Zo is er vaak het probleem hoe men de VR-

applicatie CAD-modellen laat inlezen en vice versa doet dit probleem zich nog vaker voor. [85] Verder zijn 

de applicaties in hun mogelijkheden beperkt in vergelijking met de huidige gebruikte ontwerptools, zodat 

men vaak het nut niet inziet om deze nieuwe applicaties in het proces in te schakelen. Dit laat bijgevolg 

soms een verdere uitwerking van deze tools niet toe. [20][55][83] Er is dus al veel onderzoek uitgevoerd, 

maar dergelijke ontwikkelde tools worden in de architectuurpraktijk zelden toegepast. 

Recenter onderzoek ontwikkelde zich ondertussen als een variant van VR, namelijk serious games. VR en 

serious games verschillen echter op een aantal vlakken, namelijk de manier van het creëren van een graad 
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van immersie, de interactie tussen gebruiker en virtuele omgeving, de nood aan een omringende structuur 

van regels en doelstellingen, het inschakelen van entertainment of het gebruik van spelelementen…   

Zyda definieert serious games als mentale (wed)strijden die met een computer gespeeld worden volgens 

specifieke regels en die entertainment gebruiken om training, educatie, gezondheid, publiek beleid en stra-

tegische communicatieobjectieven te controleren of in zich op te nemen. [55] Serious games worden dus 

veelal ingeschakeld bij het trainen of opleiden van mensen. Andere gebruiken voor games worden echter 

amper onderzocht. [68]  

Verder bestaat er binnen de architectuurdiscipline weinig onderzoek naar het mogelijk gebruik van serious 

games, zowel als educatief hulpmiddel als voor andere doeleinden. Omdat dit onderzoeksveld gelijkaardige 

eigenschappen heeft als VR en omdat ze ook op een aantal fundamentele vlakken verschilt, lijkt het nuttig 

dit veld te behandelen. Zowel VR als serious games worden in het eerste hoofdstuk besproken.  

Verder blijkt dat er geen strikte definitie van serious games in de praktijk gehanteerd wordt. Zo worden 

visualisaties of simulaties in een game engine soms als een serious game beschouwd, terwijl deze echter 

geen spelelementen bezitten. Auteurs zoals Prensky menen dat de spelelementen minstens even belangrijk 

zijn als de serieuze doeleinden bij serious games. Wanneer een ‘serious game’ te weinig gameplay bezit, 

moet men deze applicatie als ‘computer-based training’ en niet als ‘digital game-based learning’ beschou-

wen. [46] In deze tekst wordt onderzocht wat de definitie van een spel is en welke elementen noodzakelijk 

zijn in een spel. 

1.1.3 Games, game engines en architectuur 

Bij een aantal van de hierboven vermelde benaderingen werden game engines gebruikt om de VR-applicatie 

te maken. Game engines
1
 worden, vanzelfsprekend, normaal gebruikt om games

2
 mee te ontwerpen. Voor-

aleer game engines gebruikt werden, werden games als singuliere entiteiten ontworpen en moest men dus 

altijd van nul beginnen. Bij game engines hoeft men dit echter niet te doen. De basis is al vastgelegd waarop 

men verder kan bouwen, zonder veel in te boeten aan vrijheid. Deze basis bestaat uit een reeks herbruikba-

re componenten zoals het visualiseren van de objecten, het ontdekken van collisies of aanrakingen tussen 

objecten, het simuleren van hun fysisch gedrag (bijvoorbeeld een impact of een val), grafische gebruiksin-

terfaces, invoer en soms ook de artificiële intelligentie die men gebruikt om de virtuele tegenstander aan te 

sturen. De games worden dan gemaakt door het toevoegen van de nodige data, zoals 3D-modellen, afbeel-

dingen die dienen als textuur, geluiden, animaties et cetera samen met het nodige scripten van interacties 

met de objecten en tussen de objecten onderling. Men kan beslissen om een applicatie in een game engine 

te ontwikkelen, wat betekent dat niet alles wat met een game engine gemaakt wordt, noodzakelijk een 

game is. Hierin is het dus belangrijk te bepalen wanneer een computerprogramma een game kan genoemd 

worden en wanneer niet.   

Games verschillen qua structuur niet veel van traditionele spelen. Katie Salen en Eric Zimmerman noemen 

                                                                 
1
 Unreal Engine 3, CryENGINE 2, Quake engine, Source engine… behoren tot de bekendste game engines. 

2
 In deze masterproef wordt met games of gaming meestal digitale spellen (computer/console), respectie-

velijk het spelen daarvan, bedoeld. Wanneer verwezen wordt naar klassieke spellen, wordt dit uitdrukkelijk 
vermeld. 
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een spel een systeem waarin spelers zich in een artificieel conflict engageren. Dit conflict wordt bepaald 

door regels en resulteert in een kwantificeerbare uitkomst.
 
[11] Deze abstracte definitie toont direct het 

verschil tussen een gewone applicatie en een game. In een game moet immers een artificieel conflict op-

treden. In applicaties zoals CAD-software vindt men nergens een dergelijk conflict terug. Informatie wordt 

correct getoond en geïnterpreteerd. Het enige wat als artificieel conflict beschouwd kan worden, is het lage 

intuïtieve karakter van deze ontwerpmiddelen. [15] Men wordt dus in een game of spel geleid door de 

conflicten en de regels waaraan deze verbonden zijn, maar in een applicatie is men vrij. Deze definitie of dit 

verschil wordt hier vermeld, omdat deze voor een groot stuk het praktische deel van de masterproef be-

paalt, namelijk het ontwikkelen van een prototype van ‘serious game’. Er zijn nog andere eigenschappen 

waardoor een game zich onderscheidt van een doorsneeprogramma. Deze worden verder in de tekst ver-

meld. De relatie tussen architectuur en gamen wordt hieronder als inleiding kort besproken. 

Recent onderzoek toont aan dat de hersendelen die actief zijn bij het spelen van games voornamelijk die-

nen om bewegingen alsook nieuwe vaardigheden aan te leren en keuzes te maken. [84] Daarnaast heeft 

men gemerkt dat personen die actiespellen spelen vlugger en even accuraat beslissingen kunnen nemen, in 

vergelijking met anderen.
3
 [82] Bovenstaande voorbeelden zijn natuurlijk niet rechtstreeks te relateren tot 

architectuur, hoewel het ontwerpproces van een gebouw hoofdzakelijk gekenmerkt wordt door het nemen 

van een reeks beslissingen. Dit impliceert dat het hersendeel dat gebruikt wordt om een spel te spelen ook 

ingeschakeld wordt bij het architecturaal ontwerp.   

Dit is echter niet de enige relatie die architectuur heeft met games. Gamewerelden zijn meestal afgeba-

kend
4
 en de virtuele bewegingsvrijheid wordt dus beperkt. Op die manier wordt de gebruiker in het spel 

voor een stuk gestuurd door grenzen of barrières. In het ontwerpproces vindt men iets soortgelijks terug. 

Wanneer men een gebouw ontwerpt, dan moet dit aan een aantal eisen voldoen. Een aantal voor de hand 

liggende voorbeelden zijn de ruimtelijke relaties, de stabiliteit van het gebouw, het verzekeren van de 

brandveiligheid, stedenbouwkundige voorschriften... Deze beperken de keuzemogelijkheden in het proces 

en sturen, weliswaar minder expliciet, de architect.  

Uiteraard zijn er nog analogieën op te noemen. Deze worden in het derde hoofdstuk van deze masterproef 

uitgewerkt. Het is hier niet de intentie om de klassieke vergelijking tussen spel en architectuur, zoals die al 

in vele literatuur aanwezig is, te maken. [3] Deze vermeden vergelijking behandelt voornamelijk de gelijke-

nissen tussen architectuur in de reële wereld en architectuur in virtuele werelden en is dus louter vormelijk 

                                                                 
3
 Men kan naast deze studies ook andere medisch-wetenschappelijke onderzoeken leggen, waaruit bijvoor-

beeld blijkt dat gaming, maar ook televisiekijken, de concentratie van kinderen verlaagt. Verder zijn er nog 
tal van andere onderzoeken waar het spelen van computergames of consolegames gerelateerd wordt aan 
agressie, studieresultaten en bepaalde specifieke vaardigheden (bijvoorbeeld laparoscopische operaties). 
Deze studies illustreren de verspreide meningen omtrent de mogelijke meerwaarde of minderwaarde van 
gamen. Een uitgebreide vergelijking dient echter niet gemaakt te worden, omdat dit niet binnen het kader 
van deze masterproef valt. 
4
 Deze afbakening dient uiteraard ook om het aantal berekeningen te beperken. Men kan naast dit soort 

afbakeningen, ook nog opmerken dat de verhaallijn vaak ingeschakeld wordt om de speler te sturen (en dan 
meestal door middel van doelstellingen of opdrachten). Een game zonder ruimtelijke afbakeningen is bij-
voorbeeld ‘Minecraft’ waarbij telkens stukken van de wereld procedureel gegenereerd worden. 
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en ruimtelijk. Deze tekst handelt over de relatie tussen architectuur en spellen, met nadruk op haar ont-

werpproces en zal dus zo min mogelijk visuele vergelijkingen zoeken, maar eerder de structuur van beiden 

trachten bloot te leggen. Deze relatie wordt uitgelegd door in het tweede hoofdstuk eerst het ontwerppro-

ces van een gebouw te analyseren. Dit is zowel gebaseerd op een literatuurstudie als op een survey. Daar-

na, in hoofdstuk 3, worden de gelijkenissen met spellen en games besproken en worden de mogelijke bij-

dragen van games tot het architecturaal ontwerpproces als conclusie geponeerd. In een vierde hoofdstuk 

Naast deze theoretische benadering, hangt er ook een praktisch luik aan deze thesis. Hier wordt getracht, 

voortbouwend op de conclusie, een mogelijke game te ontwerpen in de Unity game engine die het ont-

werpproces stimuleert. 
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1.2 Onderzoek naar Virtual Reality 

1.2.1 Onderzoek naar Virtual Reality in het ontwerpproces 

De laatste twee decennia werd er heel wat onderzoek verricht naar het gebruik van Virtual Reality in de 

architectuurdiscipline en meer bepaald in het ontwerpproces. In de inleiding werd het drietal hoofdbenade-

ringen van VR al aangehaald. Dit en een vierde benadering worden hieronder in meer detail uitgelegd met 

een aantal concrete voorbeelden.  

Passief inzetten in het ontwerpproces 

Een eerste benadering is het passief gebruik van VR. Er bestaat geen interactie tussen de applicatie en de 

ontwerper in die zin dat hij binnen de applicatie geen wijzigingen kan doorvoeren. Wijzigingen gebeuren 

dan veelal in de traditionele CAD-applicatie. Hieronder wordt een tweetal voorbeelden geïllustreerd. 

Louter visualisatie 

In de literatuur betreffende VR onderzoekt men soms het visualiseren van 3D-modellen in VR-applicaties. 

Bij dit onderzoek is de nadruk eerder technisch, namelijk hoe men het best dergelijke 3D-modellen kan 

exporteren om vervolgens in de applicatie te visualiseren. Vaak wordt er bij dergelijk onderzoek niet ge-

zocht naar modelleertechnieken of concreet nagegaan bij welke aspecten van het ontwerpproces deze VR-

visualisatietechniek gebruikt kan worden. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek van Bouchlaghem naar 

visualisatietechnieken waarbij de hoogste vorm van interactie in de applicatie het 2-dimensionaal tekenen 

is dat herleid wordt tot een 3-dimensionaal panoramazicht door de tekeningen en eventuele foto’s aan 

elkaar te ‘plakken’. Verder worden in dit onderzoek visualisatie- en communicatietechnieken voorgesteld in 

een VR-omgeving, maar het modelleren vindt nog plaats in een CAD-omgeving. [34] 

Hybride ontwerpomgevingen 

Een ander voorbeeld van het passief gebruik van VR in het ontwerpproces zijn hybride ontwerpomgevin-

gen. Hybride ontwerpomgevingen zijn een vermenging tussen immersieve en niet-immersieve virtuele ont-

werpomgevingen. Okeil onderscheidt en analyseert een vijftal mogelijke manieren om VR-technieken in het 

ontwerp te integreren. [85]  

Een eerste soort is de niet-immersieve virtuele ontwerpomgeving en bestaat uit het gebruik van de traditi-

onele media en computerprogramma’s. Wanneer het gebouw gemodelleerd is in een 3D-CAD-programma, 

wordt het model geëxporteerd voor gebruik in VR-software. Deze virtuele visualisatie gebeurt nog steeds 

op een 2-dimensionaal computerscherm. Voordelen hiervan zijn de ambiguïteit van de traditionele media 

die het creëren van nieuwe ideeën stimuleert, de gedetailleerde interface die men kan gebruiken bij de 

CAD-applicaties, het gemakkelijk werken op verschillende schaalniveaus, keuze tussen representatie en de 

mogelijkheid tot verkenning van ontwerpideeën. Nadelen zijn de mogelijke verkeerde interpretatie van de 

ambigue traditionele media en het hinderen van creatief denken door CAD-software. [85]  

Een tweede manier om VR-technieken te integreren zijn immersieve omgevingen ter ondersteuning van 

beslissingen. De immersieve omgeving, veelal een CAVE, wordt hier gebruikt wanneer deze beschikbaar is. 
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Deze methode blijkt nuttig voor beslissingen in groep, maar buit de voordelen van immersieve omgevingen 

niet uit. [85]  

Een derde, gelijkaardige methode zijn wisselende ontwerpomgevingen en bestaat uit het frequenter ge-

bruik van de immersieve VR-omgeving. Ontwerp gebeurt echter nog steeds in CAD-applicaties. Nadelen zijn 

het veelvuldig verplaatsen tussen de omgevingen en de langere ontwerpperiodes. [85]  

In de vierde methode is de omgeving volledig immersief en worden objecten gemanipuleerd door middel 

van handgebaren. Deze methode blijkt echter een groot aantal nadelen te bezitten. Zo is het aantal moge-

lijke bewerkingen op objecten eerder beperkt in vergelijking met CAD-applicaties en kan men moeilijk een 

overzicht van het gebouw verkrijgen. Ook blijkt deze techniek te ondubbelzinnig te zijn en kunnen ideeën 

moeilijker gegenereerd worden. [85]  

De laatste manier is een hybride omgeving. Modelleren gebeurt nog altijd in CAD-applicaties, maar deze 

CAD-omgeving wordt gevisualiseerd in een CAVE. Voordelen van deze methode zijn volgens Okeil het stimu-

leren van het recursieve karakter van het ontwerp en de directe interpretatie van de gevolgen van beslis-

singen. { fig. 1} 

De laatste twee methodes bevinden zich op de grens van passieve en actieve toepassingen, maar hier wor-

den echter geen nieuwe modelleertechnieken voorgesteld. 

Actief en niet-collaboratief inzetten in het ontwerpproces 

Bij een deel van de literatuur wordt het actief, niet-collaboratief inzetten van VR onderzocht. Vaak wordt 

hier gefocust op het hinderende en niet-intuïtieve karakter van CAD-applicaties en tracht men alternatieve 

modelleertechnieken in een VR-applicatie te ontwikkelen. [19] Deze alternatieve applicaties dienen voor-

namelijk om de eerste fases in het ontwerpproces te ondersteunen. 

2-dimensionaal schetsen 

Do ontwikkelde een applicatie, VR Sketchpad, die toelaat om met behulp van een pen en een tablet 2-

dimensionaal te schetsen. [26] Deze schetsen worden door de applicatie geïnterpreteerd en omgezet in 3-

dimensionale objecten, voornamelijk door middel van extrusie en met behulp van primitieve geometrieën 

en meubels die in een bibliotheek aanwezig zijn. Zelfgecreëerde symbolen worden door de gebruiker toe-

gekend aan deze objecten. { fig. 2}  

De applicatie bestaat ook uit verschillende visuele lagen die over elkaar gelegd worden en men kan in elke 

laag tekenen. Deze tekeningen worden op 3 manieren door de applicatie geïnterpreteerd. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen lijnen, symbolische representaties van primitieve objecten en symbolische 

configuraties van andere objecten aanwezig in de bibliotheek. Indien de gebruiker dit wenst, kan hij de 3-

dimensionale vertaling aanschouwen in een tweede venster en zich in deze omgeving verplaatsen door 

middel van aanduiding op de 2-dimensionale schets. De gebruiker kan hier dus niet vloeiend navigeren.  

Het doel van dit onderzoek was het aanleren van een correcte 3-dimensionale interpretatie van 2-

dimensionale plannen en schetsen bij nieuwe architectuurstudenten. Bovendien werd in eerder onderzoek 

van Do en Gross gesteld dat ontwerpers het traditionele schetsen verkiezen omwille van de dubbelzinnig-
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heid en het vlug vormgeven en aanpassen van ontwerpideeën. [19] Deze applicatie toont dat een eenvou-

dige, intuïtieve aanpak en het inbouwen van een vorm van intelligentie in de applicatie tot vluggere resulta-

ten leidt dan het gebruikelijke ontwerpproces waarin men meestal eerst voor een lange periode schetst en 

pas later, indien de ideeën concreet genoeg zijn, de traditionele schets omzet in een 2- en/of 3-

dimensionaal CAD-model. [19] 

3-dimensionaal schetsen 

Een andere benadering voor actief gebruik van VR is DDDoolz, een applicatie ontwikkeld door de Vries et 

al.. De bedoeling van dit onderzoek was het creëren van een VR-applicatie met een eenvoudige interface 

waarin men kan navigeren en gemakkelijk objecten creëren en manipuleren. [23] {fig. 3}   

De applicatie is relatief eenvoudig. Men begint in een virtuele omgeving met één kubus met een ribbe van 1 

meter. Vormen worden gecreëerd door middel van eenvoudige bewerkingen zoals kopiëren en verslepen. 

De richting waarin men manipuleert wordt bepaald door het kubusvlak dat men selecteert. Bijgevolg ge-

beurt manipulatie volgens twee richtingen. Modellen kunnen geïmporteerd en geëxporteerd worden. Net 

zoals VR Sketchpad werd DDDoolz gebruikt door nieuwe studenten om meer inzicht te verwerven in CAD-

technologie en om deze alternatieve modelleertechnieken te vergelijken met CAD-applicaties. Tijdens het 

onderzoek bleek dat de interface zeer intuïtief was en vlug aangeleerd kon worden. Ook werd de applicatie 

getest door architecten en positief beoordeeld.   

Samen met TU Eindhoven heeft de Vries nog ander onderzoek verricht naar het gebruik van VR en andere 

technologieën in de architectuurdiscipline. Een ander voorbeeld binnen het VR-DIS-onderzoek wordt in een 

volgende sectie aangehaald. 

Actief en collaboratief inzetten in het ontwerpproces 

Het collaboratief inschakelen van een virtuele omgeving in het ontwerp is een derde benadering. Moloney 

en Amor ontwikkelden StringCVE, een applicatie die architecturaal ontwerp en kritiek van verschillende 

ontwerppartijen toelaat. Deze applicatie werd ontwikkeld met behulp van een game engine en is bedoeld 

voor gebruik in de eerste ontwerpfases. [31] {fig. 4}  

Voordelen die dergelijke collaboratieve virtuele ontwerpstudio’s bieden zijn volgens Moloney de mogelijk-

heden tot synchroon ontwerp van alle partijen, intuïtieve beslissingen en modelleertechnieken, tot de aan-

wezigheid van context, tot feedback i.v.m. de performantie van het ontwerp en tot asynchrone kritiek. [31] 

Bij StringCVE is er dus zowel asynchrone als synchrone kritiek mogelijk. Asynchrone kritiek gebeurt via een 

opgenomen rondleiding door de virtuele omgeving die later door de kritiekgevers afgespeeld wordt. Syn-

chrone kritiek gebeurt door middel van avatarrepresentaties van de gebruikers. Gebruikers worden virtueel 

geleid door een gids, kunnen het ontwerp vrij doorlopen en te allen tijde zich bij de begeleide groep voe-

gen. [30] Dit is mogelijk door het verschil in interactie tussen VR-applicaties, game engines en CAD-

applicaties. Deze laatste ondersteunen het gebruik van triggers en tijdsafhankelijk gedrag niet. [31]  

Opmerkingen kan men maken door in een chatvenster op een internetforum te discussiëren met andere 

beschouwers van het ontwerp. Deze discussies worden opgeslagen en verbonden met de betreffende ob-

jecten. Men kan ook opmerkingen aan de objecten zelf rechtstreeks bevestigen en schetsmatige aanduidin-
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gen aanbrengen op het model. [30]   

Deze applicatie is niet volledig immersief in die zin dat ze geen haptische invoer of representatietechnieken 

zoals CAVE gebruikt. Immersieve VR heeft meestal als gevolg dat er geen andere ontwerpmedia ingescha-

keld kunnen worden. Men kan bijvoorbeeld niet tegelijkertijd op papier schetsen omdat men enerzijds 

beide handen nodig heeft om invoer te leveren en anderzijds omdat men meestal rechtstaat bij immersieve 

VR-omgevingen. Omwille van dit nadeel, werd hier voor een niet-immersieve omgeving gekozen. [31] 

Bij dit onderzoek bleek ook een probleem te bestaan tussen de representatiestructuur van de CAD-

modellen en de modellenstructuur van de game engine die StringCVE gebruikt. De eerste CAD-applicaties 

kenden enkel geometrische gegevens toe aan objecten, maar latere CAD-applicaties, zoals BIM-

programma’s, kennen niet alleen extra informatie aan geometrische objecten toe maar creëren ook relaties 

tussen deze objecten. Wanneer men objecten in een game engine weergeeft bezitten deze oorspronkelijk 

geen relaties. Om dit verschil op te lossen schakelde Moloney een database in die beide representatieme-

thodes verbindt. Een andere benadering van dit probleem wordt hieronder aangehaald. 

Het gebruik van ontologie en semantiek bij visualisatie en ontwerp 

Naast het onderzoek betreffende het gebruik van VR voor visualisatie of intuïtief modelleren kan men nog 

een ander, gerelateerd onderzoek aanhalen. In tegenstelling tot bovenstaand onderzoek, waarbij de visuali-

satie- of modelleertechniek weinig intelligentie bezit, tracht men hier dergelijke technieken uit te breiden 

door het gebruik van ontologieën of semantiek. Een ontologie is een beschrijving van concepten en hun 

onderlinge relaties in een domein met als doel het mogelijk maken van het delen en hergebruiken van ken-

nis. [61] Ontologieën worden in dergelijk onderzoek gebruikt om architecturale elementen van elkaar te 

onderscheiden of om BIM-informatie te raadplegen. Hierna volgen een aantal voorbeelden. 

‘Feature-based modeling’ 

de Vries en Jessurun onderzochten naast intuïtieve tekenprogramma’s ook het gebruik van ‘feature-based 

modeling’ en geometrische constraints in het architecturaal ontwerp. Hun intentie was een flexibele en 

uitbreidbare datastructuur creëren om verschillende ontwerpmethodes op een niet-deterministische ma-

nier toe te laten. Volgens hen lieten de toenmalige softwarepakketten veelal maar één specifieke benade-

ring van het ontwerp toe. [22]  

Een ‘feature model’
5
 is een hiërarchie van eigenschappen met een vorm van veranderlijkheid. Het doel van 

een dergelijk model is het organiseren van een mogelijk groot aantal eigenschappen in meerdere niveaus 

met een stijgende specificiteit. Veranderlijkheid of variabiliteit betekent dat er combinaties van deze eigen-

schappen gemaakt kunnen worden. [56]  

De redenen voor het gebruik van ‘feature models’ zijn enkele essentiële karakteristieken van het architectu-

raal ontwerp. De eerste eigenschap is de flexibiliteit van het ontwerp: men past gedurende het proces het 

ontwerp aan en dit gebeurt op verschillende niveaus. Veel van deze beslissingen zijn niet onafhankelijk en 

                                                                 
5
 Een ‘feature model’ kan gezien worden als een primitieve vorm van ontologie en is descriptief veel minder 

krachtig dan een ontologie. [56] 
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beïnvloeden elkaar. De tweede eigenschap is dat het ontwerp wijzigt in de tijd. Door het ontwerpproces 

heen vergelijkt men nieuwe ontwerpvoorstellen met de voorgaande. De derde typerende eigenschap van 

het ontwerp is de uniciteit van elk ontwerp. Er kan geen algemeen model ontwikkeld worden om alle ge-

bouwen te beschrijven.   

Om bovenstaande redenen moet volgens de Vries en Jessurun ten eerste de representatie van het ontwerp 

als gekoppelde structuur van eigenschappen kunnen ondersteunen, moeten ten tweede alle ontwerpidee-

en tijdens het ontwerpproces geregistreerd worden om vergelijkingen mogelijk te maken en moeten er ten 

derde zelf eigenschappen van een gebouw gedefinieerd kunnen worden. Dit resulteerde in een testapplica-

tie waarbij men, door eerst een aantal types van eigenschappen te creëren, meer specifieke eigenschappen 

kan definiëren door deze eigenschapstypes een waarde toe te kennen of m.a.w. te instantiëren. Ook kan 

men constraints definiëren en toekennen aan de verschillende elementen om vervolgens een ‘oplossing’ 

van het ontwerp te kunnen genereren. { fig. 5} 

In dit onderzoek werd VR wel ingeschakeld, maar louter als een evaluatiemiddel van de uitkomst. Er werd 

dus niet ontworpen in deze virtuele omgeving in die zin dat men handmatig elementen kon schetsen (cf. 

DDDoolz), creëren of aanpassen. Geometrische bewerkingen verliepen door middel van aanpassingen in het 

‘feature model’ verwezenlijkt door tekstuele invoer. 

Ontologie ter verbetering van visualisatie en communicatie 

Een ander gebruik van ontologieën en semantiek bij VR wordt ingeschakeld om visualisatie en communica-

tie tijdens het ontwerp te verbeteren. Vaak wordt er gesteld dat het visualiseren van informatie bij een 

(architecturaal) ontwerp niet efficiënt verloopt. Een ontwerp is meestal multidisciplinair, maar vaak wordt 

er echter maar één model gebruikt ter communicatie. Voor sommige partijen wordt er overbodige en irre-

levante informatie getoond. [61] Anderzijds worden per partij ook verschillende modellen gebruikt en be-

staat er geen relatie tussen deze modellen. Aanpassingen in het ontwerp kunnen in dat geval niet zomaar 

gemaakt worden. Elke wijziging in één van deze modellen dient gecommuniceerd te worden om vervolgens 

geïnterpreteerd en becommentarieerd te worden door andere partijen. Deze commentaar gebeurt ook via 

communicatie en interpretatie van de modellen van de andere partijen. Pas na overleg kan men dezelfde 

wijzigingen toepassen in alle modellen. [57][48] 

Rosenman et al. trachtten deze laatste problematiek niet op te lossen door het gebruik van één model, 

maar door de verschillende modellen van de partijen (architect, bouwkundig ingenieur, installatietechnisch 

ingenieur…) aan elkaar te relateren. [57][48]  

Ook al vermelden deze auteurs de term ontologie niet letterlijk in hun artikelen, kan men toch stellen dat 

deze een vorm van ontologie inschakelen om deze oplossing te verwezenlijken. Per discipline worden de 

elementen van het gebouw in het model onderscheiden en worden hun eigenschappen gedefinieerd. Deze 

modellen worden vervolgens aan elkaar gerelateerd en softwarematige agenten zorgen voor correcte aan-

passingen en visualisatie van de modellen. [48] Het resultaat is DesignWorld, een collaboratieve virtuele 

ontwerpomgeving ontwikkeld in Second Life. [57] De applicatie bezit onder meer een schetsfunctie, een 
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venster voor 3-dimensionale visualisatie en een venster waarbij men zowel met de agenten als de andere 

ontwerpers kan communiceren. Het is mogelijk om IFC-bestanden, die gebruikt worden om de informatie 

van BIM-modellen op te slaan, in deze applicatie te laden. 

Het onderzoek van Toro et al. richt zich op het verbeteren van de visualisatie van de VR-mogelijkheden van 

CAD-applicaties.  De problematiek die men hier aankaart is een tekort aan informatiegebruik bij CAD-

applicaties. Men beschouwt in dit onderzoek echter geen BIM-applicaties. Het gebruik van semantiek in een 

CAD-omgeving zou volgens Toro et al. de workflow sterk verbeteren omdat de ontwerper zich kan concen-

treren op het ontwerp in plaats van het ontwerpmiddel. [61]   

Dit onderzoek bestaat uit twee praktische voorbeelden. Het eerste omvat het visualiseren van een groot 

ontwerpmodel en het tweede het detailleren van staalstructuren. Relaties tussen elementen worden semi-

automatisch gegenereerd en herkend op basis van geometrieherkenning en tussenkomst van de ontwerper. 

Bij het eerste geval dient dit om het bestand van het model te comprimeren en gegevensverlies te beper-

ken. Ook wordt het dankzij het gebruik van een ontologie mogelijk om bepaalde elementen, afhankelijk van 

de gebruiker, eenvoudiger weer te geven, via een zoekopdracht op te vragen en aan te passen.  

Ander onderzoek focust zich op het verbinden van een game engine en semantische bouwinformatie. [86] 

Pauwels et al. ontwikkelden een applicatie met de Unity game engine. Deze applicatie is gelinkt aan een 

SPARQL-eindpunt en men kan dus gegevens opvragen. Deze gegevens bestaan uit BIM-informatie die om-

gezet wordt naar RDF-formaat en aangevuld wordt met extra informatie van de aanwezige ‘data cloud’. 

Geometrie wordt via een FBX-formaat ingeladen en kan gemakkelijk gekoppeld worden aan de IFC-

informatie. Er werd gekozen voor een alternatieve visualisatie in een 3-dimensionale wereld, omdat er in dit 

onderzoek informatie aan een gebouw toegevoegd wordt die niet in de IFC-standaard past en omdat de 

datastructuur van BIM- en andere AEC-applicaties het bereiken en tonen van dergelijke, toegevoegde in-

formatie bemoeilijken. [86]  

Men ziet hier dus dat de twee laatst genoemde onderzoeken wezenlijk verschillen van de eerder besproken 

onderzoeken. De nadruk ligt hier op het uitbreiden van de informatie van een gebouw met behulp van de 

technologieën van het semantisch web en is gebaseerd op ontologie, terwijl bij ander onderzoek de nadruk 

ligt op het verschil aanwezig in de nodige informatie per discipline. De redenen voor het inzetten van onto-

logieën verschillen hier dus.  
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1.2.2 Virtual Reality en games 

Een aantal van de aangehaalde voorbeelden gebruikt game engines om een VR-applicatie te ontwikkelen. In 

vergelijking met de gebruikelijke VR-technologie zijn belangrijke redenen hiervoor de lage kosten, de afwe-

zigheid van specifieke hardware en de aanwezigheid van bepaalde basiscomponenten. [31][86] Auteurs 

zoals Stone menen dat onderzoek naar VR-technologie wel zeker heeft geresulteerd in positieve prestaties, 

maar dat dit onderzoek ook een groot aantal mislukkingen heeft gekend, in die zin dat er weinig bruikbare 

producten op de markt werden geplaatst. [83] Door dit aantal mislukkingen en haar nadelen wordt VR als 

technologie minder aanvaard en pleiten sommige auteurs voor een overgang naar het gebruik van serious 

games. [83][55]   

Anderzijds ontwikkelt de game-industrie zich meer en meer in de richting van intuïtievere besturing van 

spellen. Zo brachten de belangrijkste consolefabrikanten elk hun bewegingsgevoelige controllers uit. Deze 

gebruiken technieken zoals bewegingssensoren, camera’s en dieptesensoren, infraroodsensoren… om de 

beweging van de speler te kunnen registreren zonder dat de speler actief het spel moet bedienen door 

middel van het indrukken van knoppen. Deze technologie overbrugt dus voor een groot deel het oorspron-

kelijk verschil tussen games en VR. 

Bijgevolg kan men VR moeilijk onderscheiden van games. De aanwezigheid van spelelementen of enter-

tainmentelementen wordt in deze tekst als criterium voor het onderscheid tussen (serious) games en VR 

gebruikt.  
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1.3 Onderzoek naar serious games 

1.3.1 Onderzoek naar serious games in de architectuurdiscipline 

Er bestaat weinig literatuur over het gebruik van serious games in de architectuurdiscipline. Hieronder 

wordt een tweetal voorbeelden besproken. 

Het gebruik van serious games in de opleiding 

Spellen kunnen volgens Radford ingeschakeld worden om de ruimtelijke interpretatie van architectuurstu-

denten te verbeteren en het gebruik van CAD-applicaties in te leiden. Spellen bestaan uit 3 essentiële ele-

menten, namelijk een vorm van immersie in een vorm van spelen die onderworpen wordt aan regels. [24] 

In het onderzoek van Radford wordt architectuur vergeleken met taal en wordt gesteld dat architectuur ook 

een vocabularium en grammatica of syntaxis bezit. Het vocabularium zijn de elementen waarmee een ge-

bouw opgebouwd wordt en de grammatica is de manier waarop deze elementen samengesteld worden om 

een gebouw te creëren. Deze grammatica kan omgezet worden in regels. [24]  

Radford beweert dat de toenmalige CAD-applicaties wel een vocabularium bezitten, maar de grammatica 

van een gebouw niet controleren. Zijn onderzoek omvat verschillende gevalstudies waarin zowel een vast 

vocabularium als een zelf te creëren vocabularium in het spel aangeboden wordt. Regels worden er echter 

nog niet gebruikt en het spel moet eerder als een vorm van spelen beschouwd worden. [24] Tijdens dit 

onderzoek merkte Radford dat er in dergelijke spellen een nood is aan regels die het aanleren en in vraag 

stellen van relaties tussen de elementen van een gebouw moeten stimuleren.  

Men kan dit onderzoek relateren aan het eerder vermeld onderzoek naar ontologieën in VR-applicaties. De 

structuur die in de testgevallen van Radford aanwezig is, is eerder een taxonomie. Relaties tussen de ele-

menten bestaan hier niet. Radford pleit echter wel voor het gebruik van regels die de relaties vertegen-

woordigen, wat eerder ontologisch van aard is. 

Een interessant punt dat Radford aanhaalt is de nood aan ‘veiligheid’ van de speler om volwaardig te kun-

nen genieten van het spelen. Men dient een gevoel van ‘veiligheid’ te creëren opdat de speler risico’s durft 

nemen. Ook Brown haalde dit in een lezing aan en beweert dat dit gevoel van veiligheid nodig is om creati-

viteit in ontwerp te stimuleren. De idee is dat wanneer spanningen tussen de betrokken partijen bestaan, 

deze partijen geen risico’s durven nemen. [96] 

Ontwerp als een serious multiplayer-game 

Oosterhuis heeft al vaak de vergelijking gemaakt tussen games en architectuur. Hij heeft ondertussen een 

aantal gebouwen ontworpen waarbij de bezoekers (/de spelers) het gebouw (/het spel) kunnen beïnvloe-

den en manipuleren. [10]   

Samen met TU Delft heeft Oosterhuis een spel, “798 Multiplayer Design Game”, bedacht met als inhoud 

een ontwerpopdracht met verschillende betrokken partijen. Oosterhuis beweert dat sinds de introductie 

van technologie als ontwerphulpmiddel, het ontwerp veelal alleen gebeurt. Wanneer een partij haar taken 

wil volbrengen, moet ze veelal wachten op de voltooiing van de taken van andere partijen. Bijgevolg kan 
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men niet alle ontwerpvoorstellen ontwikkelen. Ook de specialisaties binnen de betrokken partijen hinderen 

dit verkennen. [75]  

Het spel is ontwikkeld in een omgeving die directe communicatie toelaat en de verschillende ontwerpappli-

caties met elkaar verbindt. De bedoeling hier was andere ontwerpmethodes te stimuleren. De opdracht 

hield het ontwerp van 28 eenheden in omschreven door een bolvormige enveloppe van 8.000.000 m³. Er 

werd een negental abstracte regels of constraints ingevoerd. De bol mocht bijvoorbeeld niet meer energie 

verbruiken dan de geproduceerde energie, 25% van het volume moest gevrijwaard worden voor open ruim-

tes, relaties mogen enkel bestaan tussen aangrenzende eenheden…  

De andere ‘regels’ volgden uit de noodzakelijke interactie tussen de ontwerpers. Wanneer een student zijn 

ontwerp wijzigt, volgt er hoe dan ook een wijziging in één van de naburige eenheden. Het resultaat was één 

grote structuur die uit unieke, maar samenwerkende en communicerende ontwerpen bestond. [75] Dit 

ontwerpspel toont niet alleen aan dat het architecturaal ontwerp dicht bij spelvorm aanleunt, maar ook dat 

spelvormen kunnen ingeschakeld worden om tot complexere ontwerpen te leiden.  

1.3.2 Onderzoek naar serious games buiten de architectuurdiscipline 

Gezien er weinig literatuur beschikbaar is betreffende het gebruik en de mogelijke bijdrage van serious 

games in de architectuurdiscipline, wordt hieronder een aantal disciplines kort aangehaald waarin serious 

games meer gangbaar zijn. 

Bouwindustrie 

In de bouwnijverheid kunnen serious games ingeschakeld worden om bepaalde taken aan te leren. Een 

recent voorbeeld is de studie van Lin et al. naar het gebruik van serious games in opleidingen i.v.m. bouw-

veiligheid. [87] In hun spel speelt de student de rol van een veiligheidsinspecteur die in een beperkte tijd 

een virtuele werf moet controleren en alle potentiële gevaren moet aanduiden. Deze gevaren werden ge-

classificeerd volgens een drietal ‘levels’. Het gebruik van games bij dergelijke opleidingen is nuttig omwille 

van het dynamische karakter van spellen. Het blijkt essentieel niet enkel statische werfsituaties te kunnen 

beoordelen. [87] Objecten werden in CAD-applicaties ontworpen en vervolgens geïmporteerd om te ge-

bruiken bij het spelontwerp. Hierbij bleek dat er een balans dient gezocht te worden tussen realisme en 

snelle rendertijd of een zo klein mogelijk aantal triangles om zowel aan een welbepaalde graad van immer-

sie en aan een voldoende aantal beelden per seconde te voldoen. [87]  

Een ander gelijkaardig voorbeeld is Levee Patroller, een serious game ontwikkeld door Harteveld en Bidarra 

waarin men opgeleid wordt om dijken te inspecteren. [64] Ook hier verkent de student een virtuele omge-

ving en moet hij alle gevaren aanduiden. Dit onderzoek leidde tot een aantal conclusies. Ten eerste moet 

een spel één geheel zijn, wat niet vanzelfsprekend is indien er met verschillende disciplines gewerkt wordt. 

Ook moet er zowel bij ontwikkeling als bij het spelen van het spel discussie mogelijk zijn. Daarnaast zijn 

games door technologische beperkingen een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Deze vereenvoudiging 

kan ook positief zijn, in die zin dat ze de uiteindelijke doelstelling van het spel voorop kan houden. Men 

moet ook oppassen voor wat Gee analfabetisme bij spellen noemt. [37] Er bestaat namelijk een verschil 
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tussen generaties. Personen die vanaf eind jaren tachtig geboren zijn noemt men ‘digital natives’ omdat zij 

veelal opgevoed zijn met digitale technologie en games. Zij spreken en verstaan de digitale taal, in tegen-

stelling tot ‘digital immigrants’ die niet opgegroeid zijn met videogames. Bijgevolg is de leercurve voor digi-

tale applicaties of games bij de eerste groep veel steiler dan de tweede groep. [46] Hiermee dient men dus 

rekening te houden. Twee andere conclusies zijn het motiverende aspect van serious games en de nood aan 

een betere integratie van dergelijke serious games in de opleiding. 

Landschapsarchitectuur en stedenbouw 

De disciplines die waarschijnlijk het dichtst aanleunen bij architectuur zijn landschapsarchitectuur en ste-

denbouw. In deze disciplines wordt er immers ook ruimtelijk ontworpen en gepland.   

Marlow heeft het algemeen nut van serious games bij landschapsarchitectuur onderzocht. [94] Hij stelt dat 

bij het gebruik van serious games voor het aanleren en creëren van ontwerp de student als speler niet on-

begeleid kan zijn. Een serious game heeft volgens Marlow 3 elementen nodig: inzet van een team, kennis 

van zowel leermethodes als spelontwerp en de ontwikkeling van een duidelijke workflow. [94]   

Simlandscape is een serious game ontwikkeld door Slager et al.. [77] In de Nederlandse ruimtelijke planning 

is een beweging ontstaan van een wetmatige, onontkoombare zonering of bescherming van gebieden naar 

een planmethodiek waarbij verschillende partijen betrokken worden. Dit houdt in dat communicatie en 

informatie-uitwisseling tussen deze partijen noodzakelijk is en efficiënt dient te verlopen. Simlandscape is 

een systeem dat onderzoek en ontwerp bij ruimtelijk plannen ondersteunt en gebruikt hiervoor scenario-

methodes. Het planningsproces wordt verdeeld in 4 fases: het definiëren van de studie, het iteratief ont-

wikkelen van scenario’s, evaluatie van de scenario’s en het maken van beslissingen.   

Het spel bestaat uit een lappendeken van percelen en om deze lappendeken te wijzigen bezit het spel een 

aantal regels. Zo wordt een wijziging in een perceel pas toegelaten indien zowel de eigenaars als de over-

heid akkoord is. Twee scenariotypes kunnen gecreëerd worden, namelijk enerzijds scenario’s die de ruimte-

lijke ontwikkeling van specifieke percelen betreft en anderzijds scenario’s die de invloed van deze ontwikke-

lingen test op de omgeving en het globale plan. [77]  

Dit onderzoek toont aan dat ook planmatig of stedenbouwkundig ontwerp kan omgezet worden naar een 

spelomgeving en dat deze spelomgeving dit ontwerp bevordert door middel van betere communicatietech-

nieken, betere controle van het ontwerpproces en andere visualisatietechnieken. 

Militaire sector 

Kriegsspiel, een bordspel dat gebruikt werd door het Pruisische leger om tactieken aan te leren en te verbe-

teren, kan als één van de eerste serious games beschouwd worden. Voor het eerst werd een recreatief spel 

ingezet voor niet-recreatieve doeleinden. [45]  

Ook moderne serious games zijn eerst toegepast voor militaire doeleinden. America’s Army is een compu-

terspel gepubliceerd in 2002 en was oorspronkelijk louter voor entertainment bedoeld. Het leger van de 

Verenigde Staten onderzocht de bruikbaarheid van dit spel in de opleiding van zijn soldaten. Tijdens het 
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onderzoek bleek dat het spel de werkelijke prestaties van soldaten verbeterde. [55] Tegenwoordig worden 

serious games op verschillende vlakken in de militaire sector gebruikt. 

Medische sector 

Ook het gebruik van en het onderzoek naar serious games in de medische sector groeit. Men kan een twee-

tal benaderingen onderscheiden.  

De eerste benadering is het simuleren van werkelijke situaties. Zo worden bijvoorbeeld laparoscopische 

chirurgische ingrepen gesimuleerd, maar ook scenario’s voor verplegers gecreëerd waarin de speler juiste 

beslissingen dient te nemen. [62]   

De tweede benadering is het gebruik van serious games in het herstelproces van patiënten. Zo worden 

bijvoorbeeld games op een Wii-console gebruikt om de motoriek van patiënten herstellend van een her-

senbloeding te verbeteren.   

Men kan discussiëren of dergelijke toepassingen wel spellen zijn. Veelal lijken deze ‘spellen’ op VR-

applicaties, door hun simulerende karakter.   

1.3.3 Bemerkingen  

Uiteraard beperkt het gebruik van serious games zich niet tot de hierboven vermelde gebieden. Zo worden 

serious games ook ingezet om talen aan te leren, bepaalde gebeurtenissen in de geschiedenis te simule-

ren… Deze tekst handelt over architecturale toepassingen en om niet in een betekenisloze opsomming te 

vervallen, werd de bespreking van serious games beperkt. 

Deze masterproef behandelt de mogelijke meerwaarde die het gebruik van VR en serious games in het 

architecturaal ontwerpproces kan bieden. Uit eerder genoemde voorbeelden verschilt het gebruik in ande-

re disciplines sterk. Men schakelt serious games hoofdzakelijk in voor opleidingen. Hierbij wordt voorname-

lijk gefocust op het aanleren van vaste processen en handelingen. Bij een ontwerp lijkt het echter onmoge-

lijk om een proces of handelingen op voorhand te definiëren. Serious games zoals 798 Multiplayer Game en 

Simlandscape bieden wel een structuur voor het ontwerp aan, maar net door het vastleggen van een struc-

tuur laten deze de speler niet toe om van het geïmpliceerde ontwerpproces af te wijken. In hoofdstuk 2 

wordt er onderzocht of het ontwerpproces al dan niet een structuur bezit en in de daaropvolgende hoofd-

stukken worden elementen in het ontwerp gezocht die ingeschakeld kunnen worden voor het creëren van 

een architecturale serious game. 

Verder is het zo dat men de term ‘serious game’ in de literatuur soms verward en dat simulaties of visuali-

saties in een virtuele omgeving beschouwd worden als serious games, terwijl deze geen spelelementen 

bezitten. Doorheen de tekst en voornamelijk in hoofdstuk 3 wordt onderzocht welke elementen nodig zijn 

om een spel te creëren.   
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1.4 De geschiedenis van games 

Deze masterproef behandelt hoofdzakelijk het mogelijk gebruik van games in de architectuurpraktijk en/of -

opleiding. Het lijkt hier nuttig een beeld te schetsen hoe games ontstaan zijn en hoe deze de laatste 60 jaar 

ontwikkelden. De evolutie van computergames kan men op basis van verschillende criteria indelen. Er werd 

gekozen om de evolutie van games te beschrijven op basis van de interface
6
 [38] en technologische ontwik-

kelingen [43] enerzijds en op basis van de dimensionaliteit [65] anderzijds. Dit laatste criterium is wel voor 

een groot stuk afhankelijk van de technologische ontwikkeling, maar levert toch een andere invalshoek. De 

structuur van volgende tekst is gebaseerd op een tweetal teksten dat een duidelijk overzicht geeft van de 

geschiedenis van games. Deze teksten zijn “Slots of Fun, Slots of Trouble: An Archaeology of Arcade Ga-

ming” door Huhtamo en “The History of the Video Game” door Malliet en De Meyer. [38][43] 

1.4.1 Evolutie van interfaces en invloed van technologische ontwikkelingen 

Men kan stellen dat videogames niet uit het niets zijn ontsproten. Uiteraard valt er niet te ontkennen dat 

het eerste videospel een mijlpaal in de geschiedenis is. Toch bevatten videospellen - en dan voornamelijk 

arcadespellen - een groot aantal eigenschappen van objecten of machines uitgevonden in de eeuwen voor 

hun introductie.  

De mens als machine 

De geschiedenis van het videospel kan men al schetsen beginnend voor de Industriële Revolutie. De uitvin-

ding en invoer van de stoommachine en andere mechanische machines zorgde voor een drastische wijziging 

op vlak van werksfeer. Voor deze introductie werd het meeste werk uitgevoerd door ambachtslui. Toen kon 

men min of meer nog zelf het werkritme bepalen en vond de arbeid ook plaats in een onafhankelijke privé-

sfeer. Na de introductie van de machine verdween deze onafhankelijkheid. Wat vroeger in aparte huizen 

plaatsvond, vindt vanaf dan plaats in grote werkhallen, gedicteerd door de machine. Werklui verliezen hun 

vaardigheden en ze worden een deel van de machine. De mens wordt een rader in een raderwerk en zijn 

taak wordt veelal beperkt tot één handeling. Als rader is de arbeider zich er wel van bewust dat er andere 

raderen naast zijn zijde aanwezig zijn, maar hij weet echter niets van hun taken af. Dergelijke problematiek 

was in het begin van de twintigste eeuw vaak aanwezig in films zoals Metropolis en Modern Times.  

De machine als paradoxale antithese van arbeid 

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond een nieuw type machine. In wezen zijn ze de volledi-

ge tegenstelling van de productiemachines. Ze dienden namelijk voor alle functies behalve werken. Later 

                                                                 
6
 Tegenwoordig bedoelt men met interface als populaire term veelal een grafisch menu dat op een scherm 

verschijnt. Hier wordt de term ruimer geïnterpreteerd en horen alle systemen die de interactie tussen mens 
en machine of computer mogelijk maken tot deze categorie. De term interface als hardware die men ge-
bruikt om verschillende interactiemogelijkheden van toestellen met andere te duiden, hoort niet tot de 
beschouwde categorie. 
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verschenen de meeste slot-machines
7
, verder in de tekst meestal coin-ops genoemd. Volgens Huhtamo valt 

er een tweedeling te maken in deze machines, gebaseerd op de graad van interactie. [38]  

Automatische coin-ops en de magische cirkel 

De eerste soort is de automatische coin-op. Hierbij is de rol van de gebruiker beperkt tot een eenvoudige, 

singuliere handeling. [38] De klassieke automaten, muziekdozen en geautomatiseerde fonografen… zijn 

hiervan voorbeelden. Hun voorgangers zijn de zogenaamde automata, mechanische machines die gecre-

eerd werden om mensen of dieren te imiteren. Men mocht, in tegenstelling tot coin-ops, niet dichtbij ko-

men of ze aanraken. Huhtamo noemt de ruimte die men niet mag betreden als toeschouwer de magische 

cirkel, een term die Huizinga als eerste introduceerde. [5] De enige persoon die in de magische cirkel mocht 

staan was de entertainer die het geld bij het publiek ophaalde, de automaton introduceerde, in werking 

zette en er uitleg over gaf.   

Met de komst van coin-ops veranderden een aantal zaken drastisch. Ten eerste was er voor het eerst een 

vorm van interactie met de machine. De mens is geen toeschouwer meer en wordt gebruiker. Hierbij wordt 

de magische cirkel van de automaton gemanipuleerd en zo niet verdwijnt hij zelfs voor een groot stuk. 

Huhtamo beweert dat de magische cirkel bij coin-ops grotendeels, maar op kleinere schaal, gecreëerd 

wordt door de gebruiker af te schermen van het gebeuren. Meestal gebeurt dit door een glazen plaat tus-

sen gebruiker en het ‘spektakel’ te plaatsen. Zo kan men denken aan de toekomstvoorspellers die in wezen 

geanimeerde poppen achter een ruit waren. Men kan daarnaast ook stellen dat dit niet de enige manier is 

waarop de magische cirkel gecreëerd wordt. Om de deur tussen de machine en het werkelijke normale 

leven te sluiten is het bijvoorbeeld al voldoende dat dergelijke toestellen inactief zijn. Men kan de magische 

cirkel enkel betreden wanneer de machine actief is en dus moet men de sleutel die iedereen op zak heeft, 

een muntstuk, gebruiken om de deur te openen en de magische cirkel te betreden. Ook kan men het munt-

stuk zelf als de magische cirkel beschouwen, aangezien men dit immers nodig heeft om het spektakel te 

beschouwen. Zoals bij alle aankopen geldt dat kostprijs een grens vormt, geldt dit ook bij deze eenvoudige 

machines. Een laatste manier waarop de magische cirkel gecreëerd wordt is niet zozeer het venster maar de 

manier waarop de niet-gebruikers gescheiden worden van het toestel. Zij mogen de magische cirkel niet 

betreden aangezien het plezier slechts werd betaald door één persoon. Bij visuele spektakels diende de 

glasplaat enkel om die ene gebruiker het aanschouwen toe te laten. De rest van het toestel werd bedekt 

door houten of stalen panelen. 

Proto-interactieve coin-ops en het gebruik van interfaces 

De tweede soort slot-machines zijn de proto-interactieve. Deze bieden een hogere vorm van interactie aan. 

Zo zijn, naast het insteken van munten, ook continue bewegingen nodig om het gewenste gedrag van het 

                                                                 
7
 De Engelse termen die voor dergelijke machines gebruikt worden zijn ‘slot machines’, ‘coin machines’ en 

‘coin-operated machines’ (coin-ops). Deze machines betreffen niet enkel de traditioneel gekende gokma-
chines, maar ook automaten, krachttesters, toekomst- of gelukvoorspellers, elektrische schokmachines, 
miniatuurcinema’s… Deze machines delen twee kenmerken, namelijk de nood aan de invoer van muntstuk-
ken vooraleer de machine in werking treedt en het feit dat de machine diensten of objecten aan de gebrui-
ker terug levert. 
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toestel te verkrijgen. Hier is er dus een ‘interface’ nodig. De algemeen gekende gokmachines horen hier bij. 

Mechanische repetitie moest psychologische repetitie induceren. [38] Het trekken aan het hendel bij slots 

leidt tot een herhaaldelijk gebruik. De eenvoud en het repetitieve karakter van de handelingen die de ge-

bruiker bij de proto-interactieve slot-machines diende te gebruiken zijn te vergelijken met de handelingen 

nodig in de fabrieken en de kantoren van toen. Ze trachten werk te negeren, maar zijn door hun mechani-

sche karakter net een bevestiging en versterking van de werkmentaliteit in die periode. De mens kan vanaf 

dan niet meer ontsnappen aan een quasi-permanente blootstelling aan de machine. Hieronder wordt een 

voorbeeld geïllustreerd.  

De Mutoscoop is in feite een kleinschalige bioscoop waar een film voor één persoon wordt afgespeeld. Dit 

gebeurt door eerst een muntstuk in te werpen, waarna vervolgens de gebruiker handmatig aan een hendel 

draait. Dit draaien brengt een reeks afbeeldingen in bewegingen en de snelheid wordt dus bepaald door de 

gebruiker zelf. Het wiel waarop de afbeeldingen bevestigd zijn kan logischerwijze maar in één richting be-

wogen worden. Het toestel moest immers winst maximaliseren. Dit apparaat bezat toen de grootste inter-

actie, maar was dus duidelijk beperkt. De gebruikers konden door het hendel niet meer aan te drijven een 

plaatje in detail bekijken. Er ontwikkelden zich nieuwe machines waar meer vaardigheden nodig waren en 

waar men bij oefenen beter in kon worden. Voorbeelden zijn machines waar menselijke kracht of vaardig-

heid nodig was.   

De intrede van de videogames 

De overgang van mechanische naar digitale arcadespellen verliep geleidelijk in de jaren 1970. Niet alleen 

bestonden ze naast elkaar in de speelhallen, maar waren de interfaces die arcade videogames gebruikten 

sterk gebaseerd op de mechanische arcadegames. Nu nog vindt men die elementen (knoppen, joysticks, 

stuurwielen,…) terug bij de controllers van de huidige consoles. In 1958 introduceerde Willy Higinbotham 

‘Tennis for Two’. Dit was echter niet meer dan een oscilloscoop die invoer van 2 knoppen omzette in gol-

vende lijnen. Het toestel was niet als spel bedoeld, maar diende om wetenschap en haar complexe toestel-

len aanlokkelijker voor het publiek te presenteren. Belangrijk bij ‘Tennis for Two’ is de interface die interac-

tie met het toestel vereenvoudigt. Door middel van één eenvoudige knop kon men op de ‘tennisbal’ slaan, 

terwijl het achterliggende systeem dat de bijhorende bewegende lijnen op de oscilloscoop tevoorschijn 

haalt eerder complex is. Dergelijke ontwikkelingen keren in de geschiedenis van de videogames telkens 

terug. [67]  

Voor de evolutie van klassiek arcadetoestellen naar de videogame, wordt een drietal personen relevant 

geacht. Deze zijn Steve Russell, Ralph Baer en Nolan Bushnell. Elk heeft een belangrijke bijdrage aan de 

ontwikkeling van videogames geleverd, respectievelijk het eerste computerspel Spacewar, het prototype 

van de console en Computer Space, een arcadespel.   

De intrede van de videoconsole en de basislegging van de interface 

In de jaren ‘70 ontstaat er een tweesplitsing in videogames. Naast de arcadespellen ontwikkelden zich ook 

thuisconsoles. Het is hier niet de bedoeling om de ontwikkelingen in detail op te sommen, maar toch wordt 

hieronder een aantal veranderingen uitgelegd dat de ontwikkeling van videogames beïnvloedde. Bushnell 
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richtte Atari op en dit bedrijf domineerde de arcademarkt. In de jaren zeventig ontwikkelde de technologie 

en de manier waarop de technologie gebruikt werd. Voorbeelden zijn het apart gebruik van ROM-geheugen 

om grafische gegevens op te slaan en het gebruik van microprocessoren in plaats van chips. Dit leidde tot 

een performanter en vlugger systeem. Op vlak van interface werden joysticks en lichtpistolen geïntrodu-

ceerd en modernere varianten van deze controllers vindt men nu nog terug bij zowel pc’s als consoles.   

In 1977 introduceerde Atari haar eerste console, Atari 2600. De belangrijkste sprong die deze console 

maakte was het loskoppelen van het spel en de console, door middel van cartridge-systemen, en de moge-

lijkheid om de controller te verwisselen met een andere. De belangrijkste controllers van de Atari 2600 

waren de joystick die beweging in 8 richtingen toeliet en een knop die singuliere handelingen, zoals schie-

ten, mogelijk maakte
8
 en de paddle waarbij men door te draaien aan een knop een beweging mogelijk 

maakte. Het grootste verschil tussen de joystick en de paddle is dat ze respectievelijk digitaal en analoog 

zijn. Dit houdt in dat de joystick slechts één soort signaal kan sturen, namelijk de richting. De paddle kan 

door zijn analoge karakter ook snelheid doorsturen. [67][90] Spellen waren vaak een variatie op de game-

play van PONG door de fysieke beperkingen van de toenmalige technologie. Veel controllers lieten dan ook 

slechts het aanpassen van één parameter toe.  

De crisis, nieuwe spelgenres en nieuwe speltechnieken 

Rond 1980 ontstond er een crisis in de gameseconomie door het massaal publiceren van gelijkaardige ga-

mes. Dit was een implicatie van de cartridgesystemen die het toelieten om voor één console een enorme 

reeks spellen te ontwikkelen. Slechts één bedrijf, Atari, wist zich na de crisis goed stand te houden door 

haar aanwezigheid in de arcade- en consolemarkt. Taito kwam in 1978 met het vernieuwende spel Space 

Invaders in Japan. Voor het eerst wordt er een verhaallijn - zij het zeer beperkt - geïntroduceerd in games. 

Ook was het een spel zonder einde aangezien het tempo constant opgedreven werd waardoor de speler 

uiteindelijk altijd faalde in zijn missie. Namco bouwde verder op de voorgaande doolhofspellen en introdu-

ceerde in 1981 Pac-Man. Voor het eerst kon een arcadespel niet enkel in de speelhallen staan, maar ook in 

cafés en restaurants. Vanaf dan ontwikkelden er zich ook andere genres zoals klimspellen, die het doolhof-

spel beconcurreerden. Kenmerkend voor dit type was de missie om van de linkerbenedenhoek naar de 

rechterbovenhoek te geraken. Dit verliep met behulp van ladders en plateaus, maar werd gehinderd door 

obstakels of vijanden. Een bekend voorbeeld is Nintendo’s Donkey Kong (1981). In 1979 werd Adventure 

door Atari ontwikkeld. Dit spel vormt de basis van alle latere ‘adventure games’ of avontuurspellen. De 

verhaallijn is die van een klassieke zoektocht. Kenmerkend zijn het zoeken naar en de verhaalstructuur. Een 

andere inhoudelijke innovatie bij videogames is de introductie van spelerniveaus, waarbij een opsplitsing 

werd gemaakt tussen ‘beginner’, ‘experienced’ en ‘expert’ zoals bij Space Wars. Technisch werd bij dit spel 

                                                                 
8
 Dergelijke joysticks bleken al vlug problemen te hebben. Ze waren niet ergonomische en door de kracht 

die de spelers op deze controller uitoefenden werd de joystick al vlug beschadigd. Midway loste dit op bij 
Bally Astrocade door een losse joystick te creëren gelijkaardig aan het handvat van een geweer. In plaats 
van met een volledig hand werd nu kracht op de joystick uitgeoefend door de duim. Deze ontwikkeling 
vindt men nu nog terug in huidige controllers. 
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ook een nieuwe visualisatietechniek gebruikt. In plaats van een grid van pixels te visualiseren werden objec-

ten weergegeven als een verzameling van veelhoeken via vectoriële projectie.  

De intrede van de homecomputer 

Er werden ook twee nieuwe types spelmachines ontwikkeld, namelijk handhelds en de homecomputers. 

Het eerste type kent haar intrede vanaf Simon (1978), een spel dat deels ontwikkeld is door Baer. Deze kan 

echter nog niet als een werkelijke handheld gezien worden, omdat deze geen scherm bezit. In 1980 brengt 

Nintendo de eerste handheld op de markt, genaamd Game&Watch. Aanvankelijk gebruikte deze één 

scherm, maar werd later geproduceerd met 2 schermen, vergelijkbaar aan de huidige Nintendo DS.   

Het tweede type, de homecomputer of microcomputer
9
, werd gepromoot als een eenvoudige computer die 

meer kon dan de consoles. Een ander voordeel was de lage kostprijs, die waarschijnlijk ook de oorzaak was 

van de hoge verkoopcijfers. De belangrijkste producenten waren Apple en Commodore. In tegenstelling tot 

de toenmalige consoles die op een 16-bit-architectuur gebouwd werden, bezaten de homecomputers een 

8-bit-architectuur
10

. Toch bezaten deze een grotere processorkracht.  

Door deze intrede werden nieuwe genres mogelijk zoals role playing games (RPG), realistischere simula-

tiespellen, denkspellen en first-person shooters (FPS) werden in deze periode in het leven geroepen.  

Een tweede crisis 

In het midden van de jaren tachtig ontstaat een tweede crisis in de gamesector, opnieuw gerelateerd aan 

een te hoge productie van laag-kwalitatieve software, maar ook door de introductie van de homecompu-

ters. Ook een te vlugge ontwikkeling in technologie bij de consoles die de kopers verwarde was een derde 

factor die deze crisis beïnvloedde. [90] Daarnaast was er ook het feit dat de interface van de console inge-

wikkelder werd. Zo werden er toetsenbordjes, vergelijkbaar met de toetsen van een telefoon, aan veel 

controllers toegevoegd, terwijl de games die ontwikkeld werden deze amper gebruikten. Nintendo bracht in 

1983 een nieuwe console uit die een nieuwe processor voor grafische berekeningen gebruikte. Het succes 

van deze console groeide zeer snel door het spel Mario Bros. dat verder bouwde op het karakter dat bij 

Donkey Kong geïntroduceerd werd. Mario werd al gauw een icoon net zoals Pac-Man. Het vernieuwende 

van Mario Bros., een spel dat sterk op vorige klimspellen leek, was de introductie van levels. Wanneer men 

een level uitspeelde dan herbegon dit level maar met een aantal wijzigingen die het level moeilijker maakte 

dan ervoor. Mario kan gezien worden als de eerste menselijke avatar, een stap die veelal genegeerd wordt. 

Door een menselijke avatar te gebruiken in een spel, verhoogt immers het immersieve karakter van games. 

Het nieuwe levelsysteem werd veel meer uitgewerkt in het latere Super Mario Bros., dat zowat alle elemen-

ten die in voorgaande games in zich opnam. Ook bracht Nintendo in 1989 een nieuwe handheld, the Game-

Boy, uit.  

                                                                 
9
 Dit type computer dient niet verward te worden met een pc. De mogelijkheden bij een homecomputer zijn 

zeer beperkt in vergelijking met pc’s. 
10

 De naamgeving xxx-bit-architectuur wijst op de maximale data die de processor in één bewerking kan 
verwerken. 
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Tweesplitsing in spelontwikkeling door een nieuwe interface 

Consoles en homecomputers en de spellen die erop gespeeld worden ontwikkelen zich vanaf medio jaren 

tachtig in verschillende richtingen. Dit valt waarschijnlijk te verklaren door de verschillende interfaces die 

deze gebruikten. De meeste consoles gebruikten toen controllers met joysticks en een aantal knoppen. 

Homecomputers werden bediend met een toetsenbord en muis. Dit verschil in bediening had uiteraard te 

maken met de informatie die men moest doorgeven via deze interfaces naar console of homecomputer. 

Een andere factor die meespeelde is het verschil in processorkracht dat het spelen van ingewikkeldere ga-

mes mogelijk maakte op homecomputers. Zo werd een eerste adventure game op de markt gebracht die 

grafisch bestuurd werd, wat enkel mogelijk is op computers. In tegenstelling tot de vroegere tekstuele in-

voer kon men hier via “point-and-click”-principe het personage bewegen en handelingen doen uitvoeren 

door het gebruik van de muis. Zaxxon, een ander adventure game uitgebracht in 1982, introduceerde voor 

het eerst een isometrisch vogelperspectief.   

Er bestonden ook adventure games voor consoles, waarvan de bekendste The Legend of Zelda is. Hierbij lag 

de klemtoon op het personage, Zelda. Het karakter van het personage werd stap voor stap opgebouwd 

gedurende het spel en beïnvloedt op deze manier de graad van immersie.  

Met de komst van het operatiesysteem van Apple in 1984, genaamd Macintosh, veranderde de interface 

van de computer drastisch. Dit is misschien niet direct te relateren tot videogames, maar heeft wel een 

grote impact voor de interactie met computers en bijgevolg dus ook voor games. Voor het eerst hoeft de 

gebruiker niet meer via omslachtige invoer een gewenst resultaat te bereiken. Om een bestand te openen, 

hoeft men niet meer de opeenvolging van de mappen foutloos te typen. Men kan simpelweg sequentieel 

op een aantal iconen klikken om dit bestand te bereiken. Dit biedt duidelijk voordelen, waarbij de belang-

rijkste is dat computers veel toegankelijker zijn. Men kan zeggen dat deze systemen transparanter zijn, 

omdat ze overzichtelijker zijn. Dit is echter niet zo en blijkt een vaak ontkend nadeel te zijn dat dergelijke 

interfaces met zich meebrengen. Voor het eerst begrijpt de gebruiker de machine niet meer omdat alles 

figuurlijk wordt verhuld achter het oppervlak van de grafische interface. Het systeem wordt opaak en men 

kan deze ondoorzichtigheid op verschillende gebieden herkennen
11

. Zo worden games en de regels die ze 

gebruiken telkens ingewikkelder. [49]  

Technologische ontwikkelingen op vlak van controllers en media 

Eind jaren ’80 kwam er weer een nieuwe speler bij de top van de consolemarkt, genaamd Sega. Sega bracht 

in 1989 de Mega Drive op de markt als antwoord op Nintendo’s NES. Deze console gebruikt een 16-bit-

processor in tegenstelling tot de NES die gebouwd was rond een 8-bit-processor. Bijgevolg was de Mega 

                                                                 
11

 Men kan hierbij direct denken aan de modelleersoftware die ingeschakeld wordt in het architecturaal 
ontwerpproces. De gebruiker van de applicatie wordt een aantal mogelijke modelleerhandelingen aange-
boden. Deze handelingen maken het voor de gebruiker mogelijk het betreffende object, meestal een ge-
bouw, te creëren en aan te passen. Hierbij worden veelal geen vragen gesteld, omdat deze handelingen 
veel toelaten. Maar deze handelingen laten echter niet alle modificaties van het object toe, ook al heeft de 
gebruiker wel vaak deze indruk. Om bijvoorbeeld een volledige vrijheid te bezitten bij het aanpassen van de 
vorm van een object, dient men het achterliggende systeem te kennen dat het modelleerprogramma ge-
bruikt. In de meeste gevallen impliceert dit de kennis van programmeertalen. 
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Drive heel wat krachtiger en dit kan men zien aan de spellen die zich toen ontwikkelden. Belangrijk elemen-

ten werdeb geluid, muziek en hogere tempo’s bij de spellen. Sonic The Hedgehog is hiervan een voorbeeld. 

Als antwoord bracht Nintendo de SuperNES uit en de spellen die op deze console gespeeld werden zijn 

veelal getypeerd door een gedetailleerde uitwerking van achtergrond en omgeving. Sony, toen een relatief 

nieuwe speler in de gamesector, bracht in 1994 de PlayStation uit die met haar 32-bit-architectuur de voor-

bije consoles overtreft op vlak van rekenkracht. Ook gebruikte deze voor het eerst een cd-rom als medium.  

Op vlak van controllers maakte Nintendo een nieuwe ontwikkeling. Nintendo voegde een analoge joystick 

toe aan de controller. Deze innovatie werd door andere bedrijven zoals Sony en Microsoft overgenomen en 

is bij de huidige controllers nog altijd aanwezig, veelal in tweevoud. De DualShock-controllers van Sony 

brachten op hun beurt ook een vernieuwing met zich mee. Ze zijn opgebouwd uit 4 bewegingsknoppen, 8 

actieknoppen en 2 kleine joysticks en de controllers trillen om een bepaalde reactie in het spel fysiek aan de 

speler te communiceren. Uiteindelijk vervingen deze de oorspronkelijke controllers en werden andere im-

mersieve elementen bij de komende ontwikkelingen geïntroduceerd. [90] 

Extra rekenkracht, extra dimensie 

De pc-markt veranderde drastisch sinds de komst van Microsofts Windows 95 en de introductie van de 

Pentium-processoren van Intel. Technologisch maakten computers een grote sprong voorwaarts en de 

komst van een gebruiksvriendelijk grafisch besturingssysteem maakte het moeilijk voor de voorbije home-

computers van Apple en Commodore. Door de technologische sprong - bij zowel computers en consoles - 

werd het in de jaren 1990 mogelijk om 3-dimensionale beelden weer te geven. De technieken die gebruikt 

werden verschillen niet veel van spellen zoals Battlezone of Space Wars. Waarbij vroeger gewoon lijnen en 

veelhoeken vectorieel gevisualiseerd werden door middel van projectie, voegde men vanaf dan afbeeldin-

gen toe die volgens dezelfde wiskundige transformaties geprojecteerd worden op het 2-dimensionaal 

scherm. Het bekendste voorbeeld is Wolfenstein 3D, een first-person shooter gepubliceerd in 1992 door ID 

Software.  

Niet alleen FPS-spellen maakten gebruik van de nieuwe 3D-technologie. Vooral ook simulatiespellen - waar 

naar een zo hoog mogelijke graad van realisme gestreefd wordt- en adventure games - waarvan Tomb Rai-

der een voorbeeld is - maakten hiervan gebruik. Andere spelgenres zoals RPG-games en strategiegames 

maakten niet direct gebruik van 3D-visualisatie. Bij deze spellen stond de verhaallijn immers voorop en 

werd de technologie pas later ingeschakeld.  

De intrede van sneller internet en verschil in aanpak bij consoles 

In 2000 werd de PlayStation2 (PS2) door Sony uitgebracht. Microsoft bracht voor het eerst in 2001 zijn 

Xbox-console uit, die gedurende de volgende 4 jaar de krachtigste console was. Ook Nintendo brengt de 

GameCube in dat jaar uit. Alle consoles lieten gebruik van internet toe, maar de Xbox blonk uit dankzij de 

Xbox Live online gamedienst die het samenspelen van spelers over de hele wereld en het downloaden van 

spellen toeliet. Het meest verkochte spel voor de Xbox is Halo 2
12

 dat voornamelijk via het internet ge-
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 Bronnen voor spelstatistieken: http://www.vgchartz.com/worldtotals.php  

http://www.vgchartz.com/worldtotals.php
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speeld werd. De GameCube bood de mogelijkheid om met stereoscopische beelden te spelen, maar door 

het toenmalig gebrek aan stereoscopische televisies werd dit geen succes. Spellen op de GameCube bouw-

den meestal verder op de Nintendo-traditie. Zo is het best verkochte spel Super Smash Bros. Melee
13

 waar-

bij alle voorbije spelpersonages die op de Nintendoconsoles verschenen het tegen elkaar kunnen opnemen. 

Deze 3 consoles tonen een verschil in mentaliteit tussen de producenten aan. De GameCube focuste zich 

vooral op gezelschapsgames die met meerdere personen in de huiskamer gespeeld werden, terwijl de Xbox 

net stimuleerde om via internet met anderen te spelen. De PS2 werd vooral voor singleplayer games ge-

bruikt.  

Bij deze generatie consoles werd er ook geëxperimenteerd op het gebied van controllers. Zo liet de Ga-

meCube toe Nintendo’s handheld de GameBoy Advance als controller te gebruiken. Ook typisch bij alle 

fabrikanten is het uitbrengen van controllers die slechts bedoeld zijn voor één spel of soms iets meer spel-

len. PS2 bracht een gitaarachtige controller uit voor de Guitar Freaks- en Guitar Hero-spelreeksen. Een 

drumstelachtige controller werd speciaal voor het spel Rock Band geproduceerd. Voor Resident Evil 4 werd 

zelfs een kettingzaagcontroller ontwikkeld. Deze ontwikkelingen tonen niet alleen aan dat controllers in 

essentie ontworpen worden om een spel zo intuïtief mogelijk te spelen, maar dat ze ook kunnen bijdragen 

aan de immersie in het spel.   

Het internet bestond al ruim tien jaar
14

 en internetverbindingen verliepen veelal niet meer via inbelverbin-

ding, maar via DSL of kabel, wat tot hogere snelheden leidde. Dit bracht ook een explosie in online multi-

player games teweeg. Vooral één genre ontwikkelde zich in de jaren na de eeuwwisseling, namelijk de Mas-

sively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG’s). Bekende voorbeelden zijn Ultima Online (1997), 

EverQuest (1999) en World of Warcraft (2004). Bij MMORPG’s speelt een groot aantal gamers op dezelfde 

server in één virtuele wereld. De voorloper van dit speltype is de Multi-User Domain (MUD)
15

 die bestond 

uit elementen van role-playing games, fantastische fictie, chat, hack-and-slash-games…  

Door het 4- à 5-jaarlijks uitbrengen van consoles en het exponentieel ontwikkelen van de computertechno-

logie was de computer de console altijd één of meerdere stappen voor. Computers kunnen bijgevolg games 

gedetailleerder weergeven. Om FPS-games te spelen werd meestal de computer gebruikt, omwille van het 

intuïtiever mikken via de muis. Er wordt dan ook een hele reeks nieuwe FPS-games op de markt gebracht 

die een basis vormen voor de volgende jaren. [43]  

De laatste generatie consoles en natuurlijke interfaces 

In 2005 wordt de eerste van de laatste generatie consoles uitgebracht, namelijk de Xbox 360. Een jaar later 

worden de concurrenten Sony’s PlayStation3 en Nintendo’s Wii op de markt geplaatst. Opnieuw valt er een 

verschil in benadering van gameplay, klemtoon op spelgenre en doelpubliek op te merken. Nintendo mikt 

op het grote publiek. De Wii-console is bijna dubbel zoveel verkocht dan zijn concurrenten. Enerzijds bouwt 
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 Hierbij wordt de oorsprong van het internet beschouwd als de dag waarop het World Wide Web-project 
gepubliceerd werd in 1991. Pas vanaf dan werd het internet werkelijk publiek toegankelijk. 
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 De term MUD is van oorsprong afkomstig van de naam de eerste in haar soort, namelijk MUD, dat staat 
voor Multi-User Dungeon (1978). Omdat verschillende games later dezelfde principes als basis hadden, 
werd de term verbasterd tot Multi-User Domain.  
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Nintendo voort op de traditie van Mario-, Zelda- en Pokémon-games. Anderzijds tracht dit bedrijf een ander 

publiek, namelijk jonge kinderen, volwassenen en ouderen, te lokken door reeksen Wii-games uit te bren-

gen. Kenmerkend voor deze reeksen zijn de attributen of randapparaten die men hiervoor nodig had. Zo 

bestaat er de Wii-weegschaal voor het spel Wii-Fit dat mensen in conditie moest houden. De idee was dat 

videogames voor bepaalde groepen te ingewikkeld waren en dat games vereenvoudigd moeten worden om 

die doelgroepen te bereiken. Deze introductie van verschillende controllers was natuurlijk niet alleen ver-

nieuwend, maar ook een marketingstrategie. De meeste van deze aparte controllers werden verbonden 

met de Wii Remote, de standaardcontroller die eigenlijk een motioncontroller is en dus via minder knoppen 

meer bewegingen en gegevens kan registreren dan normale controllers. Door het succes van de Wii en haar 

vernieuwend concept, brengen Microsoft en Sony ook motioncontrollers uit, respectievelijk Kinect en Move 

genaamd. De principes van deze controllers worden verder in de tekst uitgelegd. Bij alle drie de consoles 

ontwikkelen zich games die deze technologie benutten. Voorbeelden zijn Kinect Adventures!, Wii Sports en 

Killzone 3. Niet alleen kindvriendelijke spellen gebruiken deze technologie, maar men tracht het gebruik van 

dergelijke controllers te implementeren in verscheidene genres.  

Alle games worden opnieuw realistischer en omgevingen worden groter. Algemeen kan er in de ontwikke-

ling van games twee tendensen ontdekt worden. Enerzijds worden spellen zoals de reeks van Call of Duty 

ritmisch en aan een snel tempo uitgebracht met een weldoordachte marketingstrategie. Anderzijds trach-

ten sommige games, veelal games die gepubliceerd worden door minder grote publishers of games die niet 

behoren tot een al gekende reeks, nieuwe elementen in de gameplay aan te bieden of zelfs een totaal 

nieuwe gameplay aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn Killzone 3 en Portal. Een aantal nieuwe ontwikke-

lingen die men bijvoorbeeld in FPS-games invoerde is de mogelijkheid om je omgeving te manipuleren of te 

vernietigen, waarbij voorbeelden Crysis en Battlefield Bad Company 2 zijn.  

Nieuwe gametypes 

Een recente trend zijn de ‘gratis’ online spellen. Dergelijke spellen bestaan al lang, maar ontwikkelen zich 

meestal in Flash en zijn op het gebied van gameplay en grafische ontwikkeling beperkt. De nieuwe gratis 

spellen worden uitgebracht door grote ontwikkelaars. Zo bracht EA ondertussen gratis versies van de 

Battlefield-serie, Lord of Ultima, Madden NFL Superstars… uit
16

. Deze spellen zijn echter niet volledig gratis. 

Een andere trend die pas de laatste 5 jaar opgekomen is, is het mobiel gamen. Processors worden krachti-

ger, kleiner en de mogelijkheid ontstaat om dergelijke processoren in gsm’s te bouwen. De mogelijkheid 

bestond eerder al om op de vroeger minder krachtige gsm’s spellen te spelen, maar deze waren zeer be-

perkt op grafisch vlak en op vlak van gameplay. Ook bestonden er toen betere alternatieven bij het hand-

heldtype die krachtiger waren en waar meer games voor ontwikkeld werden. Deze situatie veranderde met 

de komst van smartphones vanaf 2007. Belangrijk bij deze smartphones zijn de ‘markten’ waar men applica-

ties en games kan downloaden om vervolgens te gebruiken op de smartphone. De Apples App Store bevat 

ongeveer 350 000 downloadbare applicaties, terwijl de officiële Android Market ongeveer 150 000 applica-
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ties biedt
17

. Veel van de games zijn nog 2D, maar er bevindt zich ook een aantal 3D-games al op deze ‘mark-

ten’. Deze games zijn relatief kort vergeleken met spellen op de handconsoles, maar blijken toch zeer suc-

cesvol. Een nieuw type gamen is ontstaan, het door de vlucht of ‘casual’ gamen. Wanneer men over een  

korte pauze beschikt of zich verveelt, worden deze games gespeeld om de tijd te doden. Door het grote 

succes van bovenstaande recente ontwikkelingen is het niet verwonderlijk dat bepaalde game engines zoals 

Unity zich focussen op deze laatste tendensen.
18

 

Het is zeker niet eenvoudig om de decennialange geschiedenis van videogames in een 9-tal pagina’s te 

vatten en haar te plaatsen in een context. Vele feiten zijn hier doelbewust voor de eenvoud van de tekst 

weggelaten. Zo werden handhelds minder behandeld dan console en computer. Het was ook onmogelijk 

om alle relevante games op te sommen en/of hun relevantie exact te duiden omdat dit tot een te gespreid 

beeld zou leiden. Samenvattend kunnen we enkele stellingen poneren over de ontwikkeling van games.  

Enkele bedenkingen… 

Ten eerste valt de evolutie van de interface op. Deze is tweeledig.   

Enerzijds werd de traditie van de coin-ops voortgezet in de arcadegames en in consolegames. Naarmate dat 

technologie en games zich ontwikkelden en complexere interactie tussen speler en console vereisten, ont-

stond de nood aan het uitbreiden van de voormalige controller of interface. Dit werd veelal verwezenlijkt 

door het toevoegen van een reeks knoppen of een aantal joysticks. Een tweede aspect dat de ontwikkeling 

van controllers beïnvloedde was comfort, aangezien deze controllers gedurende het hele spel in de handen 

worden gehouden. Dit was vooral bepalend voor de vormgeving van de controllers. Gedurende de volledige 

geschiedenis van games werden specifieke controllers uitgebracht om een eenvoudigere en intuïtievere 

interactie tussen spel en speler te bekomen, maar ook om een hogere graad van immersie te verwezenlij-

ken. Typische voorbeelden zijn de pistolen en racesturen. Algemeen kan men stellen dat controllers zich 

zodanig ontwikkelen dat met een minimum aan energie van de gebruiker een maximum aan informatie aan 

de console doorgegeven kan worden.  

Anderzijds bestaat de interface bij computerspellen in de meeste gevallen uit een toetsenbord en een muis. 

Dit komt door het multifunctioneel gebruik van de computer en de gewoonte om tekstueel te interageren 

met de computer. Het voordeel van muis en toetsenbord is dat de spelers zelf de benodigde invoer kunnen 

toewijzen aan de gewenste knoppen. Een groot nadeel is dat invoer minder intuïtief, minder natuurlijk en 

minder ergonomisch verloopt in vergelijking met consoles. Hierdoor leunt dit invoertype meer tot genres 

zoals FPS-games en strategiegames, waarbij snelle reactie én precisie belangrijke vereisten zijn. Voor derge-

lijke games werkt deze invoer intuïtiever dan controllers. De kloof die tussen controllers en toetsenbord en 

muis bestaat valt moeilijk te dichten. Controllers ontwikkelen zich immers constant, terwijl het toetsenbord 

en de muis in hun standaardvorm moeten blijven omwille van hun multifunctioneel karakter. Binnenin het 

spelersmilieu bestaat er vaak discussie betreffende welke interface het meest intuïtief werkt. Zo bestaan er 
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verschillende polls betreffende deze twist. Een gewogen gemiddelde van deze peilingen toont aan dat on-

geveer 62 procent van de gamers toetsenbord en muis verkiest, terwijl slechts 26 procent de controller 

verkiest.
19

 De meeste polls zijn maximaal 2 jaar oud.   

Een tweede constante in de ontwikkeling van games is de constante nood aan vernieuwing. Dit geldt op 

verschillende vlakken. Zo probeert men altijd bij het ontwikkelen van een nieuwe console de lat hoger te 

leggen om concurrenten te overtreffen en eventueel interesse te wekken bij gameontwikkelaars die voor-

heen enkel voor andere consoles games ontwikkelden. Bij de gameontwikkelaars geldt een gelijkaardige 

drijvende kracht voor verbetering. Deze zijn niet enkel te verklaren door de evolutie op vlak van hardware. 

Uiteraard is het mogelijk gebruik van meer dimensies, grotere spelwerelden, beter visualisaties en realisti-

sche lichtreflecties, realistische krachtensimulaties, de mogelijkheid om objecten te vernietigen … gerela-

teerd aan de toenemende rekenkracht van computers en consoles. Veel elementen in gameplay zijn hier 

echter niet door te verklaren. Games moeten zich vooral onderscheiden door hun gameplay en het is dus 

logisch dat er telkens nieuwe elementen toegevoegd worden en dat zelfs sommige games een volledig 

nieuwe gameplay ontwikkelen.    

Ook kan de drijfveer naar vernieuwing binnen games zelf ontwikkeling in hardware induceren. Hierbij kan 

men denken aan het inbouwen van modems omwille van het succes van het internet bij computergames en 

het ontwikkelen van specifieke controllers om één of twee spellen intuïtiever te kunnen spelen. 

Het is ook geen sinecure om de toekomstige ontwikkelingen van games te voorspellen. De literatuur toont 

aan dat de gameontwikkeling een zeer onvoorspelbare markt is omdat er veel factoren deze markt bepalen. 

Het biedt dan ook geen meerwaarde om te gokken naar de komende evoluties van games. 
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Zoals eerder in de tekst al vermeld werden vaak alternatieven met behulp van VR of virtuele ontwerpomge-

vingen ontwikkeld. Huidige computergames zijn meestal ook VR, maar dit is echter niet altijd zo geweest. 

Wel is het zo dat games en ook klassieke gezelschapspellen altijd een fictieve wereld creëren om de speler 

te onttrekken van de reële wereld. Bij VR wordt dit ook bereikt door zoveel mogelijk de reële omgeving te 

vervagen en de zintuigen er van los te koppelen en zoveel mogelijk te verbinden met de virtuele wereld. In 

een zekere zin is elk spel dus VR. Games verschillen essentieel van VR door de hoge mate van interactie met 

de omgeving en eventuele andere spelers. Hierbij wordt op een kortere manier dan hierboven de evolutie 

van games op vlak van dimensionaliteit weergegeven om dit te verduidelijken. De criteria waarop de inde-

ling van deze baseert beperken zich niet enkel tot het aantal dimensies van het spel, maar omvatten ook 

eigenschappen zoals de visuele kwaliteit en bewegingsvrijheid.
 20 

De onderstaande categorisatie volgt voor-

namelijk de verdeling die Boron maakt in “A Short History Of Digital Gamespace”. [67] Omdat deze verde-

ling al werkt, lijkt het onnodig een andere categorisatie te creëren. 

1.4.2 Evolutie van dimensionaliteit en beweging 

Text-based games 

Zoals hierboven vermeld, zijn niet alle games in strikte zin VR. De meeste spellen bezitten een verhaallijn. 

Tegenwoordig is die minder nadrukkelijk aanwezig dan in het begin van digitale games. Door de beperkte 

grafische rekenkracht van computers en consoles werden games vanaf de jaren ’70 tot zelfs de jaren ’90 

gecreëerd door tekst via een scherm aan de speler te tonen en tekstuele invoer mogelijk te maken om te 

interageren met de computer. Dergelijke spellen wekken een virtuele omgeving op, gelijkaardig aan de 

manier waarop een boek dit doet. Voorbeelden van text-based games zijn Dungeon (ca. ’75) en Rogue (ca. 

’80). Rogue is echter nog een ander soort van text-based games aangezien ze karakters gebruikt om 2D 

ruimtes te symboliseren. Het verschil tussen boeken en games is de manier waarop een verhaal beleefd 

wordt. Een boek bepaalt een verhaal volledig en laat geen bewegingsruimte voor de lezer toe om het ver-

haal te beïnvloeden. Games laten de speler wel toe het verhaal te beïnvloeden. [41] 

Contained 2-Dimensional spatial games 

Hierbij worden spellen bedoeld zoals het befaamde PONG en Space Invaders, beiden ontwikkeld in de jaren 

’70. In dergelijke spellen bevindt men zich in een 2-dimensionale ruimte maar is men echter beperkt in 

bewegingsvrijheid. Men kan namelijk maar langs 1 as bewegen. Dit is de eerste vorm van grafische spellen 

en men kan vanaf hier al een eerste stelling poneren.  

Games gebruiken symbolisme en metaforen als associatie van elementen met de werkelijke wereld. Zo 

bezitten de meeste games metaforen zoals zwaartekracht, gevaar, vriend, vijand, vuur, water... Dit zijn 

                                                                 
20

 Games kunnen gecategoriseerd worden volgens grafisch uiterlijk, gameplay, interactiemiddelen, doel-
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de verdeling in deze masterproef werd hier voor een deel op gebaseerd. 



 
 

 
     1.4-29 

1.4-29 Virtual Reality, Serious Games en toepassingen in architectuur 

elementen die helpen om het realisme of geloofwaardigheid van de virtuele wereld te verhogen en dragen 

feitelijk bij tot de graad van immersie. Verder werden dergelijke games bestuurd aan de hand van joysticks. 

Wraparound spatial games 

Hier zijn de voorbeelden bij uitstek Asteroids (‘79, Arcadegame) en Pac-Man (’80, console). De ruimte in de 

spellen is niet meer begrensd door de imaginaire grens van het scherm en vormt eigenlijk een lus. Objecten 

kunnen aan een schermzijde verdwijnen om vervolgens aan de tegenoverliggende kant weer de ruimte, het 

scherm, te betreden. Dit is een voorbeeld waar virtuele omgevingen de mogelijkheden van reële omgevin-

gen overstijgen. Invoer gebeurde veelal via joysticks of een roterende knop en 2 andere knoppen, afhanke-

lijk van de ruimtelijke vrijheidsgraden in het spel.  

Scrolling games 

Een volgende stap in games is het door of over ruimtes scrollen. Eerste voorbeelden zijn Defender en Super 

Mario Bros. uit de jaren ’80 en gaven de indruk van een continue beweging door een 2-dimensionale ruim-

te. Dit gebeurde eerst volgens één dimensie en later in spellen zoals SimCity (’89) in 2 dimensies. Loodrech-

te zijaanzichten of bovenaanzichten worden uiteindelijk vervangen door een isometrisch bovenaanzicht. 

Voor het eerst treedt een eenvoudige vorm van 3-dimensionaliteit in games. Voor deze spellen volstond 

een controller met 8 knoppen, waarbij vier knoppen gereserveerd werden voor de bewegingen volgens de 2 

dimensies. 

Games met verschillende ruimtes  

Een belangrijke intrede bij spellen is het gebruik van verschillende ruimtes. Zo kunnen tegenstanders de 

speler niet zien, indien die zich in een andere ruimte bevindt. Dit is een factor die de speler verplicht om 

zich van ruimte tot ruimte te bewegen. Voorbeelden zijn Berzerk (’80) en Super Mario Bros.(‘85). 

Games met begrensde 3-dimensionale ruimtes 

De eerste 3-dimensionale simulaties gebruikten vectoriële presentaties en/of perspectiefregels om een 

eenvoudige perspectivische wereld te verwezenlijken. Zo werd in het spel Night Driver (’76) een éénpunts-

perspectief gebruikt. Aan de hand van abstracte markeringen links en rechts die bewogen volgens dit punt-

perspectief kon men de illusie van een autoweg simuleren. Een later spel, BattleZone, bouwde verder op dit 

principe en maakte het mogelijk om het gezichtspunt te veranderen en liet dus door het bieden van een 

volledige 2-dimensionale bewegingsvrijheid de speler toe een volledig 3-dimensionale ruimte te beschou-

wen. De volgende generatie van games gebruikten echter veelal isometrische projecties van omgevingen. 

Dit zijn echter geen werkelijke 3-dimensionale games, maar een benadering van 3D, genaamd 2.5D. 

Vroege 3-dimensionale games 

Wolfenstein 3D en Doom behoren tot de eerste driedimensionale computerspellen. Ze zijn gekenmerkt 

door hun first-person standpunt en de mogelijkheid om zowel in het horizontale vlak te bewegen als zich 
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naar hogere of lagere vlakken te verplaatsen. Deze behoren echter officieel nog tot 2.5D-games aangezien 

hier voornamelijk technieken zoals billboarding
21

 werden toegepast. 

Huidige 3-dimensionale games 

Vanaf ongeveer 2000 gebruiken de meeste first-person shooters volledig 3-dimensionale ruimtes. Men kan 

vanaf dan volledig vrij bewegen, zonder de beperkingen die voormalige technologie aan de ontwikkelaars 

oplegde. In plaats van billboarding worden nu objecten volledig real-time gerenderd. Door deze vrijheid 

konden spelontwikkelaars zich op andere zaken focussen en worden zo ook andere factoren toegevoegd 

aan games zoals zwaartekrachtsimulatie, particle systems enzoverder. Door de bijkomende vrijheden heeft 

men tegenwoordig ook andere invoerapparaten nodig dan vroeger. Zo werd gebruik gemaakt van de muis, 

naast het toetsenbord of de joystick en werden controllers uitgebreid met extra knoppen. Zoals eerder 

vermeld is er een evolutie naar controllers waarbij men zo weinig mogelijk informatie handmatig dient door 

te geven. Bewegingen van spelers worden geïnterpreteerd door de consoles en deze informatie wordt in 

het spel gebruikt als invoer. Niet alle games ondersteunen deze technieken. 

Bovenstaande abstractie van de geschiedenis van games toont een aantal zaken aan. Ten eerste tracht elk 

spel een virtuele wereld te creëren ongeacht de technologische beperkingen. Naarmate deze beperkingen 

wegvallen, komen er meer vrijheden in de spelervaring, 3-dimensionaliteit en dus ook bewegingsmogelijk-

heden van het spel. Met de huidige game engines kan men de werkelijkheid visueel en soms ook haptisch 

ook benaderen, onder andere door force-feedback in controllers. De graad van immersie stijgt en bedrijven 

zoals Microsoft en Nintendo trachten meer natuurlijke invoer te voorzien, respectievelijk door het gebruik 

van een infraroodcamera die bewegingen kan registreren en interpreteren en het gebruik van controllers 

met bewegingssensoren en force-feedback.  
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 Billboarding is een techniek waarbij 3-dimensionale objecten die normaliter uit polygons opgebouwd zijn, 
vervangen worden door 2-dimensionale afbeeldingen. Deze techniek wordt tot op heden nog toegepast 
aangezien de vereiste rekenkracht veel lager is in vergelijking met polygonrendering. 
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1.5 Play, to play, game, to game 

Vooraleer men een vergelijking of analogieën tussen games en architectuur of het architecturaal ontwerp-

proces tracht te vinden, dient men eerst de term ‘spel’ en zijn rakende termen te definiëren om ze van 

elkaar te kunnen onderscheiden. Net zoals de architectuurdiscipline haar architectuurtheorie heeft, bezit de 

gamingdiscipline haar ‘speltheorie’
22

, ludologie genaamd. Deze kent echter geen even lange geschiedenis 

en start ongeveer in het midden van de twintigste eeuw. Het eerste interessante werk dat over spel handelt 

is hoogstwaarschijnlijk ‘Homo Ludens’, geschreven door Johan Huizinga in 1938. [2][5] Dit boek handelt 

over de relatie van spel met cultuur en het belang ervan om cultuur te ontwikkelen. Ondertussen is er veel 

literatuur beschikbaar betreffende het spel. Verschillende aspecten van spel en games worden hierin on-

derzocht en men beschikt hierdoor dus over een uitgebreid overzicht van wat spel is.
23

 Deze literatuur 

wordt door personen met een verschillende achtergrond geschreven. Zo zijn er spelontwikkelaars, gamers, 

spelontwerpers, programmeurs, maar bijvoorbeeld ook filosofen. Ludologie is dus geen aparte discipline, 

maar een verzameling van losse werken over spel. Verder is het hierbij niet de intentie om een volledig 

overzicht te geven van wat spel is, maar een overzicht van slechts die thema’s en ideeën die relevant lijken 

om zowel een algemeen begrip van spel te verkrijgen als de vergelijking tussen spel en architectuur moge-

lijk te maken.  

Een allereerste problematiek die men ontmoet, wanneer men de voorbije literatuur beschouwt, is de taal. 

Veel literatuur is in het Engels geschreven en maakt een onderscheid tussen de termen ‘play’ en ‘game’. 

Wanneer men beide termen vertaalt naar het Nederlands, verkrijgt men telkens het woord ‘spel’
24

. In het 

Engels valt er dus gemakkelijker een onderscheid te maken dan in het Nederlands en is er quasi geen ver-

warring mogelijk tussen beide betekenissen, terwijl dat in het Nederlands vaker kan gebeuren. Een korte 

opzoeking in ‘Dictionary of English Language and Culture’ leidt tot een eerste onderscheid dat men kan 

maken tussen de termen. De term ‘play’ wordt, wanneer men het zelfstandig naamwoord bedoelt, om-

schreven als ‘activity for amusement only, especially among children’, terwijl ‘game’ als ‘a form of play or 

sport, or one example or type of this’ beschreven wordt. Verder bestaat er een kans op verwarring door het 

feit dat beide woorden ook zowel als zelfstandig naamwoorden en als werkwoorden beschouwd kunnen 
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 Men dient op te merken dat speltheorie hier wellicht een incorrecte term is om de vergelijking met archi-
tectuurtheorie aan te gaan. Speltheorie is een wetenschap die onderzoek doet naar beslissingen en wordt 
dus niet louter in de speldiscipline toegepast. De enige correcte term die men hier de facto mag gebruiken 
is ludologie. 
23

 Het blijkt echter niet eenvoudig een selectie te maken in deze literatuur. Voor deze masterproef zijn niet 
alle onderwerpen die men in de spelliteratuur behandelt even relevant. Om de relevante literatuur op vlak 
van speltheorie te selecteren werd eerst een selectie gemaakt door hoofdzakelijk de literatuurlijsten die 
worden vermeld in ‘The Game Design Reader’ en ‘Handbook of Computer Game Studies’ te volgen. Deze 2 
boeken trachten een overzicht van speltheorie te bieden en worden hierbij dan ook beschouwd als een 
voldoend referentiekader. Vervolgens, om een vergelijkende studie tussen spel en architectuur eenvoudiger 
te maken, werd literatuur waarvan het onderwerp slechts een beperkte relatie met architectuur en ont-
werpproces uitgefilterd. Deze boeken zijn een vijftal jaar geleden gepubliceerd en een aantal recentere 
bronnen werd ook aangesproken om een beter inzicht te verwerven. 
24

 Gonzalo Frasca, één van de personen die ludologie als term geïntroduceerd hebben, merkt dit ook op 
voor het Spaans (“juego”) en het Frans (“jeu”). Andere auteurs, zoals Roger Caillois, hebben in hun werken 
ook twee termen ingeschakeld om deze moeilijkheid te overwinnen. 
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worden. Zo kan men ‘play’ uiteindelijk vertalen als ‘het spelen’ of ‘spel’, wat een wezenlijk verschil in bete-

kenis blootlegt. Om het begrip van de lezer eenduidig te houden, gebruikt deze masterproef, net zoals in 

het Engels, ook twee termen. Voor ‘play’ en ‘game’ respectievelijk worden hier ‘het spelen’ of ‘spel’ en ‘het 

spel’ of ‘een spel’ en soms wordt ‘paidia’ en ‘ludus’ gebruikt.
25

 Deze worden verder in de tekst gedetailleerd 

uitgelegd, omdat er in ludologie discussie bestaat over de betekenis en afbakening van deze termen. Daar-

naast worden een aantal relevante definities van spel uitgelegd. 

1.5.1 Definities van spel 

Zoals eerder vermeld is Johan Huizinga één van de eersten
26

 die over het belang en de essentie van het spel 

geschreven hebben. Zijn belangrijkste ideeën worden hieronder dan ook als eerste uitgelegd. Vervolgens 

wordt een aantal belangrijke ideeën over spel geïllustreerd. Meningen betreffende wat spelen of een spel 

inhoudt, wat hen onderscheidt … verschillen van auteur tot auteur. Brian Sutton-Smith haalde deze diversi-

teit van ideeën aan en categoriseert deze in zeven ‘retorieken’. [52] 

Johan Huizinga 

Spel en cultuur 

Een eerste stelling die interessant lijkt, zeker in vergelijking met architectuur, is dat spel de basis vormt en 

een noodzakelijke voorwaarde is van cultuur. Architectuur wordt in de theorie vaak beschouwd als de be-

langrijkste betekenisdrager, referentie en oorsprong van een cultuur. Huizinga beweert dat spel al bestond 

vooraleer cultuur is ontstaan. Eén van zijn argumenten is dat spel gekend is door alle andere levende we-

zens en dus niet enkel tot de mens of de cultuur behoort. Dergelijk spel overstijgt het fysiologische en het 

psychologische en heeft dus een hogere betekenis. Het vervult namelijk geen materiële of biologische no-

den, in tegenstelling tot ander gedrag zoals eten. [5] Verschillende pogingen zijn voor Huizinga ondernomen 

om de drijfveer voor spel bloot te leggen. Tal van ideeën zijn hierbij ontstaan, gaande van de nood aan ont-

spanning, naar de bevrediging van een imitatie-instinct tot de training voor het ‘serieuze’ werk en leven. 
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 Deze termen worden ook door Roger Caillois in zijn werken gebruikt. Het Oud-Griekse woord paidia, niet 
te verwarren met paideia (opleiding), betekent in feite een kinderlijk spel. Een soortgelijke betekenis wordt 
aan het woord toegekend in ludologie. Met paidia wordt een fysieke of geestelijke activiteit bedoeld die 
geen rechtstreeks nuttig en geen gedefinieerd doel heeft en waarbij de enige reden het genot ervaren door 
de speler betreft. Het Latijnse ‘ludus’ betreft, zoals de Engelse definitie, een soort spel of paidia, meer be-
paald een activiteit die georganiseerd is onder een systeem van regels die overwinning of verlies bepaalt, 
winst of verlies. Deze betekenis is echter toegekend door Frasca en stelt twee uitersten tegenover elkaar, 
terwijl Caillois een vagere grens trekt tussen beide. 
Er werd getwijfeld om al dan niet Nederlandse vervangingstermen te kiezen. Zo lijkt voor ‘play’ ‘het spelen’ 
of ’spel’ en voor ‘game’ ‘het spel’ of ‘een spel’ te voldoen. Spelen gebeurt niet noodzakelijk met regels, 
terwijl een spel merkwaardig genoeg altijd regels impliceert. Om de tekst niet nodeloos ingewikkeld te 
maken werden de Griekse en Latijnse termen uitsluitend gebruikt bij Caillois en Frasca.  
Zelfs indien men deze twee laatste termen introduceert blijkt de moeilijkheid niet volledig overwonnen te 
zijn, in die mate dat auteurs hoe dan ook een genuanceerd beeld hebben van de betekenis van ‘play’ en van 
‘game’. Zo kan men stellen dat Huizinga ook het naspelen, het acteren bedoeld met ‘play’ terwijl andere dit 
duidelijk niet doen. 
26

 De auteur beseft dat zelfs Plato al over spel schreef. Huizinga is dus zeker niet de eerste die over spel 
schreef, maar hij wordt wel vaak als de eerste relevante schrijver beschouwt.  
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Volgens Huizinga zijn al deze theorieën deel van de oplossing, maar behandelen ze echter niet de belang-

rijkste kwaliteit van spel. Deze kwaliteit is het plezier dat men beleeft wanneer men speelt. Aangezien spel 

zich niet beperkt tot de mens, kan men het ook niet als iets rationeel beschouwen. Het staat op zichzelf en 

men kan het niet ontkennen. [5] Zoals eerder vermeld bestaat spel langer dan de mensheid en bevindt spel 

zich in alle archetypische elementen van een cultuur. Voorbeelden zijn de metafoor in taal, de verbeelding 

in mythes, het spelen bij het uitvoeren van rituelen. Mythe en ritueel zijn de basis waaruit orde en wet, 

handel en winst, ambacht en kunst (en dus ook architectuur), dichtkunst, wijsheid en wetenschap zijn ont-

sproten.  Huizinga relateert spel voornamelijk tot ritueel en primitieve religies waarbij ritueel centraal staat. 

Raakpunten hierbij zijn representatie van ‘iets’ en strijd om ‘iets’. Ritueel en spel blijken sterk overeen te 

komen. [5] 

Spel en ernst 

Een tweede interessante stelling is het verschil tussen het spelen en ernst of serieusheid. Zo wordt vaak 

beweerd dat het spelen niet serieus is. Toch kan men niet zeggen dat spel nooit serieus kan zijn. Voorbeel-

den hiervan zijn het schaak- en het voetbalspel. Hier wordt niet dieper op ingegaan, maar dit thema bij 

meerdere auteurs aan bod komt. [37][9][11] 

Kenmerken van het spel 

Ook kent Huizinga een aantal karakteristieken toe aan spel. De eerste eigenschap en voorwaarde van het 

spelen is de vrijheid van de speler. Hij neemt er vrijwillig aan deel. Zelfs dieren en kinderen doen dit in alle 

vrijheid en worden niet gedreven door instinct of de nood om te leren, zoals men zou kunnen stellen. Ze 

nemen deel omdat ze ervan genieten en dat is vrijheid. [5]  

Een tweede kenmerk is dat het spelen geen gewoon of werkelijk leven is, maar een uit het werkelijke stap-

pen, een tijdelijke activiteit met een aparte ‘realiteit’.
27

 De persoon die speelt pretendeert. Spelers doen 

maar alsof, spelen maar voor het plezier. Die ‘maar’ impliceert volgens Huizinga op het bewustzijn van de 

speler van de ondergeschiktheid van het spelen tegenover ernst of serieusheid, terwijl spel ook met de 

speler kan weglopen en hem in een waan van ernst kan laten, terwijl deze speler wel degelijk nog preten-

deert. Bij spel is er dus een constant wisselen tussen spel of pretenderen en ernst. Het spelen is een inter-

ludium in het leven en wordt door Huizinga als een noodzaak voor mens en maatschappij geacht.  

De derde karakteristiek van het spelen is de beperktheid van spel. Een spel speelt zichzelf tot een eind. 

Door de eindigheid van een spel, wordt herhaling van het spel mogelijk. Naast de beperktheid in tijd, bezit 

spel ook beperktheid in ruimte. Op de plek waar het spel gespeeld wordt, wordt een aparte wereld gecre-

eerd. Dit kan de arena, het tennisveld, maar ook het schaakbord en zelfs het beeldscherm zijn. Bij spel is er 

ook een mentaal afgebakende ruimte, wat Huizinga ‘de magische cirkel’ noemt. [5]  

Een vierde eigenschap is de orde die aanwezig is in spel, veelal verwezenlijkt door regels. In een onvolmaak-

te wereld wordt een tijdelijke perfectie gecreëerd. Wanneer men van de regels of de orde in het spel af-

wijkt, ‘verpest’ men het spel. We kunnen deze orde herkennen in het ritme en de harmonie van het spel.
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 Hier kan men pleiten dat dit misschien wel de meest geloofwaardige Virtual Reality is. In tegenstelling tot 
fysieke Virtual Reality worden spelers hier ondergedompeld in mentale alternatieve ‘realiteit’. 
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Ook spanning bij het spelen is een belangrijke eigenschap. Spanning is onzekerheid, toeval en de speler wil 

deze spanning beëindigen door in hun doel te slagen. Dergelijke spanning kan men terugvinden in puzzels 

en schietkramen, maar ook in gokken en atletiek. Belangrijk hierbij is dat de wil van de speler zijn eerlijkheid 

in het spel beproeft. De speler doet immers alles om te kunnen winnen, maar moet zich nog altijd houden 

aan de regels van het spel. Zonder dit zou de orde van het spel verdwijnen en is de activiteit vanaf dan geen 

spel meer.  

De regels van het spel zijn dus een zesde essentieel kenmerk. Deze bepalen de magische cirkel. Een onder-

scheid kan men maken tussen spelbedervers en valsspelers. Spelbedervers negeren de regels van het spel 

en doen niet alsof. Ze behoren niet tot de magische cirkel en tasten deze cirkel aan. Valsspelers verbreken 

ook de regels van het spel, maar doen nog alsof, behoren nog tot de magische cirkel en zijn geen gevaar 

voor de fictieve wereld. Eerstgenoemde worden dan ook vlugger geweerd dan de laatste.  

Eerder werd de magische cirkel al aangehaald. Dit leidt tot een laatste eigenschap, namelijk ‘het anders 

zijn’ en de heimelijkheid van spel. Wat binnen de mentale ruimte van het spel gebeurt, behoort enkel tot 

de spelers en niet tot de buitenstaanders. [5] 

Roger Caillois 

Kritiek op Huizinga 

Roger Caillois [9] uitte kritiek op Huizinga’s definitie en analogieën van spel. Het mysterie is volgens Caillois 

geen deel van spel, maar wordt net opgeheven door spel. Ook de materiële belangeloosheid van het spel 

blijkt niet voldaan bij gok- en kansspelen. Volgens Caillois wordt spel gekenmerkt door een zestal eigen-

schappen. Deze eigenschappen komen deels overeen met de definitie van Huizinga en worden hieronder 

kort beschreven.  

Ten eerste is een spel vrij. Wanneer men iemand dwingt te spelen, verliest het ‘spel’ haar genotsvolle kwali-

teit. Ook is het spel gescheiden op vlak van ruimte en tijd. Het spel wordt gedefinieerd vooraleer het aan-

vangt. Ten derde is de onzekerheid van het spel een belangrijke eigenschap. Het kan niet vooraf bepaald 

worden hoe een spel zal verlopen of wat het resultaat van dat spel zal zijn. Ook is spel onproductief. Er 

wordt hooguit eigendom uitgewisseld, maar er wordt niets gecreëerd tijdens het spel. Spel is een geval van 

pure verspilling. Het vijfde kenmerk is dat spel geleid wordt door regels die de normale wetten tijdelijk 

vervangen. Het laatste, zesde, kenmerk is dat spel een schijnvertoning is. Er wordt gedaan alsof. Een be-

staande realiteit wordt geïmiteerd in een virtualiteit. De laatste twee eigenschappen sluiten elkaar uit vol-

gens Caillois. Ofwel is een activiteit een spel omdat het door regels geleid wordt ofwel omdat het ‘doen 

alsof’ is. Beide komen samen nooit voor. [9] 

Twee uitersten van ‘spel’ 

Caillois trachtte een systeem te ontwikkelen waarmee men spellen kan categoriseren. Dit is niet eenvoudig 

aangezien spellen ook vaak een hele reeks eigenschappen bezitten waaruit men kan kiezen om de classifica-

tie op te baseren. Hij definieerde 4 verschillende rubrieken van spel, welke in volgende paragraaf uitgelegd 
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worden. Ook behoort elk spel in een continuüm, dat begrensd is door twee tegengestelde polen, genaamd 

paidia en ludus.  

Paidia staat voor improvisatie en plezier en betekent niet letterlijk ‘het spelen’. De term beslaat alle spon-

tane manifestaties van het speelinstinct. Het is aanwezig bij elke vreugdevolle buitensporigheid die resul-

teert in een directe en ongeordende agitatie, een impulsieve en eenvoudige ontspanning. Deze buitenspo-

righeid kan duidelijk ontsporen en haar onvoorbereide en regelloze karakter is haar essentiële, zo niet haar 

enige, bestaansreden. [9] Voorbeelden van paidia zijn een kat die verstrengeld zit in een bol wol of een kind 

dat lacht naar een stuk speelgoed. Paidia, in haar eenvoudigste vorm, manifesteert zich dus in een aanzet 

tot spelen.  

De buitensporigheid die zo eigen is aan paidia dient gecontroleerd te worden door het invoeren van regels, 

conventies en technieken. Paidia wordt hier ludus en ludus is dus een verfijning van paidia. Ludus staat ook 

in relatie tot het primitieve verlangen om afleiding en amusement te vinden in arbitraire, terugkerende 

obstakels. Deze obstakels tracht men te beheersen of te overwinnen. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is 

het spelen met een jojo. Ludus laat toe om vaardigheden te ontwikkelen. Zowel ludus als paidia is te relate-

ren tot de vier rubrieken die Caillois aan spel toekent.  

Vier vormen die spel kan aannemen 

De eerste vorm of categorie van spel is agôn. Dit is het competitieve karakter dat spel kan aannemen. Es-

sentieel hierbij is de rivaliteit die afhangt van één enkele kwaliteit (snelheid, uithouding, kracht …) en die 

uitgevoerd wordt zodanig dat de winnaar duidelijk beter is dan de verliezer. Hierbij is gelijkheid ook van 

groot belang en deze wordt vaak artificieel verwezenlijkt wanneer beide spelers of speelgroepen niet de-

zelfde vaardigheid in het spel bezitten. Absolute gelijkheid is echter niet te verwezenlijken. In een schaak-

spel bijvoorbeeld heeft iedere speler wel eenzelfde aantal schaakstukken, die bij aanvang op puntsymme-

trische vakken staan. Door de interne logica van het schaakspel mag een speler (wit) echter altijd beginnen 

en is er dus geen gelijkheid. Het doel van een competitief spel is voor elke speler om zijn superioriteit te 

doen erkennen. Daarbij zijn blijvende aandacht, juiste training, toewijding en de wil om te winnen belangrij-

ke elementen.  

Een tweede vorm is alea of kansen. Alea is in alle spellen aanwezig waarbij de beslissingen die genomen 

worden niet afhankelijk zijn van de speler(s). Men wint door toeval of lot en men kan de uitkomst van het 

spel niet beïnvloeden. Roulette is hier voorbeeld van. Hierbij is de speler passief en dient hij enkel de uit-

komst van het spel af te wachten. Bij spelen die alea als basis bezitten is de houding van de speler net het 

omgekeerde van competitieve spellen. Bij deze laatste is men immers persoonlijk verantwoordelijk voor 

winst of verlies. Beide speltypes delen echter een onderliggende fundamentele eigenschap, namelijk het 

creëren van een gelijkheid voor alle partijen die niet aanwezig is in het werkelijk leven. Er wordt dus een 

perfecte wereld gecreëerd waar men in tracht te ontsnappen (cf. Huizinga).  

Men kan ook ontsnappen aan de werkelijke wereld door iemand anders te worden en dus door te doen 

alsof. Caillois noemt dit type mimicry. Hierbij draagt de speler als het ware een masker en speelt hij een rol. 

Bij deze spelvorm zijn alle elementen, behalve één, van spel aanwezig. Vrijheid, conventies, opheffing van 
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de realiteit en de afbakening van de spelruimte kan men hier in terugvinden. Het gebruik van concrete re-

gels is hierbij echter niet aanwezig. De enige regel is dat de speler in zijn ‘acteren’ de toeschouwer fasci-

neert en dat hij elke mogelijke verbreking van deze fascinatie tracht te vermijden. [9]  

Een vierde mogelijke vorm is ilinx en is gebaseerd op een streven naar duizeling of vertigo. Tijdelijk wordt 

de stabiliteit van perceptie vernietigd om een staat van paniek te verwezenlijken. Men geeft zich over aan 

een soort spasme die de realiteit tijdelijk vernietigt. De speler doet dit volgens Caillois omdat deze onbe-

wust naar chaos en naar vernietiging streeft. Dit streven wordt normaal onderdrukt. Ilinx kan enkel deel 

uitmaken van paidia en wordt onderdrukt of beheerst in ludus. [9] 

Gonzalo Frasca 

Frasca benadert spel vanuit een andere hoek. Hij focust zich voornamelijk op de relatie tussen spellen en 

verhaal en meer bepaald de betekenis die spellen met zich meedragen of geconstrueerd wordt door de 

speler tijdens het spel. Om deze relatie bloot te leggen benadert hij het spel enerzijds vanuit het systeem 

dat het spel creëert en anderzijds vanuit de speler zelf. [89] Er wordt hier echter niet diep op de relatie 

tussen spel en betekenisvorming ingegaan. In het kader van deze tekst wordt hieronder Frasca’s definitie 

besproken. 

Spelen versus spel: winst en verlies 

Net zoals Caillois maakt Frasca een onderscheid tussen 2 soorten spel, namelijk ‘play’ en ‘game’. Dit onder-

scheid verschilt van Caillois
28

, maar hij gebruikte hier vroeger echter ook de termen ‘paidia’ en ‘ludus’. [88] 

Om deze concreet te definiëren gebruikte Caillois de definities van filosoof André Lalande (1928). Vertaald 

naar het Nederlands luiden deze als volgt: [4] 

De definitie van het spelen is “een besteding van mentale of fysieke activiteit die een doel heeft dat noch di-

rect, noch gedefinieerd is. Zijn enige bestaansreden, voor de persoon die zich aan het spelen overgeeft, is het 

plezier dat hij hierin vindt.”  

De definitie van een spel is “een organisatie van deze activiteit onder een systeem van regels dat een succes en 

een mislukking, een winst en een verlies definieert.”  

Frasca vertaalt echter succes en mislukking (of “un succès et un échec” [4]) als “a victory and a defeat” 

[88][89] en is dus een minder letterlijke en concretere interpretatie. De termen ‘victory’ en ‘defeat’ implice-

ren dat spel een strijd of wedstrijd is. Frasca introduceert een andere term in de definitie van Lalande en 

kent het onderscheid tussen spel en spelen dan ook niet toe aan de regels, maar het bezit van de elemen-

ten winst en verlies, overwinning en nederlaag. Een spel hoeft niet noodzakelijk te eindigen met winst of 

verlies. MMORPG’s zijn zodanig complex door het aantal spelers en zijn gekenmerkt door een vorm van 

eindeloosheid. Omdat het spel niet eindigt, bestaat er geen uiteindelijke overwinning of nederlaag. Een 
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 Caillois plaatst de termen paidia en ludus aan twee uitersten van een continuüm waar de beschouwde 
activiteit, het spel, kan geplaatst worden. Frasca maakte eerst een tweesplitsing tussen paidia en ludus. 
Later verdwijnt deze letterlijke tweesplitsing in zijn werk. 
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belangrijke eigenschap in spel is dus dat er momenten van winst of verlies bij aanwezig zijn en dat deze 

momenten omschreven worden door de regels van het spel.  

Een algemene definitie  

Naast het winstelement zijn er nog andere factoren die het verschil tussen spelen en een spel bepalen. 

Frasca stelt deze definities voor: [89] 

“Spelen is voor iemand een engagerende activiteit waarin spelers geloven dat ze actief deelnemen en interpre-

teert dit spelen als een beperken van haar directe toekomst tot een groep van mogelijke scenario’s, waarbij de 

spelers bereid zijn deze toe te staan.” 

 “Een spel is voor iemand een engagerende activiteit waarin spelers geloven dat ze actief deelnemen en waar 

ze het eens zijn over een systeem van regels dat sociale status geeft aan hun gekwantificeerde daden of optre-

den. De activiteit beperkt de directe toekomst van de spelers tot een groep van mogelijke scenario’s, waarbij 

de spelers bereid zijn deze toe te staan.  

Deze abstracte definities kunnen ontleed worden in een aantal essentiële eigenschappen. Zo bezitten het 

spel en het spelen een reeks gedeelde eigenschappen. Dit komt omdat een spel een vorm van spelen is. 

[89][11] Hieronder wordt een aantal eigenschappen nader verklaard. 

Het spelen is subjectief. Elke activiteit, zelfs werk, kan als spelen beschouwd worden, omdat het spelen een 

activiteit is die geleid wordt door een bijzonder mentale toestand. [89] Deze mentale toestand zorgt er ook 

voor dat spelers de mogelijke scenario’s toestaan.  

Met engagerend bedoelt Frasca dat het spelen zodanig bevredigend werkt dat het de aandacht vasthoudt. 

Het bevredigend karakter mag niet verward worden met plezier. [89]  

In tegenstelling tot het spelen zijn spellen te allen tijde sociaal volgens Frasca. Er bestaan echter wel spellen 

die slechts door één persoon gespeeld worden. De definitie kan ook op dergelijke spellen toegepast wor-

den, omdat deze spellen enkel kunnen gespeeld worden door personen die al gesocialiseerd zijn. Deze ei-

genschap is logisch, want de termen winst en verlies impliceren één of meer tegenspelers. [89]   

Daarnaast is een spel ook een systeem van regels. [11] Deze definiëren en kwantificeren de daden van de 

spelers in winst of verlies en kunnen veranderen gedurende het spel. Alle spelers moeten echter de intern 

of extern opgelegde regels aanvaarden.   

De kwantificatie van de handelingen staat in relatie tot de verkregen sociale status. Ook geloven spelers 

actief in het spel deel te nemen. Deze eigenschap kent Frasca aan het spel toe louter om ook kansspelen 

tot de definitie te laten behoren. [89] Frasca’s definitie van het spel is ruim in vergelijking met andere au-

teurs, omdat hij het spel zowel vanuit het systeem als de speler die zich aan dit systeem onderwerpt bena-

dert. Frasca haalt meerdere malen het competitieve karakter van het spel aan, maar relateert dit niet recht-

streeks aan kansspelen. Bij kansspelen heeft men echter ook een winst-en-verlies-factor. Deze factor rela-
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teert zich hier niet tot andere personen
29

, maar reeds gesocialiseerde personen hebben geen menselijke 

tegenspelers nodig. Hier kan de gokmachine, het toeval in het gokspel of zelfs de speler zelf als de tegen-

speler beschouwd worden. 

Katie Salen en Eric Zimmerman 

Salen en Zimmerman (S&Z) behandelen het spel en het spelen in hun totaliteit en behandelen bijna elk 

aspect vanuit het perspectief van de spelontwerper. Hieronder wordt slechts een selectie van hun ideeën 

aangehaald die belangrijk wordt geacht in het kader van deze masterproef.  

Regels 

Een essentieel kenmerk, algemeen erkend in ludologie, dat een spel kenmerkt is het gebruik van regels. 

Deze kunnen volgens Salen en Zimmerman als volgt gekenmerkt worden: [11] 

1. Regels beperken de handelingen van de speler in die zin dat ze de speler instrueren. Wanneer 

men de instructies niet volgt, dan breekt men de regels.   

2. Regels zijn expliciet en ondubbelzinnig. Wanneer een regel niet eenduidig is, kan men deze regel 

niet meer herleiden tot een welbepaald aantal instructies. Hij beperkt dus met andere woorden de 

handelingen niet omdat hij de speler een vrijheid biedt en kan dus niet als een regel beschouwd 

worden. 

3. Regels worden gedeeld en dus op een gelijke manier geïnterpreteerd door alle spelers. Dit is onder 

meer noodzakelijk om de eenduidigheid van de regels te behouden.  

4. Regels zijn vast. Gedurende het spel kan een regel niet veranderen. Deze eigenschap is echter niet 

altijd geldend en S&Z merken dit ook op. Regels worden vaak gewijzigd, maar deze wijzigingen 

dienen altijd beoordeeld en goedgekeurd te worden. Andere auteurs merken dit ook op en achten 

dit een waardig onderzoeksonderwerp. [36] 

5. Regels zijn bindend. Deze eigenschap is overduidelijk, wellicht omdat deze eigenschap het spel het 

meest bepaalt. Bijna elk spel wordt gekenmerkt door spelers die om bepaalde redenen de regels 

niet volgen. Men kan vals spelen met het doel van het spel in het achterhoofd of men kan de regels 

niet volgen met het doel het spel te beëindigen of te bederven. Wanneer men één van deze twee 

doet kan men echter het spel nooit winnen. Regels en het doel van een spel zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. [51] 

6. Regels zijn herhaalbaar. Een spel wordt meerdere malen gespeeld en regels worden getranspo-

neerd bij elk gespeeld spel. Vaak worden de regels niet letterlijk overgenomen, maar worden deze 

gewijzigd naar zogenaamde ‘huisregels’. [11] 
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 Hierbij vormen kansspelen zoals Bingo en andere loterijen een uitzondering. Hierbij is wel degelijk een 
sociaal aspect aanwezig. 
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Behalve het definiëren van de algemene eigenschappen van regels, kan men ook regels verdelen in de 3 

volgende types. [11] 

1. Constitutieve of essentiële regels zijn de abstracte, wiskundige kernregels van een spel. Ze tonen 

echter niet aan hoe de spelers deze regels moeten uitvoeren. [51]  

2. Operationele regels zijn de ‘spelregels’ die de spelers volgen wanneer ze een spel spelen. Hiermee 

bedoelen ze de regels die officieel aanwezig zijn en dus veelal vermeld worden in de handleiding 

van het spel. 

3. Impliciete regels zijn de ongeschreven regels van het spel. Deze zijn eerder een vorm van etiquette 

of goed spelersgedrag. Dit aspect wordt door andere auteurs ontleed en als een essentiële eigen-

schap van het spel beschouwd. [36][50]   

Regels zijn echter niet de enige bepalende elementen van een spel. Een spel bezit ook één of meerdere 

doelen of doelstellingen en deze kunnen niet los van de regels bekeken worden en vice versa. Volgens Suits 

bestaan er twee soorten doelen die een spel werkelijk bezit
30

, met bijgevolg twee soorten regels die be-

trekking hebben op het definiëren van deze doelen. [51] Suits’ definitie van spel is ook interessant gezien 

deze definitie ook een ander aspect van het spel blootlegt.
31

 Dit aspect is het feit dat een spel in essentie 

kan gereduceerd worden tot het bereiken van een doel, maar met inefficiënte middelen die opgelegd wor-

den door regels. 

Hierna worden nog enkele ideeën van S&Z uitgelegd. 

De Magische Cirkel 

Salen en Zimmerman bouwen voornamelijk voort op Huizinga’s stellingen. De term ‘magische cirkel’ lenen 

ze dan ook van hem en in tegenstelling tot Huizinga definiëren ze deze als volgt. [11] 

“Elk spel bestaat binnen een kader: een speciaal afgebakende tijd en ruimte. Het kader communiceert met spe-

lers, bewust of onbewust, dat een spel gespeeld wordt” 

“De magische cirkel van een spel is de ruimte waarin dat spel plaatsvindt. Terwijl informelere vormen van spe-

len geen duidelijke grens bezit, maakt het geformaliseerde karakter van spellen de magische cirkel expliciet.” 

De magische cirkel is een uitleg voor de merkwaardige relatie dat een spel heeft met betrekking tot reali-

teit. De magische cirkel is de verbinding en scheiding van het werkelijk leven en de artificiële wereld dat 

een spel creëert. [49] 
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 Suits vermeldt echter nog een derde doel van spel, namelijk de deelname aan het spel zelf. Hij merkt 
echter op dat geen doel van het spel is, maar eerder een doel dat eerder tot het leven behoort.  
31

 “Een spel spelen is proberen om een specifieke (toe)stand van zaken te bereiken door enkel middelen te 
gebruiken die toegelaten worden door regels, waarbij de regels het gebruik van efficiëntere middelen ver-
bieden in het voordeel van minder efficiënte middelen, en waarbij de regels aanvaard worden net omdat ze 
deze activiteit (het proberen bereiken van de toestand) mogelijk maken.”[51] 
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Betekenisvol spelen 

Het doel van een spel is volgens S&Z het creëren van betekenisvol spelen en is hun belangrijkste begrip. Dit 

betekenisvol spelen wordt gerealiseerd door de interactie tussen speler en het systeem van het spel en ook 

door de onmiddellijke context van het spel. [49] Het kan opgedeeld worden in 2 soorten, namelijk descrip-

tief en evaluatief betekenisvol spelen.
32

 Verder ontstaat betekenisvol spelen enkel wanneer de relaties 

tussen handelingen en uitkomsten zowel waarneembaar als geïntegreerd zijn. Het eerste heeft betrekking 

op de directe feedback die het spel dient te geven wanneer de speler een beslissing of handeling onder-

neemt. Met het laatste bedoelen S&Z dat elke handeling invloed moet hebben op het latere verloop van 

het spel. Hierbij krijgt men dus geen directe feedback. [49]   

Deze handelingen alleen volstaan niet om betekenis te creëren. Ook de interactiviteit of het maken van 

keuzes speelt een rol. Een keuze kan men volgens S&Z in vijf deelelementen opdelen. Deze zijn een analyse 

van de voorbije gebeurtenissen in het spel, een analyse van de mogelijke keuzes die de speler aangeboden 

worden, het kiezen zelf op basis van enkele factoren, het resultaat van de keuze en de invloed op het spel 

en het al dan niet informeren van het resultaat ten opzichte van de speler en de manier waarop dit infor-

meren gebeurt. 
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 Descriptief betekent hier dat  elk spel betekenis genereert door middel van spelen of de handelingen die 
resulteren in uitkomsten. Evaluatief doelt op de waarde die men aan een bepaalde handeling kan geven  
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1.5.2 Samenvattend: een definitie van spel  

Hierboven werd slechts een beperkt aandeel van de literatuur betreffende spel uitgelegd. Dit representeert 

nochtans het grootste aantal meningen omtrent spel en hieruit kan men een aantal conclusies trekken.  

Zeven retorieken: de onmogelijkheid om spel te definiëren 

Ten eerste heeft elke auteur zijn persoonlijke mening over of heeft deze een persoonlijke definitie van wat 

spel is. Bijgevolg vertoont de literatuur een diffuus beeld. Sutton-Smith erkent dit fenomeen en deelt de 

literatuur of theorieën van spel op in een zevental ‘retorieken’. Deze zijn spel als vooruitgang, als lot, als 

macht, als identiteit, als het imaginaire, als ‘zelf’ en als frivool. Deze behandelen respectievelijk het educa-

tieve aspect van spel bij kinderen en dieren, het spel als toeval (bijvoorbeeld gokspellen), het representeren 

van een conflict in spel om de status van één van de partijen te versterken, de relatie tussen spel en de 

identiteit van een gemeenschap, de creativiteit en verbeelding van de speler, de persoonlijke noden van de 

speler en de activiteiten van werkschuwe personen. [52] Hij meent dat binnen de speldiscipline, die trou-

wens gekenmerkt wordt door de verschillende achtergronden van auteurs, elke auteur zijn mening tracht 

op te dringen. Allen zoeken naar een definitie die voor elk spel geldt en waarbij elk ‘spel’ dan ook gecatego-

riseerd kan worden. Toch kan men een aantal constanten of algemeen aanvaarde eigenschappen van het 

spelen en spel in hun retoriek ontdekken. 

1. Spelen is een vrije activiteit, maar begrensd. Men beslist zelf wanneer men speelt. Spelen is ech-

ter niet volledig vrij, omdat ze afgebakend wordt. [5] Dit kan zowel fysiek als mentaal gebeuren. 

Men bevindt zich in een andere realiteit zonder de echte realiteit uit het oog te verliezen. Men be-

seft dat deze realiteit ‘maar’ spelen is en dit besef vormt een begrenzing van het spelen. Men kan 

dus spelen omschrijven als een vrije beweging binnen een rigide structuur. [11]  

2. Het spelen en het spel zijn niet radicaal te (onder)scheiden. Het spel is een vorm van spelen die 

gestructureerd wordt door regels. Alle spellen vormen een deelverzameling van het spelen. Ander-

zijds bezit het spel ook duidelijk speelelementen. [11][89] Bijgevolg bestaat er onmogelijk een dui-

delijke afbakening en kan men de ruimte van het spelen en het spel visualiseren als Caillois’ conti-

nuüm tussen paidia en ludus. [9]  

3. Het spel bezit altijd regels, terwijl het spelen regels kan bezitten. Het verschil tussen deze 2 soor-

ten regels is dat men bij het spelen deze regels mag verlaten zonder de goedkeuring van de andere 

betrokken spelers te vragen. Bij een spel is men verplicht de regels te volgen en moet een wijziging 

van de regels in overleg met andere spelers gebeuren. [89]  

4. In een spel moet men beslissingen nemen en het spel is dus interactief. Regels bij spellen bestaan 

om de mogelijke handelingen van de speler te beperken. Deze handelingen worden beperkt omdat 

het doel van het spel niet efficiënt mag verlopen. [51] In deze ruimte van mogelijke handelingen 

tracht de speler afhankelijk van de situatie de meest efficiënte te kiezen. [11][51] Deze omschrij-
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ving lijkt te contrasteren met Frasca’s definitie. Ze spreekt zijn definitie echter niet tegen omdat 

Frasca met ‘het geloven van beslissingen te nemen’ ook kansspelen wil inrekenen. De speler hoeft 

echter niet te geloven beslissingen te nemen, want de speler bij een gokspel is er zich van bewust 

dat hij in feite geen beslissing neemt. Een persoon die een gokspel speelt kiest net zoals bij andere 

spellen uit een ruimte van mogelijke handelingen. In het geval van een gokmachine bestaat die 

ruimte echter maar uit één handeling: het trekken aan het hendel. 

5. Het spel bezit één of meerdere doel(stelling)en. Slagen in deze doelen kan als een overwinning 

beschouwd worden [89] en het spel dus als een vorm van strijd. [9] Doelstellingen kunnen zowel 

intern als extern opgelegd worden.  

Er zijn nog meer gelijkenissen in de literatuur op te noemen, maar de eigenschappen die hierboven vermeld 

komen het meest voor. Ook laat een beperkt aantal kenmerken, dat men kan gebruiken als definitie, een 

bredere interpretatie van spel en spelen toe. [89] 

De nood aan een definitie en de groeiende nood aan een verbreding van die definitie 

Ten tweede valt het op dat auteurs door hun verschillende meningen hun ideeën omtrent het spel en het 

spelen projecteren op een concrete definitie van spel. De nood aan een definitie is bijna altijd aanwezig in 

de literatuur. Sommige auteurs sluiten, bewust of onbewust, een aantal spellen uit die voor andere auteurs 

wel tot de definitie behoren. Een voorbeeld hiervan is Costikyan [40] die beweert dat Sim City, een spel dat 

het beheren en de evolutie van een stad simuleert, niet als een spel kan worden beschouwd omdat deze 

geen doel bezit. Andere auteurs zoals Salen & Zimmerman, die doelstellingen als één van de belangrijkste 

elementen van een spel beschouwen, menen dat Sim City een grensgeval is. Sim City heeft intern geen 

doelstellingen, maar de speler legt zich zelf meestal wel doelstellingen op. [11]  

Omdat een definitie net zodanig geformuleerd moet zijn dat ze alle spellen bevat, trachten auteurs zoals 

Frasca en Salen en Zimmerman de definitie verbreden. Terwijl sommige auteurs een tweesplitsing tussen 

spel en spelen achten, vloeien de betekenissen van deze termen bij laatstgenoemden eerder in elkaar over. 

[11]   
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2 HET ARCHITECTURALE ONTWERPPROCES 

In veel literatuur trachten de auteurs het, al dan niet architecturale, ontwerpproces te ontleden en te 

schematiseren tot een veralgemeend proces. Vaak verschillen hun opvattingen en conclusies en men kan 

zich dus afvragen of het ontwerpproces wel veralgemeenbaar is en, indien wel, welke structuur het ont-

werpproces volgt en welke factoren er in dit proces meespelen. Allereerst wordt hieronder een kort over-

zicht
33

 gegeven van de verschillende structuren van het ontwerpproces. Zoals hierboven reeds vermeld, 

worden deze theorieën getoetst aan de hand van een survey bij de Ontwerpstudio Architectuur en Con-

structie onder leiding van prof. dr. Ronald De Meyer aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van 

Universiteit Gent.  

Niet alle literatuur bespreekt het architecturale ontwerpproces, maar behandelt veelal het algemeen ont-

werpproces. Elk gebruiksvoorwerp, inclusief gebouwen, dient ontworpen te worden. Het proces verschilt 

echter van product tot product. Een mok of een baksteen wordt bijvoorbeeld voornamelijk functioneel 

ontworpen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een designerjurk, wat meestal spontaan en creatief is. [15] 

Architecturaal ontwerp bevat op haar beurt een creatief en een wetenschappelijk, functioneel aspect. Het 

spreekt voor zich dat het vakgebied van de auteurs hun opvatting omtrent het proces sterk bepaalt en dat 

dit deels de onderlinge verschillen verklaart. 

2.1 Structuur van het ontwerpproces 

De verschillende opvattingen kan men op 2 manieren onderscheiden. Enerzijds bepaalt men de manier 

waarop de fases elkaar opvolgen. Dit kan lineair zijn, maar ook recursief via selectie, eindeloos cyclisch of 

zelfs alles simultaan. Anderzijds bepaalt men de fases aan de hand van één of meer kenmerkende handelin-

gen.  

2.1.1 RIBA 

Volgens het RIBA Handbook of Architectural Practice and Management [7] valt het proces te verdelen in 4 

fases, namelijk assimilatie, algemene studie, ontwikkeling en communicatie. Bij de eerste fase wordt infor-

matie verzameld en geordend die voornamelijk gerelateerd is aan het ontwerpprobleem.
34

 In de tweede 

fase wordt de oorsprong van het probleem onderzocht, samen met mogelijke oplossingen of oplossingsme-

thodes. De ontwikkelingsfase houdt het uitwerken van één van de oplossingen van fase 2 in. In fase vier 

worden 1 of meer oplossingen gecommuniceerd binnen het ontwerpteam of naar buiten toe. Hierbij hoe-

                                                                 
33

 1) Dit overzicht bestaat uit een selectie van auteurs die in de literatuur over ontwerpprocessen het meest 
aangehaald worden. Bijgevolg zijn de vermelde opvattingen slechts een kleine fractie van wat er in de 
ontwerpmethodologische literatuur geschreven is. Meestal komen de opvattingen van de niet-
aangehaalde werken echter overeen met één van deze auteurs.  
2) In de tekst wordt er vaak gesproken over ‘het ontwerpproces’. Dit impliceert niet dat de auteur van de-
ze masterproef het bestaan van een algemene processtructuur toegeeft. Deze veralgemenende term 
wordt hier gebruikt in de context van de aangehaalde literatuur. 

34
 In de tekst wordt het woord (ontwerp)probleem vaak gebruikt in plaats van ontwerpopdracht, opgave …. 

Het ontwerp wordt hier echter niet als een werkelijk probleem gezien. De term ‘probleem’ komt vaker voor 
in de literatuur over ontwerp. 
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ven deze fases elkaar niet steeds op te volgen of niet steeds in die volgorde te gebeuren. Zo is het vaak dat 

men, om te weten wat voor informatie men moet vergaren, allereerst het ontwerpprobleem moet analyse-

ren. Ook dient men vaak van fase 3 naar fase 2 terug te schakelen om de uitgewerkte oplossing te toetsen. 

{fig. 6}  

Verder in het boek wordt een gedetailleerder verloop van het ontwerp- en constructieproces voorgeschre-

ven, dat uit 12 fases bestaat en gekend is als het RIBA ‘Plan of Work’. Dit werkplan wordt hier echter niet 

besproken, aangezien het vooral focust op de nodige handelingen en de producten die gegenereerd wor-

den in deze fases en dus niet echt handelt over het ontwerpproces in se.  

2.1.2 Jones 

John Christopher Jones [8] meent dat het ontwerpproces een recursief onderzoek omvat waarbij telkens uit 

een reeks ontwerpoplossingen de beste gekozen wordt. Verder bepaalt hij 3 hoofdfases in het ontwerp: 

divergentie, transformatie en convergentie.   

Divergentie is feitelijk een stap die voor het eigenlijke ontwerp gebeurt en betekent hier het uitbreiden van 

de grenzen van de ontwerpsituatie, opdat de ruimte waarin men kan zoeken groot en productief genoeg 

wordt. Streefdoelen bestaan in deze fase nog niet. Hier tracht men de gedaante en context van het pro-

bleem te ontdekken, waarbij zowel rationele als intuïtieve handelingen worden gesteld. Men zoekt naar de 

wijzigbare of onstabiele en de niet-wijzigbare of stabiele punten die aan het probleem vasthangen. Jones 

vermeldt hierbij dat het verraderlijk is om in deze fase al beslissingen te maken, omdat deze fase louter 

verkennend hoort te zijn. Een andere vaak voorkomende fout is dat men hier de verkeerde vragen omtrent 

het ontwerp stelt en zo tot verkeerde conclusies komt. [8]  

Transformatie is het stadium waarin men, volgens Jones, patronen creëert, creatief weest, momenten van 

inzicht verwerft, geïnspireerd gokt... Hier kunnen ook de grootste fouten gemaakt worden, door een te 

vernauwde of een irrealistische gedachtengang. Deze fase kan op elk moment plaatsvinden en heeft een 

aantal karakteristieke kenmerken. Haar hoofddoel is om een patroon te vinden dat precies genoeg is om 

een convergentie naar het enkele ontwerp mogelijk te maken. Dit patroon moet alle realiteiten van de 

situatie weerspiegelen en is de creatieve handeling van het omzetten van een complex probleem in een 

eenvoudig, door aspecten van het probleem te benadrukken en andere te negeren. Vanaf dan kan men het 

probleem opdelen in deelproblemen, die feitelijk onafhankelijk opgelost kunnen worden. [8]  

Bij de convergentiefase is het probleem al gedefinieerd en de parameters en zijn de streefdoelen al vastge-

legd. Hier moet de ontwerper de secundaire onzekerheden progressief in aantal verminderen totdat hij 

slechts één ontwerpoplossing overhoudt. Hier wordt het ontwerp dus gedetailleerd en dit kan volgens het 

top-down- of het bottom-up-principe gebeuren. Meestal gebeurt het volgens beide principes. Dit deel van 

het proces verloopt volgens Jones volledig rationeel en zou even goed kunnen uitgevoerd worden door een 

computer. Men kan hierbij denken aan de BIM-softwarepakketten die de ontwerper toelaten zich te focus-

sen op de ruimtelijke kwaliteiten zonder veel aandacht te moeten besteden aan aansluitingsdetails.  

We kunnen deze opvatting ook naast de opvatting van RIBA leggen en vaststellen dat bij beide de eerste 

fase overeenkomt. In de tweede fase worden bij beide auteurs de mogelijke oplossingen bekeken om dan in 
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de derde fase te selecteren. Hier schuilt er een fundamenteel verschil. Volgens Jones wordt er slechts één 

oplossing geselecteerd, terwijl bij RIBA er een oplossing gekozen, uitgewerkt en geëvalueerd wordt en, 

indien negatief geëvalueerd, kiest men een andere oplossing om dan opnieuw hetzelfde proces te volgen. 

Ook vermeldt Jones geen moment van uitwisseling van informatie in tegenstelling tot het handboek van 

RIBA.  

2.1.3 Markus/Maver 

Om een volledig beeld te krijgen van het ontwerpproces, beweren Markus en Maver [6], is het nodig om, 

naast een morfologische opbouw zoals in het RIBA handboek, een gedetailleerder niveau te analyseren. Dit 

niveau omvat de opeenvolging van beslissingen die leiden tot de overgang van de ene fase naar de andere. 

Hier worden weer vier onderscheiden gemaakt: analyse, synthese, beoordeling en de uiteindelijke beslis-

sing. Deze deelfases worden wel vaker vermeld in de literatuur en worden hieronder kort uitgelegd.  

De analyse betreft het opsporen van relaties en patronen in de informatie. Hier wordt het probleem ge-

structureerd en worden streefdoelen vooropgesteld. De synthese focust zich op het creëren van een ant-

woord op of een oplossing voor de probleemstelling. In de derde deelfase, worden de oplossingen geanaly-

seerd, geëvalueerd en getoetst aan de eerder vooropgestelde streefdoelen. In tegenstelling tot het hand-

boek van RIBA menen zij dat het ontwerp voornamelijk 3 hoofdfases bevat, namelijk een grove uitlijning 

van het ontwerp, het schematisch ontwerp en het gedetailleerd ontwerp. {fig. 7} Bryan Lawson meent ech-

ter dat deze fases niet uitdrukkelijk aanwezig zijn in het proces en wordt hieronder besproken.  

2.1.4 Lawson 

Lawson[15] meent dus dat er geen, of beter geen duidelijke, fases aanwezig zijn in het ontwerpproces. 

Detaillering en uitwerking bijvoorbeeld kunnen de schematische ordening van ruimtes voorafgaan of er 

gelijktijdig mee verlopen. Zo verschillen de ontwerpprocessen van elkaar, maar dit betekent niet dat er 

geen constante aanwezig is. Elk ontwerp blijft een opeenvolging van beslissingen die gefundeerd worden op 

de 3 deelfases: analyse, synthese en evaluatie. {fig. 8}  

Naast deze basisstructuur vermeldt Lawson de ideeën van Jane Darke betreffende het proces. Zij beweert 

dat het proces in drie delen te scheiden valt. Het proces begint met een idee. Dit idee wordt de primaire 

generator genoemd en wordt gebruikt om de reeks oplossingen in te perken. Vervolgens kiest men om dit 

idee uit te werken. Dit wordt conjectuur of gissing genoemd. Na de uitwerking wordt het ontwerp getoetst 

in een fase van analyse en indien deze niet voldoet wordt er weer gegist en een nieuw ontwerp uitgewerkt 

om daarna dit proces weer te volgen, tot een goed resultaat behaald wordt. Dit betekent dat het ontwerp 

niet noodzakelijk steunt op een analyse van het probleem, maar eerder een louter formatieve basis bevat. 

Ook Rowe heeft dit opgemerkt en men kan deze formatieve basis bewijzen aan de hand van beginschetsen.  

Hier verschijnt een conflict aan het oppervlak. Wanneer men zich vanaf het begin aan een idee vastklampt, 

komt men op een bepaald ogenblik tot een goed inzicht van het probleem en kan het zijn dat dit idee on-

losmakelijk leidt tot een ‘slecht’ ontwerp. Het blijkt echter niet evident te zijn om dit idee te laten varen en 

een ander idee te selecteren die wel een goed ontwerp mogelijk maakt. [15]  
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Ook kunnen ontwerpen verschillende primaire generatoren bevatten en bovenvermelde problematiek 

komt vaker voor. 

2.1.5 Foqué 

Een recentere invalshoek behoort tot Richard Foqué. [14] Hij stelt dat het ontwerpproces zich volgens 3 

momenten
35

 ontwikkelt: een structurerend, een creatief en een communicerend moment. Het gebruik van 

momenten in plaats van fases is een fundamenteel verschil in opvatting over het proces. Deze momenten 

zijn de drijvende kracht van het ontwerpproces en vinden gelijktijdig plaats. De uitleg van deze momenten 

is voornamelijk filosofisch van aard en wordt hier abstracter weergegeven. {fig. 9}  

Structureren betekent hier dat de ontwerper een vorm van orde in de chaotische context introduceert, 

zodat hij in die context te werk kan gaan. Het aantal onbekende parameters van het ontwerpprobleem 

wordt hierbij verminderd en op die manier daalt ook de complexiteit van het probleem. De orde wordt 

gecreëerd door eerst de chaotische context te overschouwen, vervolgens elementen te onderscheiden en 

onderlinge relaties trachten te herkennen. Lukt het voorgaande, dan heeft de ontwerper een deel van de 

context gestructureerd of, juister, structuur in de context herkend. Hierbij zijn zowel rationele als creatieve 

handelingen nodig. [14] Dit bezit een sterke gelijkenis met de opvatting van Jones over divergentie.   

Het creatieve moment is een essentiële component in het architecturaal ontwerpproces en heeft een drie-

tal kenmerken. Ten eerste zijn er de nood van de ontwerper om zich uit te drukken en zijn geloof in de ei-

gen ideeën. Deze geven, volgens Foqué, de ontwerper de nodige kracht om mentale blokkades en schijn-

baar improductieve periodes te overkomen. Ten tweede is er het belang van nieuwe elementen in relatie 

tot de output van het ontwerp. Het laatste kenmerk is de voortdurende poging van de ontwerper om op 

een divergerende manier ideeën en concepten te vormen. Het noodzakelijke van dit moment ligt zowel in 

de permanente interactie tussen het rationele en het intuïtieve denken als in de permanente interactie 

tussen innerlijke reflectie en de prikkels van buitenaf.  

Het karakter van de eerste twee momenten eist het derde, het communicatieve moment. Communicatie 

moet voldoen aan twee voorwaarden. Enerzijds moet de boodschap die doorgegeven wordt betekenis 

bevatten. Anderzijds moet de ontvanger dit bericht interpreteren zoals de zender het bedoelt. Foqué on-

derscheidt drie vormen van communicatie in het ontwerpproces. Ten eerste bestaat er interne communica-

tie: de communicatie binnen een ontwerpteam of het denken van de ontwerper zelf. Vervolgens is er ook 

nog communicatie tussen de ontwerper en de ontwerpcontext en als laatste is er communicatie tussen 

ontwerper en cliënt. [14]  

Verder wordt het ontwerpproces gekenmerkt door een bipolariteit. In elk van de drie deelaspecten van het 

ontwerp wisselt de ontwerper constant tussen een introvert of intern en een extravert of extern handelen. 

Een eenvoudig voorbeeld is het feit dat ontwerper en een architect tijdens het ontwerp, wat intern gebeurt, 

zich moet houden aan regels en wetten.  

                                                                 
35

 Met de term ‘moment’ wordt hier niet een moment in de zin van tijd bedoeld, maar eerder een constant 
drijvende kracht. Bijgevolg onderscheidt Foqué, net zoals Lawson, ook geen fases. 
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Concluderend kan men stellen dat de literatuur het (architecturaal) ontwerpproces tracht te ontleden door 

middel van één of meerdere onderverdelingen in sequentiële deelfases. Het gevaar ligt hierin dat men het 

proces vastlegt in deze fases, terwijl men niet weet of ontwerpers deze fases altijd volgen. Ook kan men de 

vraag stellen wanneer men onderscheid kan maken tussen die fases. Concreet bij Maver: bij welke beslis-

sing wordt analyse synthese of synthese beoordeling? De idee van Lawson lost deze problematiek op door 

het proces te beperken tot 3 kleinschalige repetitieve en willekeurige fases. Het is echter voorbarig om te 

zeggen dat er geen hogere structuur in het ontwerpproces zit. Bij Foqué vinden we een aantal eigenschap-

pen van het architecturaal ontwerpproces terug, zoals die omschreven zijn door andere auteurs. Zoals 

Lawson meent hij dat alles gelijktijdig gebeurt, maar schrijft hij over drijvende krachten in plaats van fases. 

Dit impliceert niet dat hij ontkent dat er fases kunnen herkend worden in het ontwerpproces. De nadruk, in 

tegenstelling tot de anderen, op die krachten, toont ons dat het proces misschien niet structureel onder-

zocht moet worden, maar motiefgericht. Ook lijkt het minstens even interessant om de factoren die het 

ontwerpproces kunnen beïnvloeden, te onderzoeken.  
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2.2 Bepalende factoren in het ontwerpproces 

In het architecturaal ontwerpproces spelen veel factoren een rol. Dit maakt het proces enorm complex en 

dan ook moeilijk te analyseren. Hieronder worden een aantal factoren uitgelegd, die belangrijk geacht wor-

den in de meeste literatuur. Deze omvatten zowel factoren die afhankelijk zijn van het probleem, als facto-

ren die afhankelijk zijn van de ontwerper. 

2.2.1 Context 

Context is een ruim begrip en omvat zowat alles dat relateert tot het te ontwerpen gebouw. Ruimtelijke 

context betreft de site en betekent meestal de gebouwde omgeving en/of de omringende faciliteiten en 

natuur. Daarnaast kan men ook historische context en culturele context onderscheiden. Context is in feite 

een vorm van data of gegevens en is dus per definitie niet te wijzigen. Vaak is context, meestal in samenspel 

met regels of normen, een constraint in het ontwerpproces. Men kan hierbij denken aan de hoogte van de 

omliggende gebouwen, waar men rekening dient mee te houden, de privacy die gewaarborgd moet worden 

ten opzichte van de omgeving en vice versa... 

2.2.2 Parameters vs. Constraints 

Parameters en constraints zijn veelal louter gebonden aan het ontwerpprobleem. Deze 2 types factoren zijn 

aan elkaar gelieerd en dienen niet met elkaar verward te worden.  

In de wiskunde zijn parameters onbekenden of variabelen die de waarde van een functie bepalen. Zo wordt 

de waarde van de eenvoudige functie f(x)=x²+2x+1 bepaald door de parameter x. Belangrijk is dat parame-

ters van nature nooit vastliggen. Men kan deze echter wel vastleggen door hen een waarde toe te kennen 

en op die manier wordt de waarde van de afhankelijke functie bepaald. Parameters in architectuur zijn 

analoog. Ze zijn eigenschappen die het ontwerp bezit, die niet vastliggen en dus gewijzigd kunnen worden. 

Een wijziging van een parameter leidt, net zoals in de wiskunde, tot een ander resultaat, een ander ontwerp 

voor een gebouw. Een andere eigenschap van parameters is dat ze kwantificeerbaar of categoriseerbaar 

zijn. Wanneer men een balkvormige ruimte zonder raamopeningen beschouwt die ontworpen dient te 

worden, dan zijn haar hoogte, breedte en diepte de 3 bepalende parameters. Men kan al gauw inzien dat 

een compleet gebouw een onoverzichtelijke hoeveelheid parameters bezit.   

Constraints zijn net zoals parameters eigenschappen van het ontwerp, maar deze zijn echter niet te wijzi-

gen. Constraints zijn dus eigenlijk parameters van het ontwerp die vast worden gelegd. Dit kan bijvoorbeeld 

gebeuren door toepassing van regelgeving of het voldoen aan structurele eisen, maar de constraints kun-

nen ook door de ontwerper zelf opgelegd worden, om het ontwerpprobleem beter te kunnen vatten en op 

te lossen. Zo zijn de constraints bijvoorbeeld in bovenvermelde balkvormige ruimte een door de ontwerper 

opgelegde oppervlakte (die op haar beurt gebaseerd kan zijn op regels), de maximale overspanning die haar 

vloer en de bovenliggende vloer kan dragen en de energetische performantie van de ruimte. Respectievelijk 

beperken ze de breedte en diepte van de ruimte, de breedte van de ruimte en de hoogte van de ruimte. 

Parameters bevinden zich op elke schaal van het gebouw en constraints dus ook. Het aantal constraints 

versus het aantal parameters is bepalend voor de mogelijke variatie in het ontwerp. Wanneer beide aan 
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elkaar gelijk zijn, is er theoretisch maar één oplossing mogelijk. Hier kunnen we weer een eenvoudig wis-

kundig voorbeeld aanhalen. Wanneer men een stelsel van 3 onafhankelijke vergelijkingen krijgt, en men 

heeft 3 variabelen in dit stelsel (a)), dan is dit stelsel oplosbaar. Wanneer men echter slechts 2 vergelijkin-

gen zou hebben en 3 variabelen (b)), dan is het stelsel niet oplosbaar en kunnen de waarden van de varia-

belen niet gevonden worden. 

 a) {

          
       
      

  b) {
          
       

 

Hier schuilt dus de vrijheid van de architect in. Bij vergelijking a) komt men voor x,y en z respectievelijk 1,2 

en 3 uit, terwijl men vergelijking b) niet kan oplossen. Men kan een waarde, bijvoorbeeld 2, toekennen aan 

x om dan z te vinden, namelijk 5. Zo vindt men ook de waarde van y, namelijk -½. Men kan dus een aantal 

waarden vrij kiezen, namelijk het verschil in parameters en constraints (hier 1). Bemerk hier dat men een 

compleet andere uitkomst bij b) kan verkrijgen in vergelijking met a). Hieronder wordt onderscheid ge-

maakt tussen een aantal types constraints. 

Een eerste verdeling kan gemaakt worden door constraints die rechtstreeks met het ontwerp te maken 

hebben, de interne constraints, te scheiden van de andere constraints. De belangrijkste interne constraints 

zijn de eisen van de bouwheer of opdrachtgever. Meestal wordt het aantal ruimtes, de soort ruimtes, mate-

riaalvoorkeur... opgelegd door de bouwheer. Van hieruit kan de architect de ruimtes ontwerpen, tot elkaar 

relateren en de circulatie naar deze ruimtes ontwikkelen, niet noodzakelijk in deze volgorde. Interne con-

straints zijn de facto voorwaarden die door de opdrachtgever of ontwerper (en soms de wetgever) worden 

vastgelegd. Men kan hier dus zelf bepalen in welke mate de opgelegde constraints de parameters in het 

ontwerp beperken. Bij externe constraints kan men dit niet.  

Vaak wordt de site of ruimtelijke context beschouwd als de belangrijkste externe constraint. Externe con-

straints bestaan al voor men met het ontwerp begint. Ze zijn niet beïnvloedbaar en sturen dus het ontwerp 

door bepaalde elementen van het gebouw vast te leggen of te beperken. Andere voorbeelden zijn het tra-

ject van de zon, de geografische ligging, materiaalsterkte en stijfheid, de menselijke maat...  

Lawson onderscheidt ook radicale, praktische, formele en symbolische constraints, naargelang de functie 

van de constraint in het ontwerp.   

Radicale constraints zijn de constraints die het ontwerp het meest bepalen. Ze zijn fundamenteel in die zin 

dat ze de basis van het ontwerp vormen. Wanneer men een school ontwerpt, dan zijn de radicale con-

straints deze die te maken hebben met het onderwijssysteem dat in deze school moet geïmplementeerd 

worden. Praktische constraints hebben te maken met de realiteit van het maken, het bouwen van het ont-

werp en zijn dus technisch van aard. Materiaaleigenschappen zijn hierbij een voorbeeld. Formele con-

straints hebben op hun beurt te maken met de visuele organisatie van het ontwerp. Hieronder vallen de 

verhoudingen, vorm, kleur en textuur. Een voorbeeld van dergelijke constraints is het opleggen van een 

gridorganisatie. Als laatste type zijn symbolische constraints gerelateerd aan het expressieve karakter van 
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het gebouw en het effect dat daardoor gegenereerd wordt. Deze laatste is minder aanwezig in het architec-

turale ontwerp, maar is vaak aanwezig bij ontwerp van kerken, monumenten, pleinen en dergelijke. [15] 

 

Deze onderverdeling is gefundeerd op de verschillende aard van de oorzaken die wijzigingen in het ontwerp 

teweegbrengen. Op die manier leren we inderdaad bij over het ontwerpproces, maar deze onderverdeling 

vertelt ons niet hoe deze types constraints het ontwerp organisatorisch, ruimtelijk, interrelationeel, bouw-

technisch... beïnvloeden.  

Een onderverdeling op basis van de aard van de resulterende wijzigingen of gevolgen lijkt dan ook nuttig. 

Een eerste type zijn de constraints die de organisatie van het ontwerp beïnvloeden. Hieronder vallen, als 

eerste voorbeeld, de oriëntatie van de site die ervoor zorgt dat bepaalde functies in het gebouw aan de 

oostkant liggen en andere aan de westkant, wegens lichtinval en mogelijke oververhitting en, als tweede 

voorbeeld, de brandveiligheidsnormen die een maximale afstand tussen een ruimte en de vluchtweg en 

noodtrappen voorschrijft.   

Een tweede type zijn de constraints die de ruimtelijkheid van het gebouw beïnvloeden. Voor de hand lig-

gende voorbeelden zijn de maximale overspanning van predallen, een voldoende lichtintensiteit die dient 

verwezenlijkt te worden en de hoeveelheid personen die de ruimte moeten kunnen benutten.  

Constraints die de vormelijkheid van het gebouw beïnvloeden zijn een derde type. Zo bestaan er voorschrif-

ten of een gebouw al dan niet een zadeldak mag bezitten of voorschriften voor stijlkenmerken en de maxi-

male overkraging over een voetpad. Deze constraints hoeven echter geen regels of wetten te zijn. Vaak 

bepaalt de gebruikte structuur en constructiemethode ook de vormelijkheid. Verder kan men ook con-

straints herkennen die de duurzaamheid, energie-efficiëntie en andere eigenschappen van het gebouw 

kunnen beïnvloeden. Bij deze verdeling kan één constraint onder verschillende types gecategoriseerd wor-

den, terwijl deze bij de vorige onderverdeling tot slechts één type kan behoren.  

Constraints kunnen ook primaire generatoren in het ontwerp zijn. [15] Ze bepalen immers vaak de vorm en 

andere eigenschappen van het ontwerp en men bouwt hierop verder. Er bestaat een verschil tussen con-

straint en criterium. Constraints zijn niet te wijzigen, maar criteria kunnen gedurende het ontwerpproces 

veranderen. Beide kunnen door zowel de opdrachtgever als de architect opgelegd worden. Een criterium 

kan beschouwd worden als een al dan niet tijdelijk opgelegde constraint die het ontwerp niet fundamenteel 

bepaald. Een eenvoudig voorbeeld van een criterium is de gewenste kleur of het type baksteen van de 

muur. 

2.2.3 Subjectieve of persoonlijke factoren 

In tegenstelling tot wiskunde is architectuur echter niet te reduceren tot het louter oplossen van een stelsel 

onbekenden. Naast deze, bijna wetenschappelijke, parameters bestaan er persoonlijke factoren die het 

proces mee bepalen. Zo heeft elke ontwerper zijn eigen context. Deze bestaat uit een verzameling van ken-

nis en herinneringen die vergaard werden in zijn voorbije levensjaren. Iedere ontwerper heeft zijn eigen 

interesses, zijn eigen opvatting over hoe architectuur er uit moet zien en beheerst bepaalde deelaspecten 
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van architectuur beter of minder goed dan andere ontwerpers.  

Bijgevolg wordt een aantal parameters beïnvloed door deze afhankelijkheid van de ontwerper. Men kan 

bijvoorbeeld denken aan een situatie waarbij een architect een gevelbekleding moet uitkiezen. Hij kan ech-

ter slechts materialen kiezen die hij al kent of gebruikt heeft, tenzij hij zijn kennis voor dit ontwerp uitbreidt. 

Hetzelfde geldt voor constructiesystemen, technische installaties etc. Een tweede exemplarische situatie is 

diegene waarbij de ontwerper de eerste lijnen op papier zet. Hierbij is de ontwerper beïnvloed door zijn 

ervaring in de architectuur en zijn voorkeur van architectuur.  

2.2.4 Invloed van betrokken partijen 

Het spreekt voor zich dat de architect het ontwerp niet alleen bepaalt. In het ontwerpproces spelen de 

belangen van iedere partij een rol. De mate waarin deze belangen een invloed uitoefenen op elementen 

van het ontwerp, hangt voornamelijk af van de aard van de ontwerpmethode.  

2.2.5 Ontwerpmiddelen 

De media, waarmee de ontwerper aan de slag gaat, bepalen door hun beperkingen en vrijheden in vergelij-

king met andere ontwerpmiddelen de manier waarop ontworpen wordt en dus ook het uiteindelijk resul-

taat van dit ontwerp. In de inleiding werd al vermeld dat zowel traditionele media zoals het op papier 

schetsen als digitale media zoals CAD-pakketten hun voor- en nadelen hebben. Deze problematiek wordt 

vaak in de literatuur aangekaart en de meeste opvattingen hieromtrent worden hieronder vermeld. 

CAD verhoogt de creativiteit 

Enerzijds is het zo dat CAD
36

 het ontwerpproces vergemakkelijkt. [85] Tekenen staat centraal in het archi-

tecturaal ontwerpproces. De tekeningen dienen niet alleen als communicatie met de cliënt, wetgevers en 

aannemers, maar dienen ook als basaal ontwerpmiddel in het ontwerpproces. Volgens Lawson [29] dient de 

computer enerzijds als hulpmiddel om plannen te tekenen en anderzijds om het ontwerpproces te stimule-

ren. Het ontwerpproces is enorm complex, omdat ze uit een opeenstapeling van probleemstellingen be-

staat die op hun beurt van een hele reeks parameters afhankelijk zijn. Het vergt dan ook een enorme in-

spanning van de ontwerper om deze problemen te analyseren en op te lossen. Hierin kan het gebruik van 

een computer het proces helpen. Computers zijn beter in problemen oplossen, kunnen veel informatie 

verwerken en onthouden alles, maar zijn echter slecht in herkenning of interpretatie. [29] Computers stel-

len ons in staat om complexere ontwerpen te creëren dan voorheen. CAD biedt in tegenstelling tot hand-

matige schetsen en technische tekeningen een hogere graad van detaillering en staat ons toe gemakkelijk 

wijzigingen aan te brengen zonder volledig opnieuw te beginnen. [85] Ook kan er op een relatief vlugge 

manier een correct 3D-model gecreëerd worden om vervolgens recursief te testen en aan te passen. 
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 Hier wordt met CAD niet alleen Computer Aided Drafting bedoeld, maar eerder de overkoepelende term 
Computer Aided Design. 
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CAD beperkt de creativiteit 

Anderzijds beperkt CAD de creativiteit in het ontwerp. Lawson beweert dat er een tweetal problematieken 

bestaat bij het gebruik van CAD in het ontwerp. Ten eerste bestaat er de moeilijkheid om gegevens in CAD-

pakketten in te voeren. Wanneer men een tekst in een tekstverwerker intypt dan gebeurt dit op een na-

tuurlijke wijze, namelijk bijna identiek aan de klassieke typmachine. Bij tekensoftware is dit echter niet zo. 

Men moet eerst een aantal stappen ondernemen om een handeling te kunnen uitvoeren, wat het proces 

minder natuurlijk maakt. [85] Men focust zich niet meer op het ontwerpproces, omdat men zich eerder op 

de ontwerptool moet concentreren. Ook heeft dit tot gevolg dat indien men een complexe vorm met deze 

software wil tekenen (in 3D of 2D), men over een grote kennis van dit programma en vaak ook over goede 

wiskundige kennis dient te beschikken. Bijna alle onderzoeken naar VR vermeld in deze tekst gebruiken dit 

argument en sommige pleiten voor een meer intuïtieve manier om computers te gebruiken in het ontwerp-

proces en verwijzen naar het natuurlijke karakter van het traditionele papierschetsen of maquettes bou-

wen. [23][19] Ten tweede is moet de ontwerper de gemaakte tekeningen voortdurend interpreteren. Stip-

pellijnen die vides aanduiden, arceringen die een bepaald materiaal symboliseren zijn hier voorbeelden van. 

CAD-software
37

 kan dit meestal niet en herkent bijgevolg niet wat een muur of wat een vloer is, ook al kan 

soms diezelfde software het gebouw realistisch weergeven. Dergelijke software is dus eigenlijk louter een 

intelligentere tekentafel. Beide genoemde problemen bevinden zich op het niveau van communicatie tus-

sen de ontwerper en het medium en kunnen niet direct opgelost worden. Sommigen wijten dit probleem 

aan de ontoereikende kracht van de huidige computers en beweren dat dit in de toekomst opgelost zal 

worden door krachtigere computers en betere algoritmen in deze software. [15] Er bestaat echter al tech-

nologie die de communicatie met deze software kan vergemakkelijken en men kan hier dus de vraag stellen 

of deze stelling wel correct is.  

Verder is het zo dat het goed beheersen van CAD-technieken niet verward mag worden met goed ontwerp. 

Zo blijkt uit studies dat de kwaliteit van ontwerpen vaak gemaskeerd worden door overtuigende presenta-

ties. Door de beeld- en informatiecultuur waarin we leven, wordt de waarde van de presentatie onbewust 

hoger geacht dan deze van het ontwerp zelf. Dit beïnvloedt ook het ontwerpproces in die mate dat men 

zich focust op het materiaal dat geproduceerd wordt, terwijl het ontwerp geen voldoende kwaliteit bezit. 

Zoals eerder vermeld stelt het gebruik van een computer ons in staat om complexer te ontwerpen. Zo ge-

beurt het vaak dat een ontwerp een hoge graad van complexiteit bevat die men zonder computer niet zou 

kunnen bereiken. Men kan echter niet bewijzen dat complexiteit een kwaliteit biedt aan architectuur. 

Het is ook belangrijk om de plaats van CAD in het verloop van het ontwerp vast te leggen. Reffat [58] stelt 

dat een zestal processen deel uitmaken van het architecturaal ontwerpproces en dat dit zestal gebaseerd is 

op 2 paradigma’s voor architectuurontwerp, namelijk het rationele probleemoplossend paradigma en het 
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 Deels omdat CAD-software dit niet kan, werd het concept Building Information Modeling (BIM) bedacht. 
Dit maakt het probleem echter niet minder relevant, aangezien het merendeel van de architecten (en de 
studenten aan onze vakgroep) CAD-software als hoofdmedium gebruikt. 



 
 

 
     2.2-53 

2.2-53 Het architecturale ontwerpproces 

reflectie-in-actie-paradigma
38

. Respectievelijk omvatten deze de eerste drie deelprocessen en de laatste 3 

deelprocessen. {fig. 10} In volgorde zijn de processen het zoeken, het plannen, het verkennen, reflectie-in-

actie, ontdekking en ‘gesitueerdheid’.  

Verder onderscheidt hij fases in het proces, namelijk concept, verkenning, ontwikkeling, presentatie, docu-

mentatie, analyse. Het blijkt dat CAAD
39

 in de eerste 2 fases het ontwerp niet goed ondersteunt. [58][85] 

Men gebruikt hierbij dan ook eerder de traditionele middelen om de mogelijke ontwerpoplossingen te 

verkennen. Vanaf de ontwikkelingsfase blijkt CAAD echter wel het ontwerpproces te stimuleren. Het groot-

ste voordeel ligt volgens hem in de versnelling en betere ontwikkeling van technische documenten en archi-

tecturaal ingewikkelde vormen. De kapel te Ronchamp van Le Corbusier en andere organische architectuur 

toont echter dat dergelijke complexiteit ook te bereiken is zonder computer. Een ander voordeel van CAD is 

de mogelijkheid om processen te automatiseren, zoals structurele en omgevingsgerelateerde analyses. 

Samenvattend kan CAD het ontwerp zowel stimuleren als tegenwerken. Het biedt de mogelijkheid om de-

len van het proces te automatiseren en te vereenvoudigen, maar kan niet overal in het proces ingezet wor-

den. Zo ontstaat er een breekpunt in het ontwerp dat voor de intrede van CAD niet bestond. Na het be-

schouwen van de aangehaalde onderzoeken omtrent VR blijkt dat de computer wel degelijk inzetbaar is in 

de eerste fases en dat dit breekpunt uiteindelijk weer kan vervagen.   
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 Het rationeel paradigma beweert dat het architecturaal ontwerpproces een sequentie van handelingen 
betreft om op een logische manier problemen op te lossen en zo tot een ontwerp te komen. Het reflectie-
in-actie-paradigma tracht het proces niet logisch te verklaren, maar stelt echter dat het proces een interac-
tie is met de situatie. De ontwerper tracht dan door veranderingen deze situatie te verbeteren. 
39

 Computer Aided Architectural Design, aangezien het onderwerp hier het architecturaal ontwerpproces 
behandelt, mag CAAD en CAD door de lezer hier als dezelfde term beschouwd worden. 
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2.3 Een survey onder studenten 

Enerzijds om de voorgaande stellingen omtrent het ontwerpproces en zijn beïnvloedende factoren te ver-

werpen of te bevestigen en anderzijds om een concreet onderzoek te doen naar welke media men tegen-

woordig gebruikt in ontwerp en hoe dit invloed heeft op hun ontwerp, werd de Ontwerpstudio Architectuur 

en Constructie onder de loep genomen. De studenten werkten in groepen van 2 of 3 personen. Hun ont-

werpopdracht bestond erin huisvesting voor ouderen, samen met een kinderdagverblijf en lagere school te 

ontwerpen. De ontwerpsite bevindt zich in een reële omgeving te Gent en ter informatie werden een aantal 

documenten op het virtueel leerplatform geplaatst. Het onderzoek gebeurde door middel van het volgen 

van een reeks begeleidingsmomenten en een vragenlijst
40

 die wekelijks aan de studenten werd gegeven. In 

de enquête behandelen vijf vragen: 

a) de handelingen en media die gebruikt werden in de voorbije week. Deze vraag dient om na te gaan 

of er een structuur in de handelingen zit doorheen het ontwerpproces. 

b) de gebruikte digitale applicaties. Hierbij is het de bedoeling om alle gebruikte digitale media te 

analyseren en te relateren tot de evolutie van het ontwerp van het betreffende studentengroepje. 

c) presentatie- en communicatiemateriaal. Dit dient hoofdzakelijk om het begeleidingsmoment te 

analyseren en hoe dit moment het ontwerp beïnvloedt. 

d) functionele eisen waaraan een applicatie moet voldoen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om 

een prototype van een applicatie te ontwerpen. Deze vraag dient om eisen op te leggen aan dit 

prototype. Zo wordt gevraagd welke functionaliteit huidige programma’s missen en wat er beter 

kan. Ook wordt er gevraagd om los van de huidige software zelf functies te bedenken en te note-

ren. 

e) specifieke invoerapparaten. Dit dient om na te gaan in welke mate de studenten interactie met 

computers en gebruiksgemak trachten te verbeteren.  

Hierna worden voornamelijk algemene conclusies of bedenkingen gesteld en wordt er af en toe een con-

creet voorbeeld van de studenten ter illustratie gebruikt. Een moeilijkheid in het vergelijken van ieder ont-

werpproces was het verschil in uitgangspunten en argumentatie. Aangezien sommige uitgangspunten een 

ander onderzoek of vormgeving vereisen dan andere, leidde dit ook tot verschillende resultaten. Ook viel 

het op dat sommige groepen soms wekelijks ‘volledig opnieuw’ een ontwerp begonnen. Hier speelt het 

begeleidingsmoment
41

 blijkbaar een grote rol in. Dit bleek echter globaal een positieve invloed op het ont-

werp uitgeoefend te hebben. 
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 Tijdens het onderzoek bleek dat de vragenlijst niet de gewenste antwoorden van de studenten opleverde. 
Bijgevolg werd een aantal interviews ingelast om concreter en specifieker vragen te kunnen stellen. Ook 
werd de doelgroep verruimd met studenten die niet tot deze ontwerpstudio behoorden.  
41

 Door een aantal begeleidingsmomenten te volgen en een aantal gesprekken te voeren met studenten, 
blijkt dat de interpretatie of inschatting van de begeleidende commentaar vaak niet volledig juist gebeurt. 
Dit heeft als gevolg dat sommige studenten aan hun uitgangspunten, argumentatie en ontwerp twijfelen en 
ze soms overboord gooien om te voldoen aan de eerder gekregen commentaar. Het blijkt echter ook dat 
deze argumentatie niet verloren gaat tijdens het totale proces en dat bij sommige groepen die uitgangspun-
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2.3.1 Structuur van het ontwerpproces 

In een eerder deel van deze tekst werd een aantal ideeën omtrent de structuur van het proces opgesomd. 

Door het onderzoek onder de studenten blijkt dat de studenten op een gelijkaardige manier het ontwerp-

proces inzetten.   

Men start met het doornemen van de gekregen documenten, bezoekt vervolgens de site, neemt foto’s en 

zoekt zowel in fysieke als in virtuele databases naar informatie over scholen, seniorenhuisvesting, houtcon-

structies... In deze fase wordt de schaal van de omgeving getest door middel van beeldbewerking. Sommige 

stellen een schema op voor het programma van het ontwerp en de nodige oppervlaktes. Hier tracht men 

dus voeling te krijgen met zowel het programma als de site.  

In de tweede week verschillen de handelingen van de groepjes al een beetje afhankelijk van de begeleiding, 

maar er wordt nog steeds hoofdzakelijk informatie opgezocht. Ook worden studies, zoals volumestudies en 

structurele analyses, uitgevoerd om een beter inzicht te verwerven in de randvoorwaarden of constraints. 

Hier gebeurt bij alle groepen ook een eerste aanzet tot ontwerp, die niet bij allen voortkomen uit de onder-

zochte randvoorwaarden.  

Vanaf de derde week wordt de focus naar het ontwerp verlegd, maar blijven het opzoeken van informatie 

en ander onderzoek belangrijke deelprocessen.  

Het valt op dat vanaf de vierde week de methodiek van de groepen sterk begint te verschillen. Zo zijn er 

groepen die intensief onderzoek blijven uitvoeren en minder aandacht besteden aan de vormgeving, terwijl 

anderen zich vooral focussen op het verkennen van vormelijkheid. Deze eerste doen dit om later hun beslis-

singen betreffende organisatie, vormgeving, energieprestatie... te funderen, terwijl de laatste, door het 

gebruik van een trial-and-error-proces, toch nog genoodzaakt zijn om meer informatie op te zoeken zodat 

de gecreëerde vorm meer bestaansredenen bezit. Men merkt hier dus twee tegenstrijdige soorten van 

ontwerpprocessen, respectievelijk deductie en inductie. Door gegevens te verzamelen en onderzoek op 

voorhand uit te voeren, kan men relatief gemakkelijk een werkend ontwerp creëren. De randvoorwaarden 

worden hier in een groot aantal en in één keer vastgelegd. Het duurt echter veel langer om door voortdu-

rende gissing tot een goed ontwerp te komen. Bij elke gissing en evaluatie komen een fractie van de rand-

voorwaarden aan het licht en men dient een voldoende aantal gissingen gedaan te hebben vooraleer men 

een oplossing verkrijgt die aan alle constraints voldoet. Het spreekt voor zich dat deductie een beter ont-

werpproces is dan inductie. Verder is het belangrijk op te merken dat deze 2 niet te veralgemenen zijn tot 

het totale ontwerpproces aangezien deze fases niet eens de helft van het ontwerpproces beslaan.  

Globaal kan er gesteld worden dat het ontwerpproces een voortdurend onderzoek vergt om tijdens het 

ontwerpen de parameters en de constraints die het ontwerp bepalen te ontdekken, verkennen en vast te 

leggen. Het is logisch dat het ontwerpproces bij iedereen met het opzoeken van informatie en onderzoek 

begint aangezien men op zijn minst een notie moet hebben van de parameters. Het is echter niet zo dat dit 

onderzoek slechts 1 fase beslaat zoals RIBA en Jones dit stellen. Het proces bezit dus, zoals Lawson stelt, 

                                                                                                                                                                                                  
ten in latere fases terug worden opgenomen. Het belang van de invloed van de begeleidingsmomenten 
dient niet onderschat te worden. Men kan argumenteren dat zulke momenten zich niet voordoen in de 
werkelijke architectuurpraktijk. Een tegenargument voor deze stelling is dat samenkomsten met de cliënt of 
aannemer een gelijkaardige functie kunnen hebben. 
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geen te onderscheiden fases (behalve in het begin) en verschillende deelprocessen vinden gelijktijdig plaats. 

Dit kan men ook zien aan de schetsen en digitaal materiaal van studenten. {Bijlage Y} Terwijl men op het 

niveau van de organisatie denkt, wordt daarnaast ook aan de vormgeving gedacht, aan structuur... 

De survey brengt mogelijks wel een aantal implicaties met zich mee. Door wekelijks een vragenlijst in te 

vullen en eventueel mondeling vragen te beantwoorden, kan het zijn dat de onderzochte groepen onbe-

wust zelf structuur in de resultaten aanbrengen, aangezien het ontwerpproces traditioneel als een gestruc-

tureerd geheel wordt beschouwd. (cf. 2.1: Structuur van het ontwerpproces) Men dient dus met de nodige 

voorzichtigheid conclusies te trekken. 

2.3.2 Bepalende factoren in het ontwerpproces 

De begeleidingsmomenten legden de bepalende factoren die bij deze ontwerpopdracht een rol spelen 

bloot. Hierbij viel het op dat er bij de begeleidende commentaar een enorme focus lag op parameters en 

het definiëren van deze parameters
42

. Zoals eerder vermeld waren er groepen die gedurende een periode 

hoofdzakelijk onderzoek naar parameters en constraints uitvoerden. Een voorbeeld is een groep die op een 

bestaande parking, opgebouwd uit kolommen en stalen liggers, bouwde en dus de structuur van deze par-

king diende te onderzoeken. De maximale draagkracht en toelaatbare doorbuiging van deze parking zijn 

hier de constraints. Deze randvoorwaardes werden vertolkt door middel van een rekenblad. Op deze ma-

nier, samen met de constraint van minimale benodigde oppervlakte, kon deze groep testen welke configu-

raties van het ontwerp mogelijk zijn op deze structuur. Zo kon men op bepaalde plaatsen hoger bouwen 

dan op andere.  

Een ander voorbeeld is een groep die een soort van stedenbouwkundige enveloppe ontwikkeld had om de 

nodige functies te herbergen. Deze enveloppe was gebaseerd op een volume dat berekend werd aan de 

hand van het gegeven programma. De enveloppe werd omhoog geheven om daaronder de nodige opper-

vlakte van de parking te voorzien. Deze groep heeft zelf dus het ontwerp een ruimtelijke constraint opge-

legd. Door deze constraint op te leggen, werd het probleem vereenvoudigd en kon men zich focussen op 

andere deelproblemen. Bij begeleidingssessies werden echter vragen gesteld omtrent de vormgeving van 

deze enveloppe. Deze enveloppe is namelijk afhankelijk van andere constraints zoals ruimtelijke context. 

Ook bleek dat door deze enveloppe op te leggen, het ontwerpprobleem zodanig sterke randvoorwaarden 

krijgt dat de organisatorische en structurele vrijheid van de resterende oplossingsmethodes sterk beperkt 

werd.  

Een laatst voorbeeld is een groep die beslist had om het ontwerp in een bestaand gebouw te organiseren. 

Dit is net zoals het vorige voorbeeld een ruimtelijke constraint. Achteraf bleek echter dat deze enveloppe te 

klein was om alle functies in te plaatsen. Het blijkt hieruit dat men een probleem niet noodzakelijk vereen-

voudigt door een constraint op te leggen. Het opleggen van constraints moet dus voldoende onderzocht 

worden en kan niet ongefundeerd gebeuren. Verder trachtte deze groep dit probleem op te lossen door de 
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 Hier is het opmerkelijk dat dit bij andere studio’s niet zo nadrukkelijk gebeurt. Elke ontwerpstudio legt 
zijn klemtonen op andere elementen. Om een correcter beeld van het ontwerpproces te verkrijgen moet 
men de te onderzoeken groep uitbreiden 
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bestaande structuur door te trekken, maar echter over een oppervlakte die bijna even groot was als het 

aanwezige gebouw. Dit illustreert de stelling dat het soms moeilijk blijkt om een uitgangspunt los te laten 

ondanks vele tegenargumenten. Dergelijke problematiek kwam echter niet enkel bij deze groep voor.  

Voorgaande voorbeelden tonen hoe ontwerpers of althans studenten omgaan met parameters en con-

straints. Dit blijkt niet probleemloos te verlopen en kan te wijten zijn aan een tekort aan kennis over alle 

parameters en randvoorwaarden die het ontwerp beïnvloeden. Naarmate het proces vordert, stijgt deze 

kennis echter en naar het einde van het proces kan men telkens meer parameters beargumenteerd vastleg-

gen om zo tot een volwaardig ontwerp te komen. 

2.3.3 Ontwerpmiddelen in het ontwerpproces 

Men kan een aantal conclusies trekken omtrent het gebruik van ontwerpmiddelen. {fig.11-46} Het blijkt ten 

eerste dat elke groep het ontwerp begint door middel van handmatige schetsen op papier. {fig. 11-28} Uit 

gesprekken werd duidelijk dat men softwarepakketten omslachtig en niet flexibel vindt. Bijgevolg is men 

genoodzaakt om tenminste de aanzet van het ontwerp op papier te tekenen. Dit bevestigt nogmaals de 

algemeen aanvaarde stelling dat CAAD-software niet intuïtief genoeg is door de stappen en het denkproces 

die achter elke getekende lijn of elk gemodelleerd object schuilgaan. [19][23][85]   

Een groep merkte op dat dit niet de enige factor is die hun keuze bepaalt. Ze beweerde dat het voelen van 

een potlood een groot verschil is met het tekenen met een muis. Men voelt eigenlijk wat men tekent, om-

dat deze tekening zich onder het potlood bevindt. Bij het tekenen met een muis heeft men dit niet, men 

klikt op één vlak en het resultaat verschijnt op een ander vlak. De directe relatie tussen de handeling en het 

resultaat die traditioneel aanwezig is, is veelal bij digitale ontwerpomgevingen afwezig. Verder bestaan er 

specifieke grafische tekenprogramma’s die zoveel mogelijk het potloodgevoel trachten te benaderen. Der-

gelijke software wordt veelal door digitale artiesten op een succesvolle manier gebruikt. Men gebruikt hier-

bij een stylus met tablet of soms zelfs een scherm waar men rechtstreeks op kan tekenen. De stylus herkent 

tegenwoordig een 2000-tal verschillende drukniveaus en heeft een frequentie van 200 Hz. De tablet be-

schikt ook over een haarscherpe resolutie. Dit alles draagt bij aan het gevoel van een potlood, maar kan het 

echter nog altijd niet evenaren, zo blijkt op verscheidene fora
43

. 

Ten tweede valt het op dat men bij deze opdracht vaak, doelbewust, voor alternatieve CAAD-software
44

 

gekozen heeft. Factoren die hierin meespelen hebben onder andere te maken met de wens een specifieke 

vormgeving aan het ontwerp te geven. Sommige pakketten bieden immers beter - met meer ontwerpvrij-

heid - bepaalde modelleertechnieken aan. Een andere factor is de tijd die men moet besteden aan sommige 

aspecten van het ontwerp. Een voorbeeld hiervan is het volledig uittekenen en opwerken van een tekening 

tot een volwaardig en interpreteerbaar plan. Sommige groepen kozen mede hierdoor voor BIM-pakketten 
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 De internetcommunity van digitale artiesten is zeer groot en er werd geacht dat de beste manier om de 
algemene mening omtrent het gebruik van een potlood versus een stylus na te gaan via internetfora kan 
gebeuren. Meestal wordt het werkelijke tekenwerk liefst op papier uitgevoerd en nabewerkingen zoals 
inkleuren met een tablet. 
44

 De meest gebruikte CAD-software in onze ateliers is Autodesk AutoCAD en BIM-software is Autodesk 
Revit Architecture.  
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in plaats van de gebruikelijke CAD-pakketten. Ook de directe relatie tussen de plannen en het 3D-model en 

dus de mogelijkheid om gemakkelijk wijzigingen in het ontwerp te maken, zonder zelf veel te moeten mo-

delleren, zijn extra factoren die voorgaande keuze beïnvloedden. Een laatst argument is de gebruiksvriende-

lijkheid van het ontwerpmedium. Voor bepaalde taken, zoals het vlug schetsen van volumes, werd veelal 

één bepaald alternatief CAD-programma gebruikt. Men vindt dat de gebruikelijke CAD-software dit niet vlug 

of eenvoudig genoeg kan realiseren. Wanneer men vanuit plannen een 3D-model wil creëren, kiest men 

dan echter weer voor het gebruikelijke CAD-pakket omdat het alternatief slechts aan de hand van een be-

perkt aantal primitieve volumes kan modelleren. Daarnaast hebben sommige groepen voor andere presen-

tatietechnieken gekozen dan de traditionele slideshows. Zo gebruikte men video’s en VR-simulaties gecre-

eerd met een game engine. Er bestaat dus een nood aan een alternatieve manier van presenteren. Ook 

dient er opgemerkt te worden dat deze studio het gebruik van alternatieve media, zowel bij ontwerp als 

presentatie, stimuleert en dat deze factor hoogstwaarschijnlijk ook de hierboven genoemde keuzes beïn-

vloedt. 

De 2-dimensionaliteit van sommige ontwerpen is een derde vaststelling. Gedurende de begeleidingssessies 

kwam dit punt vaak naar voor. Men ontwerpt op een manier die onbewust constraints oplegt. Eén van de 3 

dimensies wordt namelijk vastgelegd. Men kan hierbij een aantal beïnvloedende zaken opmerken. Ten 

eerste bestaat de eeuwenlange traditie van communicatie via plannen en snedes. Meestal begint men te 

tekenen in 2D, wat onder andere gevolgen heeft voor de vormgeving en organisatie van het ontwerp. Wat 

men tekent, interpreteert men als een object dat een extrusie is van die tekening en wanneer de 3-

dimensionale uitwerking van het ontwerp volgt, is men geneigd om tekeningen loodrecht door te trekken. 

Ten tweede bestaat het probleem van het digitale ontwerpmiddel. Huidige CAAD-pakketten verplichten de 

gebruiker het ontwerp eerst in 2D te tekenen en slechts daarna kan men werkelijk in 3D modelleren. Dit 

heeft opnieuw te maken met het wiskundig voorbeeld van de variabelen en het aantal vergelijkingen. Qua 

invoer, de muis of tablet, is de computer gebonden aan zijn 2-dimensionaliteit die tegelijkertijd ook zijn 

uitvoer, het scherm, is. Om 3-dimensionaal te kunnen ontwerpen, moet men de 3 parameters van de pun-

ten kunnen vastleggen. Hiervoor zijn echter 3 gegevens vereist of althans een vergelijkingenstelsel dat min-

stens 3 vergelijkingen bevat zodat de 3 variabelen te vinden zijn. Doordat een muis slechts 2 vergelijkingen 

biedt is het onmogelijk een punt in de virtuele ruimte te bepalen. CAAD-software lost dit meestal op door 

één van de 3 variabelen vast te leggen zodat men nog slechts 2 variabelen dient vast te leggen. Wanneer 

men een rechthoek in 3D tekent, legt men eerst het eerste punt vast, waarbij het programma één coördi-

naat al vastgelegd heeft, en vervolgens legt het programma een vlak vast waarin het 2
de

 bepalende punt 

ligt. Wanneer men een 6-zijdig prisma wil tekenen, dan dient men meestal een rechthoek te tekenen vol-

gens hierboven en hierna legt het programma een as vast, vaak de normaalvector van het vlak, zodat de 

laatste variabele van het volume bepaald kan worden. Dit zijn slechts eenvoudige voorbeelden, in de wer-

kelijkheid kan het vaak complexer en omslachtiger worden. Wanneer 3D-artiesten bijvoorbeeld een auto 

dienen te modelleren, dan gebruiken deze vooral aanzichten en snedes als basis. Deze plaatsen ze in het 

vlak waar ze behoren en vervolgens begint men meestal door een polygoon te tekenen. Deze polygoon 
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bouwt men op door een reeks van driehoekige vlakjes
45

 te tekenen. Men doet dit door in een bepaald zicht, 

bijvoorbeeld het vooraanzicht, 3 punten op het scherm aan te klikken. Van deze 3 punten liggen nu elk 2 

coördinaten vast en nu dient de artiest een ander zicht zoals het bovenaanzicht te kiezen zodat hij voor elk 

punt de derde coördinaat kan vastleggen door dit punt te verslepen. Men ziet uit deze summiere procesbe-

schrijving dat zelfs 3D-artiesten die dagelijks in 3D modelleren nog steeds een omslachtig proces moeten 

volgen. Werkelijk modelleren in 3 dimensies is slechts mogelijk onder de vorm van maquettes. Wel kan men 

de vraag stellen of men de in- en uitvoer van computers al dan niet dient te veranderen. Wanneer men aan 

de hand van hologrammen en een aantal sensoren 3-dimensionale invoer en uitvoer kan bekomen, dan kan 

men effectief in 3D modelleren. Dergelijke communicatie met de computer verwezenlijken vergt echter 

veel moeite en daarnaast is zo’n installatie niet altijd praktisch.  

Uit de survey volgt hier een aantal interessante bemerkingen van de ontwerpgroepen. Zowat iedereen 

vindt de manier van modelleren in de gebruikelijke CAD-software onhandig en omslachtig. Een groep merk-

te op dat de ideale situatie om te modelleren diegene is waarbij men in staat is om elke gedachte die in hen 

opkomt, direct om te zetten naar beelden en modellen op de computer via een bepaald medium. Dit is 

natuurlijk een irrealistisch idee, maar toont dat het medium het ontwerpproces in de weg kan staan. Men 

kan echter deze stelling weerleggen aangezien de ‘strijd’ met het ontwerpmiddel een noodzakelijk deel 

uitmaakt van het ontwerp. Indien het beeld of model dat men mentaal bedenkt rechtstreeks kan omgezet 

worden naar een beeld of model op plan of computer, dan is het ontwerp af. Het ontwerp kent geen ont-

werpproces meer, aangezien het dan niet aan vragen onderworpen kan worden. Hier komt de meerwaarde 

van het onvolmaakte ontwerpmedium naar boven. Lawson beweert dat de ontwerper een dialoog voert 

met de tekening. [15] Dit is inderdaad zo, maar de ontwerper voert nog een prominentere dialoog met het 

ontwerpmiddel zelf. Door haar onvolmaaktheid of door de beperkte vaardigheden van de ontwerper met 

dit medium, creëert de ontwerper een andere vorm dan hij in gedachten heeft en stimuleert zo zijn creativi-

teit. Ook de interpretatie van wat met het medium gecreëerd wordt kan gedurende de tijd verschillen door 

haar dubbelzinnigheid. Deze dubbelzinnigheid wordt veroorzaakt wordt door een soort van onduidelijkheid 

en onvolmaaktheid. [85] Ook al is deze gedachtenstroom ontstaan door een dialoog over CAAD-technieken, 

toch geldt bovenstaande stelling voor bijna alle ontwerpmiddelen.  

Als tweede opmerking geldt de nood aan parametrische hulpprogramma’s. Hierbij wordt echter niet de 

parametrische ontwerpsoftwarepakketten bedoeld, die veelal ruimtelijk gericht zijn, maar specifieke doel-

gerichte applicaties of hulpprogramma’s. Tijdens de begeleidingen en de dialogen bleek dat er voor een 

aantal groepen een nood was aan specifieke hulpmiddelen die de invloed van een gewenste parameter op 

de vormgeving en organisatie van het gebouw kunnen onderzoeken. Hierbij wordt terug verwezen naar het 

voorbeeld van de parking. Bij een begeleiding werd de vraag gesteld op welke manier men een direct resul-

taat kon zien wanneer men een volume op een bepaalde positie op de parking plaatst. Concreet zou de 

kolom of ligger die bezwijkt bijvoorbeeld rood moeten kleuren en zelfs misschien variëren van kleur afhan-

kelijk van de extra belasting die de kolom of ligger nog aankan. Dit is tot nu toe nog niet mogelijk bij CAAD-
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 Dergelijke vlakken noemt men ook wel triangles. 
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software ook al worden bij BIM-pakketten materialen en dus ook structurele karakteristieken toegekend 

aan elementen. Een andere parameter die diende onderzocht te worden bij een andere groep was de zon-

lichttoetreding. Men besliste om met hellende daken en muren te werken waarvan de helling bepaald zou 

worden op basis van maximale lichtinval en minimale schaduwvorming. Er bestaan in veel CAAD-applicaties 

wel functies om de schaduw en lichtinval te analyseren en zelfs specifieke pakketten zijn hiervoor ontwik-

keld, maar men kan nog niet rechtstreeks deze analysedata koppelen aan een automatisch genereren van 

vormen of selecteren uit een reeks van testontwerpen. Bijgevolg neemt dergelijk onderzoek veel tijd in 

beslag en weet men vaak niet of hun ontwerpvoorstel wel het meest optimale ontwerp is. Men kan dus 

pleiten voor het ontwikkelen van enkele algoritmes om dergelijke functionaliteit te kunnen inbouwen in of 

ontwerpapplicaties te verbinden met bestaande analysesoftware. Hier kan men echter ook weer een te-

genargument plaatsen. Het feit dat men veel moeite moet doen om parameters te onderzoeken en aan te 

voelen is niet noodzakelijk een negatief punt. Dit voelen van parameters is een belangrijk aspect in het 

ontwerpproces en wanneer men deze analyses en eventuele vormgeving zou automatiseren, verliest de 

ontwerper niet alleen de voeling met deze parameters, maar ook het volledige ontwerp aangezien deze 

parameters het ontwerp volledig definiëren. Men moet dus zoeken naar een manier om het analyseren van 

parameters te vereenvoudigen, zonder dat de ontwerper de voeling hiermee verliest.  

Een andere vaststelling betreft de interactie en communicatie tussen de groepsleden onderling in het ont-

werp. Een tweetal groepen merkte op dat het communiceren niet vloeiend verloopt. Vaak is het zo dat, 

wanneer men in groep ontwerpt, niet altijd gezamenlijk op dezelfde plaats ontwerpt. Plannen, 3D-

modellen, beelden en dergelijke worden normaal verstuurd via het internet en wanneer het verzonden 

bestand geopend wordt, is er al een bepaalde tijd verstreken. Het blijkt ook dat de verschillende groepsle-

den vaak asynchroon werken, wat het proces bemoeilijkt. Soms ontstaat er zelfs een breuk wat betreft de 

kennis over het ontwerp en wordt er niet meer op eenzelfde golflengte ontworpen. Dit is één van de argu-

menten die voorgaande onderzoeken aanhaalden om een collaboratieve virtuele ontwerpomgeving in te 

schakelen. [31] Hierbij is men in staat om op afstand gezamenlijk op een constructieve manier te ontwer-

pen. Onderzoek heeft aangetoond dat dialogen of interactie tussen de verschillende betrokken partijen het 

ontwerp nog meer beïnvloedt dan schetsen. [15] 

Men kan besluiten dat de meeste opvattingen omtrent het ontwerpproces en haar beïnvloedende factoren 

bevestigd worden. Verder blijkt ook dat de communicatiemomenten van cruciaal belang zijn aangezien ze 

het ontwerp soms in een heel andere richting duwen. Het omgaan met en ontdekken van parameters en 

constraints verloopt vaak moeizaam en men weet vaak geen correcte methode om deze factoren te analy-

seren en te verkennen. Bijgevolg bleek er hier een sterke nood aan hulpmiddelen. Ook viel het op dat de 

huidige CAAD-software, door de beperkte invoer en de traditie van plannen en snedes, vaak leidt naar een 

2-dimensionale oplossing en een 3-dimensionale oplossing van het ontwerpprobleem sterk bemoeilijkt. Ook 

blijkt, uit het gebruik van alternatieve softwarepakketten en presentatietechnieken, dat men zoekt naar 

eenvoudigere, intuïtievere methodes om te modelleren en duidelijkere methodes om te presenteren. 
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3 RELATIE TUSSEN GAMES EN HET ONTWERPPROCES 

De relatie tussen games en architectuur hoeft men niet ver te zoeken. Wanneer men bijvoorbeeld het pro-

totype van de speler, namelijk het kind, beschouwt, dan merkt men dat deze vaak objecten schikken zodat 

er een soort van burcht, schuilplaats en dergelijke worden gemaakt. Een ander voorbeeld is het spelen met 

Lego- of Fröbelblokken, hoewel men kan discussiëren of dit eerder spel of eerder louter een bezigheid is. 

Lawson maakte een verband tussen spel en architectuur, op die manier dat het architectuurontwerp ten 

eerste een natuurlijke activiteit is en dat de vaardigheden van een ontwerper voornamelijk ontwikkeld 

worden in de jeugdjaren. [15] Ten tweede is spel een effectieve manier om zaken aan kinderen aan te leren. 

[5][35] Sommige auteurs pleiten dan ook voor het inschakelen van spelomgevingen als educatief hulpmid-

del. [46] Dergelijke spellen worden ‘serious games’ genoemd. Het aspect waarvoor dergelijke serious games 

ingeschakeld kunnen worden is het sociale aspect van het ontwerp, althans volgens Lawson. Hieronder 

volgt een aantal van de ontdekte raakpunten tussen games en architectuur. 

3.1 Raakpunten tussen games en het ontwerpproces  

Parameters en constraints in games 

In wat voorafging, werd al sterk benadrukt dat parameters en constraints een belangrijke rol in het ont-

werpproces spelen. Dergelijke elementen vindt men ook terug bij het spelen van games, doch verschillend. 

Het gemakkelijkst te definiëren zijn de constraints. Zoals in de inleiding al vermeld, wordt de speler in zijn 

spel gestuurd, zoals een ontwerper in zijn ontwerp gestuurd wordt. Dit gebeurt door een aantal eigen-

schappen van games. Globaal kan men stellen dat spellen gekenmerkt worden door hun gameplay, verhaal-

lijn, graphics en de virtuele spelomgevingen.   

De eerste bestaat hoofdzakelijk uit regels
46

 die het spel bepalen. Daarnaast zijn er ook doelstellingen
47

 of 

‘objectives’ die zowel bij games als architectuur aanwezig zijn. De hoofddoelstelling bij een ontwerp is ui-

teraard het afleveren van een volledig afgewerkt gebouw en het communicatiemateriaal zodat anderen dit 

gebouw kunnen interpreteren. Dit is de drijfveer van het proces en op die manier worden objectives in 

games gebruikt om de speler prikkels te geven zodat gemotiveerd verder spelen van het spel verzekerd 

wordt. Net zoals digitale (en vaak ook klassieke) spellen kan het ontwerp ook verschillende doelstellingen 

bevatten. Bij de meeste spellen is die doelstelling het uitspelen van het spel of het winnen van dat spel. 

Omdat een spel vaak een verhaallijn volgt en ook om praktische redenen
48

, wordt een game zoals een boek 
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 Een voorbeeld is Monopoly waarbij men een bepaald bedrag moet betalen indien men op de straat van 
een andere speler komt. Men mag een tweede keer gooien indien men dubbel gooi. Bij 3 keer achtereen-
volgens dubbel te gooien of bij het belanden op het vakje of ontvangen van een kaartje moet men naar de 
gevangenis. Men moet zich uit de gevangenis kopen of dubbel gooien etc. Dergelijke regels zijn niet naar de 
hand van spelers te zetten en beïnvloeden de handelingen van de speler(s). Zo wordt het verloop van het 
spel bepaald en voor een stuk onvoorspelbaar. 
47

 Bij het voorbeeld van Monopoly is de doelstelling als laatste overblijven.  
48

 Redenen hierbij zijn dat de totale duur van het spel te lang is om als één geheel gespeeld te kunnen wor-
den, het gebruik van verschillende virtuele omgevingen in één spel, een fysische beperking van het compu-
tergeheugen, het creëren van variëteit in het spel om de speellust op te wekken, nood aan  
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uit hoofdstukken of levels gecreëerd. Levels worden vervolgens nogmaals verdeeld door doelstellingen in te 

voeren. Vaak is het zo dat pas een tweede doelstelling vrijgegeven wordt, als de eerste opgelost is. Archi-

tectuur heeft vergelijkbare doelstellingen, namelijk het oplossen van de deelproblemen of het vinden van 

een aantal bepalende parameters in het ontwerp. Deze doelstellingen verschillen echter op een essentieel 

vlak. Dit wordt verder in de tekst uitgelegd.  

Naast regels en ‘objectives’ bevatten games een 3
de

 constraint, namelijk de virtuele ruimte. Ruimtelijkheid 

en gebouwen worden in games anders gebruikt dan in de fysieke omgeving. Ten eerste is de ruimte in de 

meeste spellen begrensd door de oppervlakte van de omgeving. Dit komt vooral omdat de computer de 

hoeveelheid data moet kunnen verwerken en dat de ontwikkelaars hier doelbewust voor kiezen: enerzijds 

door een tijdslimiet en anderzijds doordat een grotere of onbegrensde spelwereld niet zozeer een betere 

spelervaring met zich meebrengt. In de fysieke wereld is de bewegingsvrijheid echter niet beperkt. De be-

grenzing van de spelwerelden houdt dus in dat de speler in zijn/haar keuzes beperkt en dus gestuurd wordt. 

Deze begrenzing wordt vaak verwezenlijkt door het inzetten van architecturale elementen zoals omheinin-

gen, muren, gesloten deuren, ramen die gebarricadeerd zijn, opeenstapelingen van brokstukken …   

Een vierde constraint is de verhaallijn, althans bij veel singleplayer-games. Bij multiplayer-games is de ver-

haallijn echter veel minder aanwezig en wordt deze vaak achterwege gelaten om de speler meer vrijheid te 

bieden, maar de basis van het spel hangt meestal nog samen met de verhaallijn. Een voorbeeld is wie de 

vijand en wie de vriend is van de speler. De verhaallijn is vergelijkbaar met het verhaal van een boek, doch 

niet volledig gelijk. [88][44][41] De speler is hierin het hoofdpersonage en levels worden als structurerende 

hoofdstukken en soms als losse flarden van het verhaal gebruikt. De speler kan niet anders dan het scenario 

volgen, ook al voorzien sommige games de mogelijkheid om zelf uit een reeks scenario’s te kiezen door 

beslissingen die in het spel kunnen gemaakt worden. Verder is het meeste wat hiervoor vermeld werd, 

afhankelijk van deze verhaallijn. Zonder deze verhaallijn hebben de omgevingen en objectives meestal geen 

betekenis. [11] 

Verder zijn er naast constraints ook parameters aanwezig in games. In deze tekst wordt de ruimte of al-

thans de plaats van de speler in die ruimte als belangrijkste parameter beschouwd. Zoals eerder vermeld 

was het gebruik van verschillende ruimtes in spellen een cruciale stap in de evolutie van games. Spelers 

kunnen zich verschuilen en moeten tegelijkertijd ook vele ruimtes doorlopen om tegenstanders tegemoet 

te komen of ze te ontlopen. Naast het gebruik van ruimtes spelen ook andere zaken een parametrische rol, 

bijvoorbeeld de afstand tussen en de zichtbaarheid van andere spelers.  

Een tweede parameter is strategie. Dit is bij elk spel aanwezig, zowel klassiek als digitaal. Bij first-person 

shooters, zoals Call of Duty, kan men bijvoorbeeld opteren om op eigen houtje de tegenstanders proberen 

te overwinnen of men kan in groep tactisch samenwerken waarbij iedere speler zijn taak krijgt. Bij real-

time-strategiegames (RTS), zoals Age of Empires, hangt de strategie af van een aantal factoren. Zo is het 

vaak dat men bij aanvang grondstoffen krijgt, deze grondstoffen ook moet ontginnen, werkers moet aan-

zetten om bepaalde gebouwen neer te zetten etc. Elk gebouw heeft dan zijn eigen functie en voordelen. 

Elke schepping van werkers, strijders, gebouwen enz. vergt een aantal grondstoffen. Dit zijn dus parameters 
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die een wisselwerking hebben met de strategie van de speler en op die manier ook met het spel. Ook first-

person shooters, ook al is de gameplay zeer eenvoudig, hebben dergelijke deelparameters die de strategie 

kunnen beïnvloeden. Men kan hierbij denken aan de keuze van het spelkarakter dat men kiest, aanwezig-

heid van pantservoertuigen … Elke game heeft dus 2 algemene hoofdparameters, maar ook specifieke deel-

parameters die het spel en de beslissingen van de speler beïnvloeden.  

Bij het architecturaal ontwerpproces dienen parameters verkend te worden en bij spellen is dit niet anders. 

Zo moet men vaak van strategie wijzigen, aangezien de aanvankelijke strategie niet afgestemd bleek te zijn 

op de aanwezige deelparameters. Verder moet ook de ruimte verkend worden, zodat men deze zoveel 

mogelijk kan uitbuiten om het spel te winnen of om opponenten te ontdekken. Zo wordt bij het vogelper-

spectief van RTS-spellen over de onbekende ruimte een opake laag gelegd en deze verdwijnt wanneer men 

de ruimte verkend heeft. Bij FPS wordt het zicht geblokkeerd door de aanwezigheid van muren, vloeren, 

plafonds en andere objecten zodat men moet bewegen om de rest van de omgeving te verkennen. 

Beslissingen 

In de inleiding en in het voorgaande onderdeel werd al aangehaald dat spelers beslissingen moeten nemen. 

Dit kan heel bewust gebeuren, bijvoorbeeld een schot lossen, maar ook quasi onbewust, bijvoorbeeld kie-

zen door welke deur men wandelt. Bij het architecturaal ontwerpproces heeft men dit natuurlijk ook en 

men kan stellen dat, zowel bij games als ontwerp, analyse, synthese, beoordeling en de uiteindelijke beslis-

sing aanwezig zijn bij dergelijke beslissingen. [49][11] Een speler analyseert namelijk de omstandigheden 

waarin hij/zij zich bevindt. Vervolgens vormt hij mogelijke oplossingen voor het probleem dat hem stelt. 

Deze evalueert hij en uiteindelijk kiest hij één van deze oplossingen. Wanneer in een schaakspel een speler 

aan de beurt is, observeert deze speler eerst de toestand van het schaakbord. Op basis van deze toestand 

bedenkt hij vervolgens een aantal mogelijke zetten die hem tot winst zullen leiden en hiervan kiest hij de, 

naar zijn mening, best zet. 

Vals spelen 

Het is algemeen gekend dat er vals gespeeld wordt in zowat alle spellen. Vals spelen is per definitie het 

overtreden van de regels van het spel en gebeurt meestal heimelijk om het spel niet te verstoren. [11] Bij 

games heb je een aantal verschillende soorten van vals spelen. Een eerste is het gebruik van een ‘wallhack’. 

Hierdoor is de speler in staat om door opake elementen en te kijken en zo kan hij ook de tegenstanders 

zien. Vervolgens heb je ook spelers die onvolmaaktheden in het spel misbruiken. Dit noemt men ‘glit-

ching’.Een derde is aan de hand van een programma bepaalde handelingen in het spel automatiseren. Een 

voorbeeld hiervan is de ‘aimbot’, waarbij het mikken automatisch gebeurt. Deze voorbeelden komen voor-

namelijk bij FPS games voor. Bij sommige spellen moet men bepaalde voorwerpen verzamelen of verdie-

nen. Deze worden vaak onderling geruild en soms ontstaan reële markten om deze virtuele voorwerpen te 

verkopen aan anderen. Voorgaande vormen van vals spelen komen enkel voor bij multiplayer-spellen. Bij 

singleplayer-spellen kan men soms ‘cheat codes’ invoeren om zo speciale vaardigheden te ontvangen.  

Het lijkt op het eerste zicht vreemd om te stellen dat ook onder architecten en architectuurstudenten vals 

gespeeld wordt. Natuurlijk wordt er niet doelbewust vals gespeeld, maar vaak wel bewust. Vals spelen is 
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zoals eerder gezegd, het breken van de regels. Dit impliceert dat er een fout ontstaat. Uiteraard is het de 

architect niet toegestaan fouten te maken. Wanneer hij bijvoorbeeld laks is en de wapening van een beton-

nen balk gokt in plaats van werkelijk te berekenen, dan bestaat de kans dat het gebouw niet stabiel zal zijn. 

Daarin kan men dus niet vals spelen
49

 en er resteren weinig aspecten van het ontwerpproces waarbij men 

dit wel kan doen. Hierbij komen we tot het belangrijkste aspect waar men vaak vals speelt, bewust of on-

bewust, namelijk de presentatie en communicatie met de opdrachtgever of in het geval van studenten met 

de jury. Allereerst gebeurt dit door selectie in het materiaal dat men toont. De gebruikelijke presentatie-

technieken bestaan uit slideshows, die opgebouwd worden met renders (mogelijks bewerkt), grafische 

data, tekst en plannen, en videofragmenten. Zowel renders als video’s tonen slechts een klein deel van het 

gebouw en de opdrachtgever of jury krijgen een onvolledige en incorrecte interpretatie van het ontwerp.

  

Ontwerpers kiezen hier bewust voor een beperkt aantal zichten of een bepaald traject door het gebouw, 

om de essentie en kracht van het ontwerp te tonen. Er zijn een aantal argumenten om ontwerpen op deze 

manier te presenteren. Ten eerste bestaat de kans dat de opdrachtgever of de jury de indruk krijgt dat deze 

gezichtspunten willekeurig gekozen zijn, wanneer men in een presentatie veel beelden toont. Er ontstaat 

onduidelijkheid door de veelheid aan visuele informatie en men kan moeilijker de initiële intenties bloot-

leggen. Ten tweede is er een praktisch argument. Aangezien het ontwerp meestal in een bepaalde periode 

dient afgewerkt te zijn, vindt men vaak niet de tijd om veel afbeeldingen te maken. Ook is het zo dat bij de 

ontwerpstudio’s het uitwerken van het ontwerp vooropgesteld wordt en men relatief laat aan visualisaties 

begint. Verder kan het zijn dat men slechts een beperkt aantal zichten produceert, omdat het 3D-model 

niet voltooid is door tijdsdruk of door een bewuste keuze. Ten derde is er het verschil met het gebruik van 

alternatieve software zoals VR engines en game engines. Om een ontwerp te visualiseren in een engine, 

moet het 3D-model voltooid zijn. Het voordeel van deze technieken is dat men werkelijk alles kan be-

schouwen en de ruimtelijkheid van het totale ontwerp kan evalueren. De voorwaarde hierbij is dat de jury 

of de opdrachtgever zelf in de omgeving kan bewegen zonder dat de presentator dit doet. Het grote nadeel 

in vergelijking met de traditionele slideshows en video’s is dat men gedurende een beperkte periode een 

veelheid aan visuele informatie moet verwerken en dat men hierbij volledig vrijgelaten wordt. De vrijheid 

kan de presentatietechniek tegenwerken, aangezien de jury of de opdrachtgever op voorhand niet kan 

weten welke de belangrijkste aspecten van het gebouw zich bevinden.  

Met de traditionele presentatietechnieken kan men de aanschouwer veel meer sturen en voorkomen dat 

hij niet overladen wordt met informatie.  

Een ander aspect dat als vals spelen beschouwd kan worden, is het creëren van het 3D-model, visualisatie-

materiaal en soms zelfs de plannen. 3D-modellen worden meestal gemaakt vertrekkende vanuit een plan 

en doorsnedes. Hierbij kan het gebeuren dat het 3D-model niet overeenstemt met de informatie op die 

plannen. Dit komt bijvoorbeeld omdat men een aspect van het ontwerp, dat noch op plan en noch op snede 
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 Architectuurstudenten kunnen dit wel doen, aangezien de jury het uiteindelijke ontwerp slechts gedu-
rende korte tijd kan beschouwen. Bijgevolg kunnen deze niet nagaan of bepaalde aspecten van het gebouw 
wel correct functioneren. 
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getekend moest worden, uit het oog verloren heeft en dit dus in het 3D-model moet oplossen. Er kunnen 

echter vaak nog wijzigingen in de plannen gemaakt worden, maar soms is men door tijdsdruk of slechte 

communicatie genoodzaakt enkel de wijzigingen in het 3D-model toe te passen.   

In vergelijking met voorgaande zondigt men meer in het creëren van het presentatiemateriaal. Om te be-

ginnen is het renderen, dat aan de basis ligt van veel getoonde afbeeldingen, niet altijd even natuurge-

trouw. Zo wordt er vaak een optimaal tijdstip gekozen waarbij een minimale schaduw aanwezig is, wordt de 

oriëntatie van het gebouw in de applicatie gewijzigd om een betere lichtinval te verkrijgen of wordt de zon 

gesimuleerd door een parallel invallend licht dat men willekeurig plaatst totdat een goed resultaat verkre-

gen wordt. Verder worden kijkhoeken van de camera’s aangepast zodat het beeld artistieker oogt of zodat 

het volledig gebouw gerenderd kan worden. Een ander voorbeeld is het toekennen van materialen aan de 

hand van texturen. Deze texturen zijn afbeeldingen en een materiaal kan vaak met behulp van verschillende 

texturen samengesteld worden. Ook hier worden vaak wijzigingen aangebracht opdat het materiaal het 

gewenste uitzicht heeft. Men kan zich afvragen hoe natuurgetrouw dit materiaal is in vergelijking met de 

werkelijk gebruikte materialen. Zo kan beton in een render visueel sterk verschillen van het beton dat ge-

bruikt wordt om het gebouw te construeren.   

Ook bij de nabewerking van dergelijke renders, worden vaak illusies gecreëerd. Een typisch voorbeeld is het 

opleven van de ruimtes door het toevoegen van vrolijk ogende mensen. Men kan, behalve wanneer men 

werkelijke studies op dat gebied heeft uitgevoerd, niet weten hoe druk een plaats bezocht zal worden en 

hoe ruimtes door de uiteindelijke gebruiker gebruikt zullen worden. Ook bij nabewerking worden de lichtin-

val en de schaduwwerking zoveel mogelijk geoptimaliseerd. 

Multiplayer-architectuur 

Het is algemeen gekend dat het architecturaal ontwerpproces meerdere spelers heeft en dat niet enkel de 

architect dit proces beïnvloedt. Eerder werd al vermeld dat de communicatiemomenten met opdrachtge-

vers, ingenieurs, aannemers enz. even beïnvloedende elementen in het ontwerpproces zijn als de dialoog 

tussen de architect en zijn tekening. Een eigenschap die de interactie van spelers in spellen en de interactie 

in het architectuurontwerp delen, is conflict. Zo treedt er bij het ontwerpproces vaak een conflict op tussen 

opdrachtgever, wetgever of aannemer en architect. Alle partijen hebben immers hun idee over het ont-

werp, vinden sommige aspecten belangrijker dan andere en verdedigen hun eigen belangen.  

Een tweede eigenschap die games en architectuurontwerp delen, is groepsdynamiek. Naast de mogelijke 

rivaliteit en belangenstrijd die kan ontstaan tussen de verschillende partijen, is het vaak zo dat een architect 

er voor kiest om in een groepsverband te werken. Deze groep hoeft niet noodzakelijk uit architecten te 

bestaan en kan evengoed ingenieurs en andere specialisten omvatten. Er wordt dus niet enkel ‘gestreden’, 

maar ook constructief samengewerkt, zoals dat in multiplayer-games ook gebeurt.  

Verhaal/narratief/scenario 

Games en architectuur delen een laatste eigenschap, namelijk het verhaal. Beide verhalen zijn echter niet 

volledig vergelijkbaar. In architectuur kan men twee soorten verhalen onderkennen. Allereerst is er meestal 

een ‘verhaal’ dat het ontwerp dient te verantwoorden. Dit verhaal is echter geen fictie zoals in games, maar 
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een samenvoegen van verworven data tijdens het ontwerpproces, conclusies die hieruit kunnen getrokken 

worden en de toepassing van deze conclusies in het ontwerp. Het tweede type verhaal vindt plaats gedu-

rende bijna het volledige ontwerpproces. Wanneer men ontwerpt, dan bedenkt men vaak scenario’s om de 

parameters in het ontwerp te toetsen en eventueel vast te leggen. Tijdens het ontwerp wordt dus een hele 

reeks verhalen bedacht die het uiteindelijke ontwerp bepaalt. Men ontwerpt narratief. In games is een 

verhaal de volledige leidraad, maar men kan de scenario’s bij het architecturaal ontwerp niet beschouwen 

als enige leidraad. Scenario’s dienen om beslissingen in het ontwerp te testen en eventueel bij te sturen. 

Efficiëntie van het middel 

Suits meent dat een spel gedeeltelijk gedefinieerd wordt door het gebruik van inefficiënte middelen om de 

doelstelling(en) van het spel te bereiken. De inefficiënte middelen worden opgelegd door de regels van het 

spel. Uit deze middelen kiest de speler het meest efficiënte. [51]  

Het lijkt ambitieus te stellen dat het architecturaal ontwerpproces niet met efficiënte middelen verloopt. 

Eerder werd al vermeld dat een student opmerkte dat de meest ideale manier om te ontwerpen het recht-

streeks uittekenen en visualiseren van de ideeën is door middel van een fictief medium dat de hersenen 

met een computer kan verbinden. Ook vermeldden de studenten van de survey dat CAD-applicaties vaak 

onhandig en omslachtig zijn. Omwille van die reden gaan deze studenten spontaan op zoek naar andere 

ontwerpmedia en vergelijken deze om vervolgens de meest efficiëntste te kiezen. In de onderzoeken naar 

VR wordt vaak vermeld dat in de eerdere fases traditionele media worden gebruikt omdat deze toelaten 

ideeën vlug te genereren, te visualiseren en aan te passen. Deze media zijn vaak minder bruikbaar in de 

latere fases, wanneer eenduidigere communicatie gewenst is. Bijgevolg wordt in deze fases vaak voor CAD-

applicaties gekozen omdat deze precies zijn.   

De onvolmaaktheid en voordelen van de ontwerpmiddelen kunnen hier dus beschouwd worden als de re-

gels die de ontwerper verplichten om inefficiënt te ontwerpen. Om deze inefficiëntie te minimaliseren gaan 

ontwerpers op zoek naar betere media. 

De onzekerheid van de uitkomst 

Volgens Caillois is onzekerheid een essentiële eigenschap van spel. Zowel het verloop als de uitkomst van 

het spel kan men niet voorspellen. [9] Ook Salen en Zimmerman vinden dat onzekerheid nodig is om bete-

kenisvol spel te creëren. [11] Mocht men in het begin al zeker zijn van de uitkomst, dan heeft het geen zin 

om dat spel te spelen. [45][17]   

Ook het architecturaal ontwerp bezit deze eigenschap. Wanneer men een gebouw begint te ontwerpen, 

kan men onmogelijk weten hoe het uiteindelijke ontwerp er uit zal zien. Net zoals bij spellen zou een zeker-

heid betreffende de uitkomst van het ontwerpproces net dat proces overbodig maken. Daarnaast weet 

men ook niet hoe een ontwerp in de nabije toekomst zal verlopen. Bij het ontwerpproces worden constant 

nieuwe parameters en constraints ontdekt, kunnen meningen van de betrokken partijen wijzigen… Deze 

factoren zijn op zich al onvoorspelbaar en deze kunnen het ontwerpproces dan ook onverwachts in een 

andere richting duwen.  
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De nood aan intuïtieve interfaces 

Zowel spelers als ontwerpers eisen intuïtieve middelen. De geschiedenis van games toont aan dat control-

lers zich ontwikkelden om enerzijds de graad van immersie en het comfort van de spelers te verhogen en 

anderzijds het nodige aantal verschillende handelingen te verlagen. Ook menen auteurs dat de interface 

van games zo zuiver mogelijk gehouden moet worden, in die zin dat deze enkel noodzakelijke informatie 

mag communiceren. [40]  

Dergelijke ontwikkelingen zijn op commercieel vlak minder aanwezig bij de architectuurdiscipline, maar het 

eerder aangehaalde onderzoek omtrent VR en de studentensurvey tonen aan dat er wel een nood binnen 

de discipline bestaat.   
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3.2 Verschillen tussen games en het ontwerpproces 

Games en architectuur bezitten uiteraard niet volledig dezelfde eigenschappen en verschillen dus op een 

aantal vlakken. Hieronder worden een aantal verschillen uitgelegd. 

Ontwerpmethodes 

De manier waarop ruimtes, gebouwen en omgevingen in games ontworpen worden, verschilt fundamenteel 

van deze in de architectuur en de stedenbouw. Bij games modelleert men omgevingen met de gameplay in 

het achterhoofd. Hierbij is het realistische gebruik van een gebouw meestal dus niet van belang. Wanneer 

men een woning ontwerpt om in een spelomgeving te plaatsen, dan zal men hooguit letten op het plaatsen 

van een fornuis, lavabo of zitmeubilair in een aantal ruimtes om de graad van realisme te verhogen. De 

externe vormgeving moet in de sfeer en stijl van het totale spel passen. Ramen en deuropeningen worden 

zodanig geplaatst dat ze interessante spelsituaties kunnen creëren. Lichtinval dient hier niet om een kwali-

tatieve ruimte te verkrijgen, maar wordt samen met schaduwwerking ingezet zodat spelers anderen beter 

kunnen zien, maar zich ook kunnen verbergen. Zo vallen er nog een hele reeks voorbeelden op te noemen, 

waar men bij het ontwerpen van spelomgevingen op let.  

Toch is er hier ook weer een raakpunt, namelijk dat architectuur en games ontworpen worden voor de 

handelingen die zich er zullen afspelen. Natuurlijk valt architectuur niet te reduceren tot het creëren van 

ruimtes louter om een aantal handelingen in de ruimte te kunnen verwezenlijken. Men kan echter niet 

ontkennen dat het specifiek gebruik van ruimtes, die ruimtes ook definieert. Als extreem voorbeeld is een 

toiletruimte volledig anders gedimensioneerd en geplaatst dan een woonkamer, die in vergelijking met dat 

toilet veel meer relaties heeft tot andere ruimtes. De meest kenmerkende eigenschap van een spel is het 

gebruik van handelingen of mechanismes. Zo kan een voetbalmatch gereduceerd worden tot het schoppen 

op een bal, Super Mario Bros. tot het op en neer springen, FPS zoals Call of Duty tot het verstoppen, lopen 

en schieten et cetera. De werelden die ontworpen worden zijn volledig afhankelijk van deze mechanismes. 

Zo zijn de werelden bij Super Mario Bros. gekenmerkt door blokjes die in de lucht hangen en obstakels 

waarover of waarin men dient te springen. Bij Call of Duty bestaan de werelden door een verspreide plaat-

sing van gebouwen en wanden, waarbij de gebouwen veelal louter een aaneenschakeling van nutteloze 

ruimtes zijn.  

Men kan bij beide disciplines de befaamde stelling “form follows function” van Louis Sullivan toepassen. 

Spel in ontwerp 

De vraag dient gesteld te worden in welke mate het architecturaal ontwerpproces spelelementen bevat. 

Het is zeker zo dat de architectuuropdrachten die studenten in hun opleiding krijgen, als een spel opgevat 

kunnen worden. De opdrachten zijn immers meestal abstracte simulaties van de werkelijkheid. De gevolgen 

van hun beslissingen oefenen hooguit een negatieve invloed op hun resultaat uit, in tegenstelling tot de 

fysieke wereld waarbij de architect aansprakelijk kan gesteld worden voor zijn fouten. Ook worden studen-

ten veel vrijer gelaten in hun ontwerpmogelijkheden in vergelijking met de architectuurpraktijk. In de prak-

tijk spelen de andere partijen ook een grote definiërende rol voor het uiteindelijke ontwerp.  
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Men kan zich nu afvragen in welke mate het professionele ontwerpproces nog een spel is. Er blijven een 

groot aantal elementen van de gelijkenissen tussen games en het architectuurontwerp aanwezig bij het 

professionele proces. Zo is er nog de aanwezigheid van de verschillende spelers, de doelstellingen en het 

verkennen van parameters. Het is echter zo dat architecten een veel zwaardere taak hebben in vergelijking 

met studenten door de aanwezigheid van veel meer randvoorwaarden en de mogelijke gevolgen van een 

verkeerde beslissing. Dit neemt echter niet weg dat de manier van ontwerpen fundamenteel anders is dan 

tijdens de opleiding. De architect voert eigenlijk dezelfde deeltaken uit als studenten, maar met meer cor-

rectheid en finesse. Men kan dus stellen dat het bouwen zelf uiteraard niet als een spel mag beschouwd 

worden. Het architecturaal ontwerpproces bevat echter nog voldoende spelelementen en kan als een ern-

stig spel beschouwd worden. 

Informatie  

Voorgaande voorbeelden zijn eerder een gelijkenis dan een verschil, maar games en architectuur verschillen 

echter fundamenteel. Het ontwerpen van architectuur gaat gepaard met een enorme informatiestroom die 

zich onder andere uit in het opzoeken van informatie, onderzoeken van situaties, tekenen van plannen, het 

uitvoeren van berekeningen en het uitwisselen van informatie ter bevordering van de interpretatie van het 

ontwerp bij communicatie. Men kan wel stellen dat games de speler ook belasten met een informatie-

stroom, maar deze stroom uit zich helemaal anders dan in het architecturaal ontwerpproces. De informa-

tiestroom wordt bij games voornamelijk verwezenlijkt door het simuleren van de omgeving en omstandig-

heden in die omgeving, zowel visueel als auditief. De speler dient voortdurend de virtuele ruimte te inter-

preteren en na te denken hoe die ruimte of omgeving in elkaar zit om een beslissing te kunnen maken en 

een volgende stap te zetten. Dit is echter bijna de enige informatie die de speler moet interpreteren. Ande-

re informatie wordt tot een minimum beperkt en dient louter voor een gemakkelijk begrip van de spelsitua-

tie. [40]  

Informatiestromen in het architecturaal ontwerpproces zijn ook voortdurend aanwezig en moeten dus ook 

constant geïnterpreteerd, geanalyseerd, gesynthetiseerd en geëvalueerd worden. Vanaf hier stopt echter 

de vergelijking met de informatie die weergegeven wordt bij games. Architecturale informatie is bijna altijd 

visueel, maar heeft veel verschillende gedaantes en de ontwerper dient bij elke gedaante een andere inter-

pretatiemethode toe te passen. Zo kan men denken aan schetsen die compleet anders opgevat moeten 

worden in vergelijking met plannen. Deze moeten dan weer op een andere manier geïnterpreteerd worden 

dan tekstuele gegevens, grafieken of 3D-modellen. Dit voortdurend aanpassen van de ontwerper aan zijn 

ontwerp- en communicatiemedia vergt heel veel inspanning en kan het proces ook bemoeilijken door mo-

gelijke verkeerde interpretaties. [85]  

Ook is de informatie bij architecturale processen veel omvangrijker en anders van aard dan de informatie bij 

games. Bij games is de informatie ruw of primitief. Spelers krijgen bijna altijd informatie die binair van aard 

is. Hiermee wordt bedoeld dat de situatie waarover de speler informatie krijgt slechts 2 mogelijke gevallen 

kent. Wanneer men beschoten wordt door een tegenstander dan is de mogelijke informatie die men inter-

preteert ‘geraakt’ of ‘niet geraakt’. Dit is echter niet te vereenvoudigen tot instinct. De informatie die men 
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bij ontwerpprocessen ontvangt
50

 is veel moeilijker te interpreteren door de veelheid aan parameters en de 

vele waarden die deze parameters kunnen aannemen. Dit verschil laat de speler toe om veel vlugger beslis-

singen te nemen dan een ontwerper in een ontwerpproces. 

Reëel/realistisch/virtueel 

Een laatste en het meest voor de hand liggende verschil tussen het architectuurontwerp en games is het 

feit dat architectuur tot het reële of fysieke behoort terwijl games tot het virtuele behoren. Hierbij moet 

men echter een aantal bedenkingen maken.   

Ten eerste behoort architectuur wel tot de realiteit en dient het te bouwen ontwerp ook te voldoen aan de 

regels en wetten van de realiteit. Het ontwerp bestaat echter louter virtueel vanaf het begin tot het einde 

van het ontwerpproces. Met andere woorden is ontwerpen het verplaatsen van het virtuele naar het reële 

door aan dit virtuele regels en wetten van de realiteit op te leggen.  

Ten tweede, gelijkaardig, behoren games tot de virtualiteit. Deze virtualiteit bestaat echter niet zonder de 

realiteit, omdat het virtuele, zoals in het begin van dit hoofdstuk al vermeld, het reële nabootst door haar 

wetten en regels na te bootsen. Zo zijn de 3 dimensies een wet, maar ook de zwaartekracht, het zonlicht 

e.d. zijn wetten. De meeste reële wetten zijn echter zo complex dat de simulaties slechts benaderingen zijn. 

Met andere woorden trachten games het virtuele realistischer te maken door nagebootste wetten van de 

realiteit aan dat virtuele op te leggen. 

Ook al tracht men het virtuele realistischer te maken, verschilt het virtuele net van het reële door het ont-

breken van de werkelijke regels en wetten. In het virtuele is men vrij. De enige beperking van het virtuele 

ligt net in het feit dat ze nooit reëel kan zijn. Niets is er werkelijk aan. Alles wat men ziet, hoort of voelt is 

fake en bedrog. Toch biedt het virtuele net door dat bedrog haar vrijheid. Men kan objecten laten zweven, 

teksten projecteren op eender welk voorwerp enzovoort.  

Doelstellingen 

Zowel bij spellen als bij architectuurontwerp kan men doelstellingen herkennen. Doelstellingen worden 

door verschillende auteurs als essentiële elementen van spellen beschouwd. [11][40][89] Architecturaal 

ontwerp bezit ook een doelstelling, namelijk een gebouw dat moet voldoen aan bepaalde eisen.   

Deze doelstelling verschilt echter fundamenteel van de doelstellingen die spellen gebruiken. De doelen van 

een spel zijn altijd concreet en ondubbelzinnig. Indien er twijfel kan bestaan omtrent het uiteindelijke doel 

van het spel, dan kan dit spel niet gespeeld worden. Wanneer iemand een spel speelt dan houdt hij de doe-

len van het spel altijd in het achterhoofd en dit is enkel mogelijk als die doelen duidelijk gedefinieerd zijn. 

Het doel om een gebouw te ontwerpen kan nooit concreet en ondubbelzinnig gedefinieerd worden. [18] 
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 In deze zin wordt vooral gedoeld op ontwerpmedia zoals het schetsen, tekenen in 3D via CAD … en niet 
zozeer op communicatiemedia. 
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3.3 De bijdrage van games aan architectuur 

Hierboven zijn een aantal gelijkenissen en verschillen aangetoond. Het mogelijk nut van games in het archi-

tecturaal ontwerpproces ligt dan ook in zowel hun gelijkenissen als hun verschillen. Zo biedt de gelijkaardi-

ge natuur van spellen en architectuur, namelijk de parameters, constraints, beslissingen en de verschillende 

spelers, de mogelijkheid om het ontwerpproces om te buigen naar een game. Dit alleen leidt echter niet tot 

een meerwaarde in het spel of het ontwerp. Het voordeel van games dat men dient in te zetten is de be-

perkte hoeveelheid informatie die het spel communiceert. De beperkte hoeveelheid informatie die in ga-

mes geïnterpreteerd moet worden, althans bewust, laat de speler toe vlug beslissingen te nemen. Wanneer 

men de informatie, die uitgewisseld wordt tijdens het ontwerpproces, zodanig vereenvoudigt en beperkt 

tot het niveau van games, dan is men misschien in staat om beslissingen vlugger te nemen en kan het pro-

ces bijgevolg vlotter verlopen. Een ander voor de hand liggend voordeel is het feit dat men de directe im-

pact van deze beslissingen op de ruimtelijkheid, relaties … ziet. 
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4 SPELANALYSE: SCHAKEN 

Het is eenvoudig om de stellingen die in ludologie gemaakt worden, betreffende de nodige elementen in 

een spel om als een videogame beschouwd te kunnen worden, te volgen. Deze worden in de literatuur 

immers goed onderbouwd en zijn vaak gebaseerd op analyses van videospellen. Het blijkt dus nuttig om 

een, weliswaar kort, onderzoek te doen naar elementen die een spel definiëren. Wat maakt iets tot een 

spel en wat maakt iets tot een videospel? Uit onderstaande tekst zal blijken dat deze vragen grotendeels 

worden beantwoord door voorgaande literatuur betreffende videogames.  

4.1 Digitaal schaken: een computerspel? 

Vooraleer de structuur en de belangrijkste elementen van het schaakspel onderzocht worden, kan men zich 

afvragen of het digitaal schaakspel wel daadwerkelijk een computerspel is. Kan men een traditioneel spel, 

getransponeerd naar de computer of console, beschouwen als een echt, volwaardig computerspel? Puur 

formeel lijkt dit zo te zijn. Men speelt het spel immers op een computer. Vaak wordt een traditioneel spel 

echter letterlijk omgezet naar een digitale versie zonder dat hierbij andere regels of andere elementen 

worden toegevoegd. Waar men bij digitaal schaken wel over beschikt en niet bij het fysieke spel is de con-

stant aanwezige tegenspeler, namelijk de AI (Artificial Intelligence). Terwijl men vroeger, wanneer men 

alleen speelde, zelf moest afwisselen tussen zwart en wit om een zet te plaatsen om vervolgens daarop te 

anticiperen in het ander kleur totdat het spel beëindigd wordt, kan men sinds de introductie van de digitale 

versie de computer laten beslissen welke zetten er aan de andere zijde dienen te gebeuren. Het nodig 

denkvermogen van de speler wordt bij de introductie van de schaakcomputer dus in feite gehalveerd. Deze 

‘helft’ werd omgezet in algoritmes die gedurende de geschiedenis veranderden en die met behulp van de 

toenemende rekenkracht de computer meer en meer in staat stelde om de mens te overtreffen. Digitaal 

schaken bevat louter een drietal elementen dat complexere digitale games tegenwoordig bezitten. Deze 

elementen zijn de digitale interface, simulatie en de toegevoegde artificiële intelligentie. Deze 3 eigen-

schappen worden hier niet voldoende geacht, zeker met de beperkte vorm van simulatie, om het digitaal 

schaakspel wel als een videospel te kunnen beschouwen. In tegenstelling tot andere simulaties zoals sport-

simulaties (gaande van Pong tot en met de huidige voetbalgames), bevatten simulaties van bordspellen op 

bepaalde vlakken niet de complexiteit die eerstgenoemde wel bezitten. Wanneer men bij het digitaal scha-

ken een pion wil verplaatsen dan gebeurt dit op een gelijkaardige manier als bij de fysieke versie. Men klikt 

op de pion, soms worden de mogelijke plaatsen door de computer als hulpmiddel aangeduid en men klikt 

op één van de mogelijke plaatsen, waarna vervolgens de pion op de gewenste positie terechtkomt. In het 

fysieke spel neemt men een pion op, afhankelijk van de speler is er op voorhand nagedacht over de positie 

of gebeurt dit denken pas na het heffen en plaatst de speler de pion waar hij kan. Deze handeling die het 

schaakspel kenmerkt, namelijk het verplaatsen van de schaakstukken, wordt dus bijna letterlijk vertaald en 
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overgenomen in de digitale versie. Wanneer men een sportsimulatie bekijkt dan worden handelingen in de 

fysieke versie amper correct vertaald, al wordt hier tegenwoordig meer en meer van afgestapt.
51

  

Een voorbeeld is golf. De werkelijke beweging is meestal zeer eenvoudig, namelijk het opheffen van de 

golfclub en daarna het in een vloeiende beweging, met de juiste snelheid en kracht, swingen van de club, 

zodat de bal het luchtruim betreedt om vervolgens zo dicht mogelijk bij de hole te belanden. De meeste 

controllers, behalve deze vermeld in de voetnoot, laten niet toe dergelijke bewegingen na te bootsen. De 

parameters waarvan de werkelijke handeling afhankelijk is, worden opgesplitst en elk apart bepaald. Vaak 

wordt de snelheid en richting van de zwaai respectievelijk bepaald door een balkje dat zich gedurende de 

tijd vult en leegmaakt en een pijl die op het scherm verschijnt en die men kan verplaatsen van richting. De 

kracht van de zwaai wordt bepaald door op een knop te drukken, terwijl de richting meestal met behulp van 

de 4 knoppen gebeurt, die verticale en horizontale rotatie van de pijl mogelijk maken. Deze complexe verta-

ling is een gevolg van het verschil tussen de aanwezige parameters in de fysieke versie en tussen de para-

meters van de controller en het scherm. Aangezien schaken een 2-dimensionaal spel is waarbij slechts 1 

parameter geldt, namelijk de plaats (die dan op haar beurt bepaald wordt door de letter en het cijfer op het 

bord en dus ook 2 dimensies of deelparameters representeert), kan men de handeling eenvoudig vertalen. 

Er lijkt een nood aan complexiteit te bestaan bij de vertaling van de handelingen bij simulatie om als video-

spel te kunnen gelden.   

Nu is het zo dat, zoals eerder vermeld, dergelijke complexe vertalingen gemeden worden bij sportsimulaties 

en dat men kiest voor de recentere ontwikkelingen in controllers.
52

 De vraag die men vervolgens dient te 

stellen is of er dan wel nog een verschil bestaat tussen de manier waarop schaken en de manier waarop 

andere individuele sporten worden gesimuleerd. Het verschil in virtueel schaken en andere individuele 

virtuele sportspellen bestaat in het element van het spel waar de nadruk op gelegd wordt. De tendens om 

sporten zoals tennis en golf te simuleren aan de hand van gelijkaardige bewegingen, maar met een anders 

ogend instrument, wijst op een klemtoonverschuiving van dergelijke spellen. Waar men vroeger op aller-

hande knoppen diende te drukken om zich te verplaatsen en met een racket of golfclub te slaan, hoeft men 

nu slechts met de arm te zwaaien. De kern van het spel wordt de handeling of het plezier dat men bij deze 

handeling beleeft en niet de uiteindelijke score. Bij schaken is dit onbestaande. Ten eerste wordt er geen 

focus gelegd op de verplaatsing van de pion als handeling, onder meer omdat men in vergelijking met de 

individuele sporten geen moeite doet om een specifieke interface te ontwerpen of om de invoer te vereen-

voudigen en nog meer gelijkend te maken op het verplaatsen van een fysieke pion. Er is klaarblijkelijk geen 

nood aan een intuïtievere interface tussen virtueel schaakbord en speler. Ten tweede primeert het vooruit-
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 Sinds de introductie van Nintendo’s Wii-console (2006) verlopen dergelijke vertalingen meestal correcter. 
Dit gebeurt door de interface, namelijk de controller, zodanig te ontwikkelen dat hij alle ruimtelijke vrij-
heidsgraden heeft die nodig zijn om de vertaling correct te doen gebeuren. Zo bezit de ‘Wii-mote’ een acce-
lerometer en een optische sensor om voldoende 3-dimensionele gegevens aan de console te verstrekken en 
kan deze Wii-mote gebruikt worden om tennis, golf, bowlen, schieten… te simuleren. Sony heeft in 2009 de 
motion controller ‘Move’ uitgebracht voor PS3 die er gelijkaardig uitziet, maar ook met een camera werkt. 
Microsoft gebruikt tegenwoordig een heel andere technologie, namelijk ‘Kinect’. Hierbij registreren 2 came-
ra’s de bewegingen van de speler en kan de console de bewegingen interpreteren.  
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 Dit geldt enkel voor individuele sporten en niet voor teamsport. 
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denken bij schaken in ieder geval ten opzichte van de nodige handelingen om het denken in praktijk te 

brengen. Het denken bepaalt de handelingen en een nieuwe interface invoeren voor die handelingen zou 

het belang van dat denken in het schaakspel onmogelijk kunnen verminderen. Het feit dat dit wel mogelijk 

is bij andere individuele sporten en niet bij bordspellen kan men dus ook verklaren omdat het denken te 

beperkt aanwezig is bij sporten zodat de handeling uiteindelijk kan primeren. Bij digitaal schaken wordt dus 

net zoals bij traditioneel schaken nog altijd de klemtoon op het denken gelegd en verschillen deze soorten 

in wezen niet van elkaar. Men kan beweren dat digitaal schaken wel degelijk van traditioneel schaken ver-

schilt in die zin dat bij traditioneel schaken altijd twee spelers nodig zijn en dat bij schaken op consoles of 

computers die tweede speler overbodig en vervangen wordt door het inschakelen van AI. Deze stelling kan 

gemakkelijk weerlegd worden, aangezien het schaken niet noodzakelijk met twee dient gespeeld te wor-

den. Velen trainen zichzelf door beide kleuren te spelen. Ook is het altijd mogelijk om digitale schaakspelen 

met twee menselijke spelers te spelen. Men dient zich af te vragen of men wel van een vervanging van de 

menselijke speler kan spreken indien deze wel degelijk nog kan spelen en of AI niet louter een vervanging is 

van de ingebeelde tegenstander wanneer men alleen speelt. Men speelt immers meestal tegen de compu-

ter om te oefenen en beter inzicht te verwerven. In essentie zijn digitale en fysieke schaakspellen dus gelijk 

en kan men dit spel niet als een daadwerkelijk computerspel beschouwen. 
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4.2 Spelanalyse 

Het bovenstaande ontkracht niet de relevantie van het blootleggen van de elementen die noodzakelijk zijn 

om het schaakspel te genereren. Het korte onderzoek kent een aantal deelluiken. Wat het schaakspel tot 

een interessant spel maakt zijn de vele mogelijkheden waaruit men kan kiezen bij het verplaatsen van een 

schaakstuk. [11] Er zijn echter regels omtrent de verplaatsing en deze verlagen uiteraard het aantal moge-

lijkheden en het aantal manieren waarop het spel kan evolueren, maar maken het spel tegelijkertijd ook 

complexer. In het eerste luik worden de regels van het schaakspel uitgelegd. Ook al zijn deze regels veelal 

algemeen bekend, toch is het nodig om het spel zo duidelijk mogelijk te definiëren en haar essentie te ont-

dekken. Vervolgens wordt in een tweede luik ingegaan op algoritmen die nodig zijn om deze regels en AI in 

te zetten om het digitale spel te creëren. Een derde luik vormt een conclusie. 

Regels 

Een schaakspel speelt zich af op een schaakbord dat bestaat uit een geruit raster van 8 op 8 vakken. Het spel 

kan enkel gespeeld worden door 2 personen. Elke speler heeft een kleur, wit of zwart. Elke kleur heeft initieel 

16 schaakstukken op het bord staan, waarvan 8 pionnen, 2 torens, 2 paarden, 2 lopers, 1 koningin en 1 koning. 

Er valt dus een onderverdeling in schaakstukken te maken. Dit kan men al als een regel beschouwen en wordt 

verder in de tekst uitgelegd.   

Het doel van het schaakspel is de koning van de tegenstander blokkeren, door hem te ‘bedreigen’ met je 

schaakstukken. Welke zet de tegenstander ook probeert, de koning zou bij de volgende zet van het bord ge-

speeld worden. De beweging van de schaakstukken wordt beperkt door regels die afhangen van het type 

schaakstuk. Deze regels bepalen het spel het meest, doch zijn zeer eenvoudig en worden hieronder per type 

schaakstuk uitgelegd. Er bestaan ook enkele regels die elementair zijn in het schaakspel en die niet afhankelijk 

zijn van het type schaakstuk.  

 Allereerst kent het schaakspel een beurtensysteem, waarbij de witte schaakspeler altijd het eerst begint. 

Daarna doen beide spelers om de beurt één zet tot het spel beëindigd wordt. Dergelijke zetten gebeuren ver-

plicht en men kan slechts één schaakstuk per beurt verplaatsen. Om een schaakstuk van de tegenstander te 

verslaan, dient men op hetzelfde vak komen te staan, om vervolgens dit schaakstuk weg te slaan. Men kan 

geen schaakstukken verplaatsen naar vakken die al ingenomen zijn door eigen schaakstukken. In het traditio-

nele spel mag men ook het schaakstuk niet loslaten vooraleer men zeker is van de zet, aangezien na het losla-

ten de zet definitief is. Om het schaakspel niet oneindig lang te laten verlopen wanneer beide spelers niet in 

staat zijn om de koning te veroveren, zijn twee regels ingevoerd. De eerste regel treedt op wanneer men bij het 

spel drie maal dezelfde opstelling van schaakstukken op het bord heeft met telkens dezelfde speler aan zet. 

Men kan dan remise eisen. De tweede regel heet de vijftigzettenregel. Men kan remise eisen wanneer er gedu-

rende vijftig zetten geen enkele pion is verzet en geen enkel schaakstuk is geslagen of overwonnen. Boven-

staande regels lijken evident, maar mogen zeker niet over het hoofd gezien worden, aangezien ze een essenti-

eel onderdeel van het schaakspel vormen. 

Pion 

De idee van de pionnen is dat ze vooral dienen als bescherming van de belangrijkere schaakstukken die zich op 

de rij het dichtst bij de speler bevinden. Deze schaakstukken zijn de zwakste elementen aanwezig in het spel. 
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Deze zwakte wordt voornamelijk verkregen door de verplaatsing van de pionnen op 2 vlakken te beperken. Al-

lereerst is de afstand die een pion in één zet kan afleggen maximaal één vakje en ten tweede is kan een pion 

vooruit bewogen worden en kan dus niet terugkeren. Ook is de manier waarop een pion een ander schaakstuk 

kan veroveren beperkt. Dit kan enkel gebeuren door het aangrenzend schaakstuk diagonaal in te nemen.  

Er bestaan wel speciale regels omtrent het verplaatsen en het veroveren van een pion. Zo kan men bij de eer-

ste verplaatsing van elke pion deze met twee vakjes verplaatsen in plaats van één, indien men dit wenst. Wan-

neer men een pion, die door de tegenstander in de vorige zet net twee vakjes verplaatst is, wil veroveren, kan 

men dit naast de traditionele manier ook doen door zich diagonaal over het vak in plaats van op het vak van 

de pion van de tegenstander te verplaatsen. Deze regel of techniek heet ‘en passant’.   

Er bestaat nog een andere regel die enkel van toepassing is op de pionnen. Pionnen bezitten een grote zwakte 

door bovenstaande beperkingen. Om deze zwakte te compenseren beschikken ze over de eigenschap dat ze 

eenmaal een pion de overkant van het schaakbord bereikt, men deze kan wijzigen in een schaakstuk naar keu-

ze, uiteraard uitgezonderd de koning. 

Koning 

De koning is waar het schaken om draait en men mag en kan theoretisch deze koning niet verliezen. De koning 

is net zoals een pion een zwak schaakstuk, maar moet net in tegenstelling tot de pionnen, die meestal als 

scherm gebruikt worden, beschermd worden. De koning heeft echter minder beperkingen dan de pionnen. De 

enige beperking die de koning wordt opgelegd is het aantal vakken dat men deze maximaal mag verplaatsen, 

namelijk één. Richtingen worden niet beperkt. 

Koningin 

De koningin kan men op een heel andere manier in het schaakspel inzetten. Deze bezit alle voordelen in het 

spel en wordt bijna geen beperkingen opgelegd. De enige beperking die opgelegd wordt is dat een koningin 

ofwel horizontaal, verticaal of diagonaal dient verplaatst te worden. Dit is wel degelijk een beperking. Wan-

neer de koningin geen beperking zou hebben kan deze eender welk vakje innemen. 

Loper 

Wanneer het spel begint, bevinden de lopers zich naast de koning en de koningin, beiden op een anders ge-

kleurd vak. In tegenstelling tot de koningin worden de lopers wel een beperking opgelegd. Dit gebeurt louter 

op vlak van bewegingsrichting. De loper kan men enkel diagonaal bewegen, maar over willekeurige afstand, 

zolang ook voldaan is aan de algemene regels. Door deze diagonale richtingsbeperking blijven de lopers op 

hun oorspronkelijke kleur gedurende het spel. 

Toren 

De torens bevinden zich in het begin van het spel aan de hoeken van het schaakbord. Net zoals de loper wordt 

de toren slechts één beperking opgelegd. Hij kan namelijk enkel vooruit, achteruit, links en rechts bewogen 

worden en niet diagonaal.   

Voor de toren en koning geldt ook een speciale regel, genaamd rokade. De voorwaarden om deze regel in te 

roepen zijn echter veelal niet voldaan. Om rokade uit te kunnen voeren mogen de koning en de toren in kwes-
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tie nog niet verplaatst zijn in eerdere zetten. Verder mogen er geen andere schaakstukken tussen deze twee 

aanwezig zijn. Er bestaan 2 soorten rokade, genaamd korte en lange rokade. Bij beide types beweegt de ko-

ning 2 velden opzij en beweegt de toren over de koning heen naar het eerste vak naast de koning. 

Paard 

De paarden bevinden zich initieel tussen de torens en de lopers. Het paard is het meest gekenmerkt door de 

beperking die men aan zijn beweging oplegt. In tegenstelling tot bovenstaande schaakstukken verloopt de be-

weging van het paard niet lineair maar altijd volgens een L-vormig traject, waarbij één arm 3 vakken lang is en 

de andere 2 lang is. Een ander verschil met de andere schaakstukken is dat dit schaakstuk zich over andere 

schaakstukken kan bewegen. 

Hierboven werden de regels van het schaakspel uitgelegd. Door de eenvoud van de spelelementen die het 

spel complex maken kan men toch wel een aantal generalisaties concluderen uit het bovenstaande.  

Allereerst wordt het schaakspel hoofdzakelijk gegenereerd door beperkingen op te leggen. Parameters die 

men anders zelf kan kiezen worden in het schaakspel vastgelegd of beperkt door constraints op te leggen. 

Dit is slechts één van de elementen die de complexiteit van het schaakspel creëren.   

Een tweede element dat complexiteit produceert is het gebruik van verschillende soorten beperkingen of 

constraints. Zo wordt enerzijds de afstand en anderzijds de beweegrichting beperkt.   

Naast bovengenoemde elementen, beïnvloedt een ander element de complexiteit echter het meest. De 

complexiteit kan men niet enkel toeschrijven aan het opleggen door de beperkingen die men oplegt en 

door de 2 soorten in deze beperkingen. Mocht ieder schaakstuk dezelfde beperkingen opgelegd worden, 

dan zou het schaakspel niet de complexiteit bezitten die het nu bezit. Het feit dat elk element dus andere 

beperkingen en een andere hoeveelheid beperkingen bezit draagt dus het meest bij aan de complexiteit.  

Behalve deze regels beïnvloeden andere speleigenschappen zoals het aantal vakjes dat het bord bezit ook 

de complexiteit. Deze bepaalt het aantal mogelijke posities of zetten die een spel kan bevatten. Dit wordt 

geschat rond 10^
43

 en 10^
50

 mogelijke zetten.
53

  

 

Volgens Salen en Zimmerman [49] zijn er naast regels nog elementen die het schaakspel tot een interessant 

of betekenisvol geheel maken. Een schaakspel is volgens hen niet enkel betekenisvol door zijn regels, maar 

genereert zijn betekenis vooral uit de interactie tussen de spelers en het systeem, alsook de context waarin 

het spel zich bevindt. Bij het verplaatsen van een schaakstuk veranderen de relaties tussen alle schaakstuk-

ken op het bord. Belangrijk in het schaakspel is dat men keuzes moet maken en dat elke ondernomen actie 

gevolgen heeft op de relaties tussen de spelelementen en het systeem. [11] Het schaakspel is een systeem 

dat op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Een systeem omvat een aantal elementen, 
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 Bronnen:  
- http://archive.computerhistory.org/projects/chess/related_materials/text/2-0%20and%202-

1.Programming_a_computer_for_playing_chess.shannon/2-0%20and%202-
1.Programming_a_computer_for_playing_chess.shannon.062303002.pdf  

- http://en.wikipedia.org/wiki/Shannon_number  

http://archive.computerhistory.org/projects/chess/related_materials/text/2-0%20and%202-1.Programming_a_computer_for_playing_chess.shannon/2-0%20and%202-1.Programming_a_computer_for_playing_chess.shannon.062303002.pdf
http://archive.computerhistory.org/projects/chess/related_materials/text/2-0%20and%202-1.Programming_a_computer_for_playing_chess.shannon/2-0%20and%202-1.Programming_a_computer_for_playing_chess.shannon.062303002.pdf
http://archive.computerhistory.org/projects/chess/related_materials/text/2-0%20and%202-1.Programming_a_computer_for_playing_chess.shannon/2-0%20and%202-1.Programming_a_computer_for_playing_chess.shannon.062303002.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Shannon_number
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namelijk objecten, attributen, interne relaties tussen de objecten en een omgeving of context. Wanneer 

men schaken louter formeel beschouwd zijn de elementen respectievelijk de schaakstukken de eigenschap-

pen van deze schaakstukken (beperkingen op vlak van beweging), de posities van de schaakstukken en het 

spelen van het spel. Dit is slechts één manier van interpretatie. Schaken kan ook als een systeem van erva-

ring (spelers, status van het spel en de te controleren schaakstukken, alle betrokken interactie tussen de 

spelers, de directe omgeving (fysiek en mentaal)) en als een cultureel systeem beschouwd worden. Waar-

om mag enkel de witte speler beginnen? Schaken heeft een geschiedenis. Et cetera. [49] Deze mogelijke 

interpretaties zijn een gevolg van de hiërarchische complexiteit die niet te reduceren valt tot de regels die 

het schaakspel ‘definiëren’.  

Dergelijke interpretaties van een spel zijn zeker nuttig, maar het biedt in het kader van deze tekst geen 

meerwaarde om hier dieper op in te gaan.  
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4.3 Analyse van het digitaal schaakspel 

Na deze korte analyse van de elementen die het schaakspel tot het complexe en boeiende spel maken, 

volgt een onderzoek naar hoe deze regels omgezet worden in programmeertaal. Dit kan inzicht leveren 

over hoe parameters kunnen vastgelegd of beperkt worden, omdat deze masterproef ook een praktisch 

gedeelte bevat. Hierbij is het de bedoeling de ‘schaakengine’ louter te analyseren op het gebied van pro-

grammeren of algoritmes. De GUI wordt hierbij niet ontleedt. Enerzijds bestaan de meeste applicaties waar 

men mee speelt uit de regels die het spel organiseren. Hier wordt gefocust op hoe het schaakbord gerepre-

senteerd wordt en hoe bewegingen worden beperkt in dergelijke engines. Anderzijds bezit het schaakspel 

veelal ook artificiële intelligentie om de tegenstander te simuleren. Aangezien schaken een complex spel is, 

bestaat de moeilijkheid bij schaken erin om een algoritme te ontwikkelen dat altijd tot winst kan leiden en 

dat vlug of efficiënt genoeg is. Bijgevolg wordt volgende tekst onderverdeeld in deze twee deelaspecten: de 

representatie en de tegenstander. Er zijn veel verscheidene benaderingen om deze twee deelaspecten 

softwarematig te verwezenlijken. Om dit deel van de tekst niet onnodig complex te maken, worden hieron-

der slechts de meest courante aanpakken uitgelegd. 

De artificiële intelligentie die het digitaal schaakspel bezit is niet representatief voor andere digitale spellen. 

Artificiële intelligentie kan op verscheidene manieren in een game aanwezig zijn. [42] Zo kan men denken 

aan het feit dat niet alle AI een menselijke tegenstander tracht te simuleren. Laird en van Lent onderschei-

den een zestal rollen die AI kan vervullen. Deze zijn tactische vijanden/partners, spelkarakters die de speler 

ondersteunen, strategische vijanden, het beheren van eenheden, commentators in het spel en racetegen-

spelers. Een digitaal schaakspel bezit louter een strategische vijand en moet eenheden kunnen beheren. 

Naast de beperkte rollen die de AI vervult, verschilt de artificiële intelligentie in een schaakspel op een an-

der vlak van andere AI in games. Veel games gebeuren real-time, bezitten veel meer parameters dan het 

schaakspel en kunnen niet alle parameters in het spel tijdig omzetten in een strategisch overwogen zet of 

tegenreactie. Dergelijke games compenseren dit technisch nadeel door de artificiële tegenstander sterker 

of het aantal tegenstanders groter te maken. Bij schaken is dit computermatig vals spelen niet mogelijk en 

ook niet nodig, omdat schaken met beurten werkt en de computer dus een strategie kan ontwikkelen. 

Representatie van het bord en het vastleggen van de regels 

De representatie en het vastleggen van de regels door middel van algoritmes is de basis van het digitale 

schaakspel. Zonder dit kunnen de algoritmes die instaan voor het simuleren van de tegenstander onmoge-

lijk werken. Er moeten een aantal elementen onthouden worden in een schaakspel. [17] Deze elementen 

zijn de volgende: 

 Alle posities van alle schaakstukken op het bord 

 Welke speler aan de beurt is 

 Of de koning en torens verzet is (Is rokade mogelijk?) 

 De laatste zet (Is ‘en passant’ mogelijk?) 
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 Het aantal zetten sinds de laatste slag of de laatste verplaatsing van een pion. (Is de 50-zettenregel 

van toepassing). 

De drie-zetten-regel behoort niet tot de bordrepresentatie, omdat hiervoor een volledige geschiedenis van 

de voorbije bordtoestanden dienen onthouden te worden. Voor de representatie van het bord en de pion-

nen is er een tweetal courante methodes. Ofwel gebeurt de representatie op basis van de schaakstukken, 

ofwel gebeurt deze op basis van het bord. Beide worden kort uitgelegd. [93] 

Representatie op basis van het schaakstuk 

Bij deze aanpak worden lijsten of arrays
54

 van alle schaakstukken bijgehouden samen met de informatie van 

het schaakbordvakje waar dit schaakstuk zich op bevindt. Hier is de meest gebruikte representatie de bit-

board-benadering. Per type schaakstuk en kleur wordt een 64-bit-woord als representatie gebruikt. Deze 64 

bits dienen, voor elk schaakstuktype, de posities van het bord te vertegenwoordigen, waarbij een nul een 

vak zonder dit type aanduidt en een één een vak dat bezet is door dit type. {fig. 47-61} Het grote voordeel 

bij deze representatiemethode is dat men gemakkelijk zowel analyses als bewerkingen kan maken door 

Booleaanse bewerkingen zoals subtractieve en additieve bewerkingen. Dit is gelijkaardig aan het bepalen 

van unies, doorsnedes … bij wiskundige verzamelingen. Zo kan men bijvoorbeeld de doorsnede van een 

bitrepresentatie van de mogelijk witte koninginaanvallen en deze van alle zwarte schaakstukken bepalen 

om een lijst te verkrijgen van de mogelijke aangevallen stukken. Dit kan voor alle witte schaakstukken doen 

om vervolgens een unie van deze verzamelingen te verkrijgen die alle mogelijke aangevallen schaakstukken 

bevat. Ook kan een unie gebruikt worden om alle bezette vakken te bepalen en vervolgens alle lege vakken 

door het complement ervan te nemen. Men kan ook veel complexere bewerkingen op deze arrays uitvoe-

ren. Om de mogelijke aanvallen te kunnen representeren in een array is de informatie die de eerder ge-

noemde arrays verschaffen over de positie van de types schaakstukken niet voldoende. Hiervoor zijn ook 

arrays nodig die de bewegingspatronen per schaaktype representeren. Deze patronen zijn niet alleen nuttig 

voor het genereren van mogelijke zetten, maar ook voor de evaluatie van een spelsituatie. [93] 

Representatie op basis van het schaakbord 

Deze aanpak is net het omgekeerde van de bovenstaande. Per vakje wordt een schaakstuk onthouden. 

Indien een vak leeg is, wordt een fictief Nil-schaakstuk op het vak geplaatst. Elk schaakstuktype wordt een 

nummer toegekend. Een vaak gebruikte methode is de 0x88-representatie, die opgebouwd is uit 8 rijen en 

16 kolommen/lijnen, elk vertegenwoordigd door een nibble
55

. De vakjes worden uitgebeeld door getallen 

gaande van 0 tot en met 127. Bijgevolg worden er 64 vakjes niet gebruikt. Een belangrijk voordeel bij deze 

representatie is de eenvoud om een afstand en richting tussen twee vakjes te berekenen. {fig. 62} 
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 Arrays zijn lineaire datastructuren die bij het programmeren gebruikt worden om een eindige elementen-
verzameling te representeren. Deze zijn vergelijkbaar met wiskundige matrices.  
55

 Een nibble is een groep vier bits. 
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De virtuele tegenstander 

Naast een bordrepresentatie heeft het digitaal schaakspel ook artificiële intelligentie nodig. Deze bestaat 

voornamelijk uit een zoekfunctie en een evaluatiefunctie. Allereerst wordt het ontstaan van de zoekalgo-

ritmes uitgelegd. 

John von Neumann
56

 en het minimax-theorema 

Speltheorie, niet te verwarren met ludologie, bestudeert hoe men een spel kan winnen en welke beslissin-

gen men hiervoor dient te nemen. Belangrijk hierbij is dat de spelers als absoluut rationeel beschouwd 

worden. John von Neumann was één van de pioniers van speltheorie en ontwikkelde het minimax-

theorema, dat de basis vormt van de huidige zoekalgoritmes. Dit theorema is toepasbaar op alle ‘zero-sum 

games’ of nulsomspellen. Deze spellen zijn gekenmerkt door de constante waarde van de totale opbrengst 

die men na het spel heeft. Wat de winnaar verkrijgt, moet de andere speler verliezen. Het schaakspel is hier 

een voorbeeld van, maar ook eenvoudigere zaken kunnen een nulsomspel illustreren. Het verdelen van het 

laatste taartstuk is een dergelijk voorbeeld. [45] Wanneer twee personen een taartstuk willen en er slechts 

één taartstuk resteert, kan men dit oplossen door de ene persoon te laten snijden en de andere persoon 

zijn stuk te laten kiezen. De persoon die de taart versnijdt weet dat de andere persoon in elk geval het 

grootste taartstuk kan kiezen. Bijgevolg kiest deze persoon niet om het taartstuk in een klein en in een 

groot taartstuk te verdelen, maar tracht deze het taartstuk in 2 zo gelijk mogelijke stukken te snijden. De 

eerste persoon tracht dus zijn winst - het minimum, namelijk het kleinste stuk - te maximaliseren. Dit heet 

het maximin-principe. Tegelijkertijd tracht de eerste persoon de winst van de andere - het maximum, name-

lijk het grootste stuk, te minimaliseren. Dit is het minimax-principe. Het minimax-theorema impliceert dat 

er altijd een rationele oplossing bestaat voor een precies gedefinieerd conflict tussen twee personen, wiens 

belangen compleet tegengesteld zijn. Het minimax-algoritme wordt hieronder in pseudocode weergegeven. 

[93] 

int maximaliseer(int diepte) { 
 indien diepte gelijk aan 0, geef evaluatie(); 
 int maximum = -oneindig; 
 voor alle zetten: 

   stel score gelijk aan minimaliseer(diepte-1); 
  indien score groter dan maximum, stel maximum gelijk aan score; 
 geef maximum; 
} 
  
 
int minimaliseer(int diepte) { 
 indien diepte gelijk aan 0, geef -evaluatie(); 
 int minimum = +oneindig; 
 voor alle zetten: 
  stel score gelijk aan maximaliseer(diepte-1); 
  indien score kleiner dan minimum, stel minimum gelijk aan score; 
 geef minimum; 
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 von Neumann is vooral bekend om de von Neumann-architectuur waar de meeste huidige computers nog 
op gebaseerd zijn. Naast de basis van speltheorie en computers heeft von Neumann ook relevant werk op 
gebied van kwantummechanica en wiskunde geleverd en was hij ook betrokken bij de ontwikkeling van de 
eerste atoombommen. 
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} 

Dit algoritme dient toegepast te worden op de beslissingsboom van een spel, in dit geval het schaakspel. 

{fig. 63} Het algoritme werkt tot op een bepaalde diepte in de beslissingsboom. Dit gebeurt om rekentijd te 

beperken en de diepte is veelal afhankelijk van de rekenkracht van de computer. De speler die aan de beurt 

is tracht zijn winst te maximaliseren en de methode maximaliseer(gewenste diepte) dient dus toegepast te 

worden. Vervolgens wordt er gekeken naar de zet van de tegenspeler, die zijn winst ook tracht te maximali-

seren door de winst van de speler aan de beurt te minimaliseren. Er dient dus nu de methode minimali-

seer(gewenste diepte-1) toegepast te worden. Vervolgens moet men de volgende zet bekijken, die weer 

toebehoort aan de huidige speler enzoverder tot men tot op de gewenste diepte gezocht heeft. Hier moet 

een evaluatiefunctie op de speltoestand toegepast worden. Deze wordt verder in de tekst uitgelegd. 

Men moet hier wel rekening houden met het feit dat dit theorema twee rationele spelers beschouwt. In 

realiteit is dit onmogelijk en zal de menselijke speler ongetwijfeld een irrationele beslissing nemen in het 

spel. Deze benadering van het schaakspel is bijgevolg niet optimaal en daarom zijn er nog andere methodes 

om de artificiële intelligentie in het schaakspel te verbeteren. Een bibliotheek die alle voorbije spellen bij-

houdt is hiervan slechts één voorbeeld. 

Alfa-Bèta-algoritme 

Het blijkt dat het minimax-algoritme veel takken moet doorlopen en dus veel bewerkingen vergt. Sinds het 

gebruik van het minimax-algoritme werd er naar efficiëntere algoritmes gezocht. Een belangrijke verbete-

ring is het alfa-bèta-algoritme die door het invoeren van een boven- en ondergrens het zoeken in bepaalde 

takken onnodig maakt. Deze zijn respectievelijk de bèta- en alfa-waarde. Men begint het zoeken net zoals in 

het minimax-algoritme. Stel als voorbeeld de situatie waarbij men tot 2 niveaus diep zoekt. Men beschouwt 

op het eerste niveau van de beslissingsboom een eerste mogelijke zet van wit en de best mogelijke zet van 

zwart resulteert in een gelijkstand. Vervolgens beschouwt men een tweede mogelijke zet van wit, waarbij 

de eerst beschouwde reactie van zwart resulteert in het slaan van de witte toren. Deze situatie is slechter 

dan de eerste, namelijk gelijkstand. Het heeft dus geen zin om andere zetten van zwart te beschouwen 

onder deze tak omdat op het eerste niveau de beste situatie gekozen wordt. {fig. 63}   

Ter volledigheid en ter vergelijking met het minimax-algoritme wordt het alfa-bèta-algoritme hieronder in 

pseudocode gegeven: 

int alfaBètaMaximaliseer( int alfa, int bèta, int restdiepte ) { 
 indien restdiepte gelijk aan 0, geef evaluatie(); 
 voor alle zetten: 
  stel score gelijk aan alfaBètaMinimaliseer(alfa, bèta, restdiepte -1); 
  indien score groter of gelijk aan bèta, geef bèta; // bèta-snoeier 
  indien score groter dan alfa, stel alfa gelijk aan score; 
  geef alfa; 
} 
  
int alfaBètaMinimaliseer( int alfa, int bèta, int restdiepte ) { 
 indien restdiepte gelijk aan 0, geef -evaluatie(); 
  voor alle zetten: 
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  stel score gelijk aan alfaBètaMaximaliseer(alfa, bèta, restdiepte -1); 
  indien score kleiner of gelijk aan alfa, geef alfa; // alfa-snoeier 
  indien score kleiner dan bèta, stel bèta gelijk aan score; 
 geef bèta; 
} 

//Men start met alfaBètaMaximaliseer(-oneindig, oneindig, gewenste zoekdiepte);) 

Takken uit de minimaxboom met K aantal knopen worden dus geschrapt, wat resulteert in een alfa-bèta-

boom die in het beste geval circa  K knopen bezit. [93] Ondertussen is het alfa-bèta-algoritme al verbeterd 

en zijn efficiëntere zoekalgoritmes ontwikkeld. Deze worden hier niet besproken, aangezien het de bedoe-

ling is om een algemeen inzicht te verwerven in het functioneren van een digitaal schaakspel. 

Evaluatiefuncties 

De zoekalgoritmes hierboven beschreven maken gebruik van een evaluatiefunctie. Dit is noodzakelijk aan-

gezien de zoekalgoritmes niet tot op het laatste niveau van de beslissingsboom kunnen zoeken. Mocht dit 

mogelijk zijn, hoeft men slechts 3 verschillende waarden toe te kennen (wit wint, remise of zwart wint) en is 

een evaluatiefunctie overbodig. De evaluatiefunctie dient dus een waarde aan een spelsituatie toe te ken-

nen. Er zijn verschillende benaderingen voor deze evaluatiefuncties en de evaluatiefuncties kunnen veran-

deren afhankelijk van hoe het spel evolueert. Shannon [17] stelde volgende evaluatiefunctie f(P) voor: 

f(P)= 200(K-K’)+9(Q-Q’)+5(R-R’)+3(B-B’+N-N’)+(P-P’)-0.5(D-D’+S-S’+I-I’)+0.1(M-M’)+… 

Hierbij zijn:   

K, Q, R, B, N, P respectievelijk het aantal koningen, koninginnen, torens, lopers, paarden en pionnen van de 

witte speler.  

D, S, I respectievelijk gedubbelde pionnen (er bevindt zich een ander pion voor en de pion kan dus niet bewe-

gen), achtergebleven (een pion die niet door een andere pion gedekt wordt) en geïsoleerde pionnen.  

M mobiliteit (het aantal mogelijke zetten)  

Letters met een weglatingsteken zijn de equivalente schaakstukken van de zwarte partij 

De coëfficiënten in deze vergelijking zijn geschatte waarden en verscheidene waarden kunnen gebruikt 

worden. [93] 
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4.4 ‘Tame problem’ versus ‘wicked problem’, schaken versus architectuur 

Bovenstaande toont aan dat een zeer complex probleem, namelijk het zoeken naar een correcte strategie, 

met behulp van algoritmes kan opgelost worden. De vraag die men kan stellen is of het architecturaal ‘ont-

werpprobleem’ al dan niet kan opgelost worden met behulp van algoritmes. Is er een strategie die men bij 

elk ontwerpprobleem kan toepassen? Bestaat er een sequentie van handelingen die leidt tot een volmaakt 

ontwerp? Beide genoemde problemen zijn uiterst complex, maar het ontwerpprobleem onderscheidt zich 

van het schaakprobleem op een fundamentele manier. Hoe complex het schaakprobleem ook lijkt, het blijft 

een ‘tame problem’. Dit wil zeggen dat het aantal stappen dat men moet ondernemen om tot de oplossing 

van het probleem te komen eindig is. Een vijftal eigenschappen dat een ‘tame problem’ typeert volgt hier-

onder. [95] 

1. De probleemstelling is duidelijk en ondubbelzinnig gedefinieerd.  

2. Het probleem dient een eindpunt te hebben. 

3. Het probleem heeft een oplossing die op een objectieve manier als juist of fout geëvalueerd kan 

worden. 

4. Het probleem behoort tot een klasse van gelijkaardige problemen die op een gelijkaardige manier 

opgelost kunnen worden.  

5. ‘Tame problems’ hebben oplossingen die getest en verlaten kunnen worden.  

4.4.1 Wicked problems 

Men ziet dat het schaakprobleem aan deze voorwaarden voldoet. De beslissingsboom of ‘decision tree’ 

stelt alle mogelijke uitkomsten van het spel voor. De uitkomsten zijn ‘wit wint’, ‘zwart wint’ of ‘remise’. Aan 

de hand van deze uitkomsten kunnen er oplossingen (of zetten) geschrapt worden. Ze worden getest en 

indien negatief verlaten. Deze oplossingsmethode kan ook gebruikt worden om andere spellen op te lossen. 

Het architecturaal ontwerpprobleem wordt vaak beschouwd als een probleem van een totaal andere aard. 

Dergelijke problemen noemt men ‘wicked problems’. De probleemstelling bij dergelijke problemen is slecht 

gedefinieerd, vaag en bijgevolg ambigu. Rittel en Webber definieerden ‘wicked problems’ aan de hand van 

tien eigenschappen. [18] Deze worden hieronder opgesomd samen met een verklarende uitleg en een aan-

tal bedenkingen. 

Er is geen definitieve formulering van het probleem. 

Bij ‘tame problems’ of oplosbare problemen kan men een uitvoerige en exacte beschrijving opstellen van 

het probleem. Deze bevat alle informatie die men nodig heeft om het probleem op te lossen. Men kan 

hierbij bijvoorbeeld weer denken aan een wiskundig stelsel van 3 onafhankelijke vergelijkingen en 3 onbe-

kenden. Dergelijke omschrijving is bij ‘wicked problems’ niet mogelijk. De informatie die een dusdanige 

beschrijving moet bevatten is afhankelijk van de oplosser en kan dus niet in een definitieve formulering 

vastgelegd worden. Het omschrijven van een probleem en het oplossen van een probleem hangen nauw 

samen. Het probleem perfect omschrijven impliceert dat men ook de oplossing van het probleem om-

schrijft. [18] Een betere definitie van een probleem leidt onlosmakelijk tot een beter gedefinieerde oplos-
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sing. Een belangrijke stelling van Rittel en Webber is dat men alle denkbare oplossingen dient te inventari-

seren om een toereikende definitie van het probleem te verkrijgen. [95] Het probleem van een ‘wicked 

problem’ is dus het permanente tekort aan informatie die men nodig heeft om het probleem op te lossen. 

Men lost het probleem op met behulp van de eerste, beperkte informatie. Aan de hand van deze oplossing 

blijkt dat er nog factoren zijn die het probleem beïnvloeden en er wordt recursief informatie gezocht om 

vervolgens nieuwe oplossingen te bedenken. Bijgevolg kan men volgens Rittel en Webber ‘wicked pro-

blems’ niet opdelen in verschillende fases die elkaar lineair opvolgen. In een voorgaand hoofdstuk, hande-

lend over het architecturaal ontwerpproces, werd een aantal benaderingen opgesomd dat het ontwerppro-

ces tracht op te delen in verschillende fases. Rittels en Webbers stelling bevestigen de recursieve aard van 

het ontwerpproces die in de meeste faseschema’s aanwezig is. 

Het probleem kent geen stopregel. 

Zoals eerder vermeld gebeurt het oplossen van een ‘wicked problem’ op een recursieve/iteratieve manier. 

Dit - en de grote hoeveelheid informatie die te verzamelen valt om een beter begrip van het probleem te 

verkrijgen - impliceert dat dit oplosproces quasi-oneindig
57

 is. Bijgevolg wordt het oplossingsproces niet 

gestopt door een interne logica van dit ‘wicked problem’. Een uiteindelijke, perfecte oplossing is immers 

niet mogelijk. Het proces wordt dus door externe factoren beëindigd. In het geval van architecturale ont-

werpopdrachten kan men denken aan de deadline die men aan de ontwerper oplegt. De oplosser kan dus 

ten hoogste zijn best doen om binnen de externe beperkingen zoveel mogelijk informatie te vergaren over 

het probleem om tot een valabele en aanvaardbare ‘oplossing’ van het probleem te komen. [18] 

De oplossing kan niet omschreven als waar of vals, maar als goed of slecht. 

Een ‘wicked problem’ kent geen conventionele methodes om geëvalueerd te worden. Wanneer men een 

oplossing van het eerder genoemd wiskundig voorbeeld vindt, dan bestaat de conventie erin dat men deze 

oplossing eenvoudig kan controleren door de waarden van de onbekenden in het stelsel in te vullen. Indien 

de vergelijkingen kloppen, dan is de oplossing juist. Indien dit niet het geval is, is de oplossing fout. Gelijk-

aardige methodes bestaan niet om een ‘wicked problem’ te controleren. Het enige wat mogelijk is de waar-

de van de oplossing bepalen door bepaalde partijen te laten oordelen. Hier bestaat dan ook geen objectivi-

teit. Objectiviteit kan men enkel benaderen door de beoordelende groep zorgvuldig uit te kiezen. Men kan 

zich hier afvragen of een architecturaal ontwerp al dan niet objectief beoordeeld kan worden. Het is gebrui-

kelijk dat een ontwerpoplossing geëvalueerd wordt – zij het door een jury in de opleiding of de opdrachtge-

ver in de praktijk. Hierbij wordt de informatie die de ontwerper aanbiedt geanalyseerd en de beoordelende 

personen kunnen deze informatie slecht tot goed vinden, afhankelijk van hun persoonlijke vooropgestelde 

criteria. Men zou echter een ontwerp ook op een andere manier kunnen beoordelen. Men beschikt over 

                                                                 
57

 Uiteindelijk is de hoeveelheid aan informatie eindig, hoe groot deze ook is. Informatie is niet oneindig, 
maar blijft door de geschiedenis groeien. Deze stelling over het al dan niet oneindige karakter van informa-
tie kan betwist worden, maar men kan deze stelling versterken. Alle informatie, zij het fysiek, mentaal of 
digitaal dient immers ergens opgeslagen te worden (respectievelijk geschriften e.d., de cellen in hersende-
len en de bits van opslagmedia). Gezien de hoeveelheid objecten telbaar en eindig is, is de informatie die in 
deze objecten schuilt ook eindig. 
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voldoende technologie, wetgevingen, regels en rekenmethodes om na te gaan of een gebouw op vlak van 

structuur, bouwfysica, brandveiligheid etc. al dan niet voldoet. Wanneer een voorwaarde niet voldaan is 

dan zou het ontwerp ‘fout’ zijn en wanneer alle voorwaarden voldaan zijn dan zou het ontwerp ‘juist’ zijn. 

Het spreekt voor zich dat dergelijke beoordelingsmethode niet noodzakelijk kwalitatieve architectuur met 

zich meebrengt. Een goed of - beter verwoord - voldoende geïsoleerd gebouw kan ruimtelijk en organisato-

risch slecht of onvoldoende ontworpen zijn en vice versa. Hierbij komt men bij een ander aspect. Om een 

dergelijke beoordelingsmethode toe te passen zouden álle aspecten van het gebouw objectief moeten 

kunnen beoordeeld worden. Hoe kan men aspecten zoals ruimtelijke kwaliteit of zelfs esthetische kwaliteit 

objectief bepalen? Men kan stellen dat een ontwerp niet - of althans tot nu toe nog niet - objectief beoor-

deeld kan worden. Een ontwerp is goed, voldoende of slecht. 

Er bestaat geen directe of ultieme test voor een oplossing van het probleem. 

Voorgaande uitleg lijkt deze eigenschap te verklaren. Het woord ‘direct’ is hier echter van essentieel belang. 

Rittel en Webber bedoelen hiermee dat elke oplossing van een ‘wicked problem’ over een periode een 

reeks golven van gevolgen genereert. Deze stelling is natuurlijk enkel geldig indien de oplossing geïmple-

menteerd wordt. Zo kan men eigenlijk ook maar oordelen of een architecturaal ontwerp goed is, indien 

deze al een tijd uitgevoerd en afgewerkt is. Men kan bijvoorbeeld denken aan zettingen, eventuele schade 

aan buren, verwering van de gebruikte materialen…  

Het is echter ook niet mogelijk om alle golven van gevolgen te ontdekken en men kan dus in feite nooit 

correct een oplossing beoordelen. 

Elke oplossing van het probleem is een ‘one-shot operation’. Omdat er geen mogelijkheid is om 

via trial-and-error te leren, is elke poging tot oplossen even belangrijk. 

Wanneer men een foute oplossing van een wiskundig probleem implementeert, heeft dit geen zware ge-

volgen. Wanneer men een schaakspel verliest, heeft dit geen gevolgen voor andere schaakspellen. [18] 

Deze laatste stelling kan echter betwist worden. Een verloren schaakspel heeft weliswaar geen directe ge-

volgen op andere spellen, in die zin dat ze niet kan bepalen wie er bij een volgend spel wint. De speler die 

het spel verloren heeft, zal echter wel trachten te leren uit zijn fouten en zijn tactiek verbeteren. Ook heeft 

het verliezen van een spel invloed op de reputatie ten opzichte van andere spelers. Elke oplossing die men 

bij een ‘wicked problem’ implementeert genereert echter een reeks gevolgen. Deze gevolgen zijn irreversi-

bel en beslaan een lange periode. Wanneer men deze gevolgen teniet tracht te doen, resulteert dit weer in 

een reeks problemen. Door deze onomkeerbaarheid is elke poging tot oplossen even belangrijk. [18] 

Het probleem kent geen vast aantal oplossingen en kent ook geen welomschreven aantal van 

handelingen of bewerkingen die in de oplossing toegelaten mogen worden.  

Bij ‘wicked problems’ wordt er steeds een verzameling van mogelijke oplossingen gevonden. Deze verzame-

ling kan nooit alle mogelijke oplossingen bevatten en het is de taak van de oplosser om te oordelen of deze 

verzameling uitgebreid moet worden. Ook wordt er geoordeeld welke oplossing uitgewerkt dient te wor-

den. [18] Het is vanzelfsprekend dat het architecturaal ontwerpproces hier ook door gekenmerkt wordt. 
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Door het proces heen wordt er op basis van een reeks criteria of persoonlijke voorkeur beslist welke ont-

werpoplossing men gaat uitwerken. 

Het probleem is in wezen uniek.  

Deze eigenschap lijkt vanzelfsprekend maar dient niet verkeerd geïnterpreteerd te worden. Men kan voor 

elk probleem een verschillende eigenschap vinden, wat een zekere uniciteit van alle problemen impliceert. 

Een ‘wicked problem’ is in wezen uniek. Dit wel zeggen dat zelfs indien er veel gelijkenissen tussen een 

huidig en een vorig probleem opgesomd kunnen worden, het huidig probleem altijd een onderscheidende 

eigenschap kan bezitten die van fundamenteel belang is. [18] Bijgevolg kan men ‘wicked problems’ niet 

opdelen in probleemtypes en kan men dus ook geen oplossingstype toepassen. Men kan dus nooit zeker 

zijn dat twee ‘wicked problems’ gelijkaardig zijn. Een architecturaal voorbeeld is een typologische studie 

van rijhuizen. Men kan deze studie vernauwen tot rijhuizen die een gelijk aantal verdiepingen hebben, de-

zelfde oriëntatie bezitten, zich in dezelfde stad of zelfs in dezelfde straat bevinden… Een werkelijke of volle-

dige vergelijking tussen deze gebouwen kan men echter niet verwezenlijken omdat ze allen een verschillen-

de context bezitten. Een bedenking kan hierbij gemaakt worden. Het is gebruikelijk - zowel in de opleiding 

als in de praktijk - om verschillende ontwerpers of ontwerpgroepen op eenzelfde site een gebouw te laten 

ontwerpen. Men kan stellen dat dergelijke ontwerpen dezelfde context bezitten, omdat hun locatie dezelf-

de is, en dus vergelijkbaar zijn. Het klopt dat de site slechts één context kan bezitten, maar deze context is 

echter niet dezelfde als de context die gebruikt wordt om het ontwerpprobleem op te lossen. De context - 

of, beter omschreven, de informatie - die men tijdens het ontwerpproces gebruikt is afhankelijk van de 

ontwerper(s). De werkelijke context, hoeveelheid informatie of bepalende constraints van de site worden 

benaderd door zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Deze informatie wordt op haar beurt geïnterpre-

teerd door de ontwerper(s). Deze interpretatie vormt dus de context van het ontwerp en kan dus in grote 

mate verschillen van de context van de site. Men kan dus onmogelijk ontwerpen met elkaar vergelijken of 

classificeren. 

Het probleem kan beschouwd worden als een symptoom van een ander probleem. 

Problemen kunnen omschreven worden als discrepanties tussen de bestaande toestand en een ideale, 

gewenste toestand. Men begint het probleem op te lossen door een oorzaak te zoeken van deze discrepan-

tie. Wanneer de oorzaak gevonden en tenietgedaan wordt, komt er een ander hoger gelegen probleem aan 

de oppervlakte. Elk probleem is dus een symptoom van een ander probleem. [18] Een voorbeeld is het 

probleem van criminaliteit op straat dat als een symptoom van het moreel verval beschouwd kan worden. 

Men moet volgens Rittel en Webber het hoogst gelegen probleem trachten op te lossen. Deze eigenschap 

van een ‘wicked problem’ lijkt moeilijker toe te passen op het architecturaal ontwerpproces. Men kan be-

weren dat het architecturaal ontwerpprobleem tot de hoogste niveaus behoort en dat deelproblemen zoals 

technieken, bouwfysische aspecten, structuur etc. ‘wicked problems’ zijn die tot een lager niveau behoren. 

Stedenbouw kan men als een hoger gelegen ‘wicked problem’ van het architecturaal ontwerpprobleem 

zien, omdat deze voor een groot deel de context van het ontwerpprobleem bepaalt. 
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Het bestaan van een discrepantie die een ‘wicked problem’ representeert kan op verschillende 

manieren uitgelegd worden. De keuze van deze verklaring bepaalt de aard van de resolutie of 

uiteindelijke beslissing van het probleem. 

Zoals eerder vermeld hangen definitie van het probleem en de oplossing van het probleem nauw samen. 

Een andere interpretatie van het probleem leidt onlosmakelijk tot een andere ‘oplossing’. Ook kan men bij 

‘wicked problems’ niet bepalen welke interpretatie correct is. Zo is het niet mogelijk om hypotheses een-

duidig te weerleggen, zoals dat in exacte wetenschap mogelijk. Wanneer men als hypothese stelt dat onder 

de omstandigheden ‘O’ de gebeurtenissen ‘G’ altijd plaatsvinden. Wanneer de omstandigheden ‘O’ aanwe-

zig zijn maar ‘G’ niet, dan is de hypothese weerlegd. Bij ‘wicked problems’ kan men dergelijke redenering 

vaak niet toepassen, aangezien er veel factoren zijn die de context beïnvloeden. Men stelt, als voorbeeld, 

dat een te hoge criminaliteit (gebeurtenis) veroorzaakt wordt door een tekort aan politie (omstandigheid). 

Vervolgens verhoogt men het aantal politieagenten. Er zijn meer arresten, maar het aantal overtredingen is 

ook gestegen maar is lager dan het nationaal gemiddelde. Is er dan een oorzakelijk verband tussen het 

aantal politieagenten en criminaliteit? De hypothese kan hoe dan ook verdedigd worden. Enerzijds kan men 

bijvoorbeeld beweren dat criminaliteit veel hoger zou zijn indien er geen extra agenten ingeschakeld zou-

den zijn of dat de cijfers beïnvloed werden door de plotse instroom van criminelen in het gebied. Anderzijds 

kan men de hypothese verdedigen door het gestegen aantal arresten aan te halen. [18] Weerleggen van 

een hypothetische oorzakelijk verband tussen twee factoren bij ‘wicked problems’ gebeurt dus niet eendui-

dig. In een ontwerp bestaat er ook een ingewikkeld relationeel netwerk tussen de parameters van het ge-

bouw. Zo wordt een raam niet enkel bepaald door een bepaald zicht dat men wil bereiken, maar ook door 

de nood aan isolatie, het vermijden van oververhitting, de structuur van het gebouw, de omliggende ge-

bouwen …  

De planner (of de oplosser van het probleem) heeft het recht niet om verkeerd te zijn. 

Wetenschappelijke hypotheses bezitten de eigenschap dat ze immuun zijn. Dit wil zeggen dat een hypothe-

se geponeerd mag worden en aanvaard wordt ook al beschikt men geen bewijs van deze hypothese. Een 

wetenschappelijke hypothese wordt pas ongeldig indien men een tegenstrijdigheid kan aantonen. Deze 

methode is aanvaard in het wetenschappelijk milieu. ‘Wicked prolbems’ laten dit niet toe, omdat er geen 

waarheid moet gevonden worden. Het doel bij ‘wicked problems’ is eigenschappen van de wereld verbete-

ren. Wanneer een ingreep dit niet toe, wordt dit door de betrokken personen of door de maatschappij 

afgestraft. Dit is een voor de hand liggende eigenschap van het architecturaal ontwerp. 

Het architecturaal ontwerp lijkt ontegensprekelijk bovengenoemde kenmerken, die een ‘wicked problem’ 

definiëren, te bezitten. Al deze kenmerken worden geïmpliceerd door één eigenschap, namelijk een tekort 

aan informatie. Men kan een ‘wicked problem’ dus kort omschrijven als een probleem waarbij men steeds 

informatie tekort komt om tot een oplossing te komen. Een architecturaal probleem bezit een groot aantal 

parameters dat op zijn beurt beïnvloedt door een groot aantal constraints (~informatie). De meeste archi-

tecturale ontwerpen bezitten een limiet op vlak van tijd en/of budget. Hierdoor is een ontwerp nooit volle-



 
 

 
     4.4-89 

4.4-89 Spelanalyse: schaken 

dig af omdat er niet voldoende informatie verzameld is over het ontwerpprobleem. De logische vraag die 

hierbij gesteld kan worden is de volgende. Wanneer bovenstaande beperkingen opgeheven worden, blijft 

de eigenschap met betrekking tot het tekort aan informatie dan wel nog geldig? Indien niet kan men het 

ontwerpprobleem niet als een ‘wicked problem’ beschouwen. Het is bijna onmogelijk om dit te bewijzen en 

louter hypothetisch stellen. Indien men in deze stelling volgt, kan het architecturaal ontwerpprobleem als 

een ‘tame problem’ beschouwd worden en kan men het probleem analoog aan de manier waarop schaak-

algoritmes werken oplossen. Om dergelijke oplossingswijzen toe te passen moet er wel een methode be-

dacht worden om de parameters en constraints van het ontwerp in een korte tijdsperiode te vinden. Hier-

naar dient verder onderzoek uitgevoerd te worden, maar wordt binnen het kader van deze masterproef 

slechts oppervlakkig aangeraakt. In de rest van deze tekst wordt het architecturaal ontwerpprobleem als 

een ‘wicked problem’ beschouwd.  

4.4.2 Morfologische analyse 

Een interessant onderzoek betreffende ‘wicked problems’ is de algemene morfologisch analyse (AMA). 

AMA is een methode om het totale aantal relaties binnen een multi-dimensioneel, meestal niet-

kwantificeerbaar, probleem te structureren en te onderzoeken. Deze methode maakt gebruik van een ge-

construeerde parameterruimte die verbonden wordt door logische relaties (en geen causale verbanden) en 

die niet hiërarchisch van aard is. [60] Deze methode richt zich op kwalitatief en formeel vlak en niet op 

functioneel of kwantitatief vlak. Zwicky, een pionier op het gebied van morfologische analyse, gebruikte 

deze term voor een gestandaardiseerde constructiemethode die aangewend wordt voor het identificeren 

van alle mogelijke middelen om een specifiek functioneel vermogen. Zwicky gebruikt zijn methode echter 

voornamelijk voor fysieke, technische problemen. [27] Morfologische analyse kan volgens sommige auteurs 

ook toegepast worden op creatieve, niet-fysieke problemen. Prokopska meent dat deze methode een be-

langrijk voordeel biedt voor het architecturaal ontwerp. Morfologische analyse leidt namelijk tot de identifi-

catie en het onderzoek van alle combinaties van de werkelijke eigenschappen van een voorwerp wanneer 

de reeks van de voornaamste en de bijzondere eigenschappen van het probleem is bepaald. [27] Dankzij 

deze methode kan men dus oplossingen voor het ontwerpprobleem ontdekken die men anders niet tijdens 

het ontwerpproces zou ontdekken en kan men het ontwerpprobleem beter definiëren. Morfologische ana-

lyse bevat twee iteratieve fases: analyse en synthese. [95] De methodologie kan als volgt omschreven 

[27][95]: 

1. Eerst volgt een zo breed mogelijke definitie van het probleem. 

2.  Vervolgens wordt een lijst van onafhankelijke variabelen op basis van voorgaande definitie ge-

maakt. 

3. Aan elke variabele wordt één van de dimensies van de morfologische kaart toegekend. 

4. Men telt de waarden die elke variabele kan aannemen. 

Dit proces wordt herhaald tot blijkt dat het probleem voldoende gedefinieerd is en is een zeer abstracte 

omschrijving van de methode. Deze kan uitgewerkt worden tot [27]: 
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Analyse 

1. Men definieert de belangrijkste eigenschappen van een voorwerp (hier het ontwerpprobleem): A, 

B, C … 

2. Voor elke eigenschap worden haar individuele en bijzondere eigenschappen bepaald: A1 ,A2, A3 

…; B1, B2, B3; … Dit kan men iteratief toepassen: A11, A12, A13 …, A21, A22, A23 …, A31, A32, A33 

…, …; B11, B12, B13 …, B21, B22, B23 …, B31, B32, B33 … 

Synthese 

3. Vervolgens worden alle mogelijke combinaties bepaald. Dit resulteert in een bepaalde representa-

tie van de parameters of eigenschappen. De meest interessante en overzichtelijke lijkt de beslis-

singengrafiek te zijn. {fig. 64-67} 

Evaluatie en reductie 

4. De mogelijke combinaties worden gereduceerd op basis van de onmogelijke combinaties tussen 

parameters. Deze onmogelijkheid hoeft niet noodzakelijk logisch of causaal van aard te zijn. Ook 

de combinaties waarvan de oplosser het nut er niet van inziet, kunnen geschrapt worden.  

Op deze manier wordt een “probleemruimte” ontwikkeld en kan men dus op een duidelijke manier de op-

lossingen van een complex probleem analyseren. Morfologische analyse helpt niet alleen om nieuwe rela-

ties en configuraties te ontdekken. Ze stimuleert ook het identificeren en onderzoeken van randvoorwaar-

den. Constraints worden dus eenvoudiger en vlugger gevonden. Ook kan de representatie van de “pro-

bleemruimte” een communicatief medium worden in een ontwerpgroep. Het meest overzichtelijk is de 

beslissingengrafiek, die per parameter de mogelijke toestanden of waarden afbeeldt. Deze beslissingengra-

fiek lijkt wat op de beslissingsboom van het schaakspel, maar deze verschillen op een fundamenteel vlak. 

De relaties tussen de verschillende ‘knopen’ van de beslissingengrafiek zijn logisch, terwijl deze bij de beslis-

singsboom van het schaakspel causaal zijn. Een zet van de ene speler heeft een zet van de volgende speler 

tot gevolg en beïnvloeden elkaar. Een beslissingengrafiek bevat enkel onafhankelijke parameters. De grafiek 

van een complex probleem heeft bijgevolg geen hiërarchische structuur in tegenstelling tot de beslissings-

boom. Wel is de aanpak gelijkaardig om het aantal oplossingen van deze complexe problemen te visualise-

ren en uit te zuiveren. Bij beide methodes worden alle mogelijke situaties beschouwd en verschillende tak-

ken of paden worden dan ‘afgesnoeid’ omdat deze minder gunstig zijn of onmogelijk zijn. Het maximaal 

aantal oplossingen in de beslissingengrafiek verkrijgt men door alle mogelijke paden te trekken door deze 

waarden. {fig. 64-67} Men kan op basis van dit eenvoudig voorbeeld zien dat een klein aantal parameters 

met elk een klein aantal mogelijke toestanden of waarden leidt tot een groot aantal mogelijke oplossingen. 

In de voorbeelden in de bijlage leiden 10 parameters met maximaal 4 verschillende toestanden per parame-

ter tot 27648 oplossingen. Ook ziet men dat wanneer twee toestanden van twee parameters elkaar uitslui-

ten een hele reeks oplossingen verdwijnen. In het voorbeeld wordt het aantal oplossingen gereduceerd tot 
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25344. Verder blijkt dat parameters goed geanalyseerd dienen te worden. Indien achteraf blijkt dat een 

aantal parameters afhankelijk is van deelparameters of dat sommige parameters meer toestanden of waar-

den bevatten dan voorheen geanalyseerd, kan dit leiden tot een enorme stijging in mogelijke oplossingen. 

In het voorbeeld leidt het ontdekken van nieuwe deelparameters bij een vijftal parameters al gauw tot een 

achtvoud, namelijk 207360 oplossingen. {fig. 66}  

Deze beslissingengrafiek lijkt wat op de beslissingsboom van het schaakspel, maar deze twee representaties 

verschillen op een fundamenteel vlak. De relaties tussen de verschillende ‘knopen’ van de beslissingengra-

fiek zijn logisch, terwijl deze bij de beslissingsboom van het schaakspel causaal zijn. Een zet van de ene spe-

ler heeft een zet van de volgende speler tot gevolg en beïnvloeden elkaar. Een beslissingengrafiek bevat 

enkel onafhankelijke parameters. De grafiek van een complex probleem heeft bijgevolg geen hiërarchische 

structuur in tegenstelling tot de beslissingsboom. Wel is de aanpak gelijkaardig om het aantal oplossingen 

van deze complexe problemen te visualiseren en uit te zuiveren. Bij beide methodes worden alle mogelijke 

situaties beschouwd en verschillende takken of paden worden dan ‘afgesnoeid’ omdat deze minder gunstig 

zijn of onmogelijk zijn. Ook is de beslissingsboom eindig en eenduidig, terwijl de beslissingengrafiek vaak 

uitgebreid kan worden en dus in feite ambigu is.  

In de literatuur wordt het gebruik van computers in dit proces sterk aangeraden. Hier wordt echter vaak 

niet dieper op ingegaan en veel morfologische analyses gebeurden tot nu toe met de hand. Men kan zich de 

vraag stellen of een computer wel autonoom parameters van een probleem kan analyseren en reduceren. 

De moeilijkheid om een computer gegevens te laten interpreteren is hierbij een andere hindernis. Terwijl 

ontwerpers een opdracht mondeling of schriftelijk kunnen interpreteren en de belangrijkste informatie 

daar uit kunnen halen, slagen computers hier niet in. Indien dit wel zou kunnen, lijkt het moeilijk om para-

meters te kunnen ontdekken. Concreet bij een architecturaal ontwerp zou men parameters zoals verschil-

lende ruimtes, organisatie van die ruimtes, maar ook andere aspecten zoals isolatie en lichttoetreding… 

moeten kunnen herkennen en ontdekken. Dit kan men deels aanpakken met behulp van een vormelijke 

grammatica of ‘shape grammar’ [66] die als database of bibliotheek aanwezig is. Er is echter meer nodig 

dan ruimtelijke typologieherkenning. Om de interpretatie van gegevens, analyse van het probleem, de pa-

rameters van het probleem en het evalueren van deze parameters mogelijk te maken dienen dus efficiënte 

algoritmes bedacht te worden. Ook lijkt een evaluatiefunctie aangewezen om per parameter de toestanden 

te quoteren gaande van de minst ideale tot de meest ideale toestand te kiezen om zo de oplossingenver-

zameling te ordenen en betere ontwerpoplossingen te kunnen onderscheiden van minder efficiënte. Het is 

duidelijk dat dit een interessante en alternatieve aanpak van het architecturaal ontwerp kan bieden, maar 

hier dient meer onderzoek naar te gebeuren. Men kan dus een architecturaal ontwerp op gelijkaardige 

manier ontleden en aanpakken zoals bij een schaakprobleem.  

Een punt van kritiek op deze methode is het negeren van de oneindigheid aan informatie of, beter ver-

woord, het permanente tekort aan informatie, namelijk zowel de parameters als de constraints die een 

aantal van deze parameters bepalen. In de literatuur worden de parameters van de complexe problemen, 

bewust of onbewust, eindig beschouwd. Ook wordt er vaak verwezen naar de toepasbaarheid van deze 

techniek op ‘wicked problems’, terwijl de definitie van een ‘wicked problem’ net impliceert dat het aantal 
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parameters oneindig dient beschouwd te worden. Uit de morfologische analyse volgt dus eigenlijk dat een 

‘wicked problem’ een oneindig aantal oplossingen bezit. {fig. 67} Mogelijke ontwerpoplossingen uit de op-

lossingenruimte schrappen omdat ze elkaar uitsluiten heeft bijgevolg weinig invloed op de totale oplossin-

genruimte. Er is echter een verschil tussen het werkelijk aantal parameters van een ‘wicked problem’ en het 

aantal parameters dat de oplosser tijdens het oplossingsproces gebruikt. Deze laatste is altijd eindig en de 

morfologische analyse is dus in ieder geval nuttig om de eindige oplossingenverzameling te vergroten en 

het inzicht in deze verzameling transparanter te maken. 
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5 HET INZETTEN VAN ‘SERIOUS GAMES’ IN HET ONTWERPPROCES 

Zoals eerder in deze tekst vermeld, worden serious games voornamelijk gebruikt in een educatieve context. 

Er is wel onderzoek naar serious games en hoe men deze in opleidingen en trainingen kan inschakelen, 

maar het inschakelen van serious games in de architectuurdiscipline werd tot nu toe amper onderzocht.
58

 

Daarnaast bestaat er maar weinig literatuur over het gebruik van serious games in een professionele omge-

ving. Wanneer men serious games in een professionele context beschouwt, zoals chirurgen, werftoezich-

ters… worden serious games nog altijd beschouwd als een medium om te trainen. [64] [87] Men kan echter 

de huidige ontwerpopleiding niet vervangen door een training met een game. [46] Wel kan een serious 

game ingeschakeld worden als ontwerpmiddel. Dit impliceert dat dergelijk ontwerpmiddel ook bruikbaar 

zou zijn in de professionele praktijk en dat spel inzetbaar is bij werk. Dit lijkt tegenstrijdig, maar is het niet, 

aangezien het professionele ontwerpproces structureel ook nog spelelementen bevat.   

Vaak worden simulerende applicaties in de literatuur ook als een serious game beschouwd, terwijl deze 

applicaties te weinig spelelementen in zich opnemen. [46] De klemtoon verder in de tekst ligt op de spel-

elementen en niet zozeer op het educatieve karakter van serious games. Deze laatste eigenschap wordt 

echter wel kort beschouwd. Bijgevolg wordt er onderzocht naar welke spelelementen net in het architectu-

raal ontwerpproces ingeschakeld kunnen worden en hoe men de reeds aanwezige spelelementen in het 

architecturaal ontwerpproces kan vertalen naar speltypologieën.  

5.1 Een raamwerk voor architecturale serious games? 

Het is niet eenvoudig om een raamwerk te ontwikkelen waarin alle noodzakelijke elementen van spel aan-

wezig zijn en waarin verschillende architecturale aspecten omgezet kunnen worden naar spelelementen. 

Zoals eerder vermeld verschillen de meningen sterk wat betreft de elementen die een activiteit tot een spel 

maken. Men mag niet enkel met het spelen in serious games rekening houden, het tweede aspect, het 

serieuze, het educatieve, mag niet uit het oog verloren worden. [46]   

De meeste literatuur betreffende serious games bespreekt een casestudy waarbij veelal eerst de oorspron-

kelijke doelstellingen en aanpakmethode en daarna de bevindingen omtrent de speelbaarheid en het edu-

catieve karakter van het spel gedocumenteerd worden. Naast deze literatuur wordt er ook geschreven over 

het ontwerp van serious games. Hieronder wordt een reeks meningen omtrent het ontwerp van een serious 

game geïllustreerd.  
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 Vaak werden er wel game engines en games gebruikt in de architectuurdiscipline, maar dit beperkte zich 
veelal tot het visualiseren van een gebouw en eventueel de informatie die aan dit gebouw hangt.  
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5.1.1 Het ontwerp van een (serious) game in de literatuur 

Prensky: een algemene methode 

Prensky [46] meent dat games ons engageren en stimuleren door hun inherente doelstellingen
59

 en onze 

strijd die we leveren om die doelstellingen te bereiken. In een spel maakt men ook beslissingen en men 

krijgt hier feedback over. Deze stimulansmethode moet aanwezig zijn in een serious game. De speler moet 

in staat zijn om zaken te beslissen, te beheersen en te handelen. Gameplay is dus een belangrijke factor van 

serious games, omdat het de speler stimuleert en engageert in zijn activiteit.  

Zoals eerder vermeld, moet er met het educatieve karakter ook rekening gehouden worden. Men mag zich 

volgens Prensky niet volledig focussen op het spelkarakter, maar moet tegelijk trachten de speler te enga-

geren en ‘het boek te volgen’. De vraag die men moet stellen is welk boek men hier moet leren aan de spe-

lers. Men kan een spel bedenken waarbij een architectuurstudent zich onderdompelt in een wereld van 

historisch belangrijke plaatsen - bijvoorbeeld de Acropolis, het Forum Romanum, Urbino, … - en waarbij de 

speler bijvoorbeeld, naast het navigeren in deze wereld, ook opdrachten dient uit te voeren wanneer hij 

dicht bij een object komt (vb. ‘geef de architect van het gebouw’) of een opdracht krijgt waarbij hij zoals in 

adventure games op zoek moet gaan naar bepaalde elementen in de wereld moet zoeken. (vb. ‘zoek de vijf 

architecturale ordes’). Niet alleen architectuurgeschiedenis zou men kunnen aanleren via games, maar ook 

vakken over structuur en constructie kunnen aangeleerd worden. Dit vormt echter geen onderdeel van 

deze masterproef aangezien deze voornamelijk handelt over de bruikbaarheid van games in het ontwerp-

proces. In de opleiding bestaan er geen boeken die het ontwerpproces nauwkeurig omschrijven of iemand 

aanleren hoe te ontwerpen. In de vorige hoofdstukken bleek dat dit ook niet mogelijk is, omdat iedereen 

een verschillende aanpak heeft.  

De taken die de ontwerper van een serious game volgens Prensky moet uitvoeren zijn het vinden of creëren 

van een spel met een gameplay die het doelpubliek engageert, het vinden van leertechnieken die het ge-

wenste kunnen aanleren en deze twee met elkaar versmelten in één geheel. Dit is echter een vage om-

schrijving. Hoe weet men of de gameplay van het spel de doelgroep zal stimuleren? Dit kan men doen door 

de doelgroep allereerst te screenen en na te gaan welke speltypes deze het liefst spelen. Wanneer de doel-

groep te verspreid is, dient men de het speltype te kiezen dat de meesten prefereren, meerdere spellen te 

maken of zelfs een alternatief voor spel te bedenken indien sommige mensen niet gestimuleerd worden. 

[46] Dit laatste is zeker het geval bij de architectuurdiscipline. Wanneer men aannemers, bouwheren, inge-

nieurs … buiten beschouwing laat en louter ‘de architect‘ beschouwt kan deze architect verschillende ge-

daantes aannemen.
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 Men moet dus de gebruiker een keuze aanbieden. Spel is immers een vrije activiteit. 

[5][9]  

Daarnaast dient men goed de inhoud van het spel kiezen en dit in relatie tot het resulterende spelformaat. 

Prensky categoriseert deze inhoud en methodes volgens een aantal elementen in een tabel. Deze bestaat 
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 Deze doelstellingen hoeven niet intern opgelegd te zijn, in die zin dat ze een deel van het spel zijn. Ze 
kunnen ook extern, door de speler, opgelegd worden. 
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 Architecten (en architectuurstudenten) verschillen op vlak van leeftijd, geslacht, interesse, omgang met 
technologie…  
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uit 13 elementen, namelijk feiten, vaardigheden, oordeel, gedrag, theorieën, redeneren, proces, procedu-

res, creativiteit, taal, systemen, observatie en communicatie. [46] Elementen die aanwezig zijn in het archi-

tecturaal ontwerpproces zijn observatie, feiten, redenering, oordeel en natuurlijk ook communicatie, vaar-

digheden en creativiteit. De speltypes die hier respectievelijk toe behoren zijn concentratie- en avontuur-

spellen, quizspellen en geheugenspellen, puzzels, RPG’s en avontuurspellen, reflexspellen en RPG’s, RPG’s 

en avontuurspellen en als laatste het spelen op zich. Men kan zich afvragen of dergelijke classificatie wel 

bruikbaar of zelfs wel geldig is bij het ontwerpproces. Deze classificatie is gemaakt op basis van leeractivitei-

ten, terwijl het ontwerpproces hier niet als een leeractiviteit beschouwd wordt.
61

   

Concreter en interessanter lijkt de categorisatie van de leermethodes die men in spel kan gebruiken. Kort 

opgesomd zijn deze leren door ‘doen’, leren door fouten, doelgericht leren, leren door ontdekking, leren 

gebaseerd op taken, leren geleid door vragen, ‘gesitueerd’ leren (in een context), leren door rollenspel, 

constructivistisch leren, leren met meerdere zintuigen, ‘object-georiënteerd’ leren, leren met behulp van 

‘coaches’ en leren met intelligente ‘leraren’. [46] Ook al zijn deze methodes voornamelijk bedoeld om te 

leren, kunnen ze toch ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Leren via serious games gebeurt name-

lijk via een medium en dit medium dient te communiceren en te interageren met de speler zodat deze een 

aantal zaken kan leren. De methodes die Prensky aanhaalt resulteren niet enkel in een bepaalde gameplay, 

maar ook in een manier van communiceren. Dit laatste element kan gebruikt worden.  

Bovenstaande methodiek wordt ook toegepast door andere auteurs. [72] Deze methode - gameplay kiezen, 

leermethode kiezen en deze twee versmelten - wordt toegepast omdat er geen algemeen raamwerk be-

staat voor het ontwerpen van een serious game. Men kan opnieuw de vraag stellen of dat wel mogelijk is, 

omdat serious games zowel heel verschillende contexten of leerdomeinen als heel verschillende doelstel-

lingen kunnen bezitten. Kan men de structuur die men gebruikt voor het ontwerp van een serious game 

met als doelstelling het begrijpen van een werking van witte bloedcellen in een vasculair systeem [72] her-

gebruiken voor een serious game die als doel heeft de geschiedenis van het Romeinse Rijk of het leven van 

een politicus als Machiavelli aan te leren? Is het zo dat indien dit mogelijk is, men dergelijke systemen ook 

kan toepassen op een serious game die men inschakelt in het ontwerpproces? 

Het antwoord op de eerste vraag lijkt op het eerste zicht nee, omdat deze uiteenlopende  

doelstellingen en leerdomeinen leiden naar uiteenlopende serious games die structureel compleet anders 

opgebouwd kunnen zijn, zeker op vlak van gameplay.  
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 Natuurlijk is het wel zo dat het ontwerpproces de ontwerper meer ervaring en kennis oplevert.  
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Westera: het ontwikkelen van een raamwerk voor scenario-gebaseerde serious games 

Toch trachten auteurs zoals Westera [80] een systeem te ontwikkelen die het ontwerp van een serious 

game kan vereenvoudigen. Uit analyse van de bestaande literatuur ontwikkelt Westera een raamwerk voor 

het creëren van scenario-gebaseerde serious games. Dergelijke games onderscheiden zich sterk van andere 

spellen, omdat ze zeer rechtlijnig ontworpen zijn. Daarnaast worden dergelijke games geleid door vaste 

regels die het spel leiden en niet door de andere actoren in het spel. Het lijkt dus dat deze methodiek niet 

algemeen toepasbaar is voor serious games. De reden voor deze keuze is het gevaar die de complexiteit van 

andere types games met zich meebrengt. Deze complexiteit ontstaat intern in het spel door de onvoorspel-

bare gevolgen van de interactie tussen verschillende actoren of objecten in het spel. Men kan volgens Wes-

tera niet bepalen of deze uiteindelijk positief of negatief zullen meewerken in het aanleren van een voor-

werp. Met scenario-gebaseerde games kan een spel ook complexiteit bezitten, maar deze complexiteit is 

extern opgelegd.   

Hierbij ziet men een verschil in opvatting over hoe men zaken moet aanleren. Westera meent dat het leren 

sterk geleid moet worden en dat dit niet samengaat met het zorgeloze, vrije spelen. Deze opvatting is aan-

nemelijk, omdat bij veel opleidingen de traditionele leermethode gebeurt door middel van het volgen van 

een boek. Het aanleren van een vaardigheid zoals ontwerpen gebeurt echter niet door een boek te volgen, 

maar door het ontwerpen zelf. Ervaring bouwt men op door te ‘doen’. [46] Een scenario-gebaseerd spel is 

dus onmogelijk in te schakelen in een ontwerpproces, omdat men niet weet hoe dit proces geleid kan wor-

den. In tegenstelling tot een boek bezitten spel en ontwerp de eigenschap dat de uitkomst op voorhand 

niet te voorspellen is. De enige mogelijkheid voor het leiden van het ontwerpproces is dus menselijke bege-

leiding
62

 of met andere woorden het introduceren van een quasi-autoritaire mening over hoe het ontwerp 

er dient uit te zien.   

Ook al stelt Westera een systeem voor dat fundamenteel onmogelijk toe te passen is op het architecturaal 

ontwerpproces, kan men toch een aantal bruikbare elementen distilleren. Zo dienen alle objecten aanwezig 

in de virtuele ruimte van het spel relevant te zijn met betrekking tot het doel. Ook hoeft de spelwereld niet 

gesloten te zijn, maar kan men dit speluniversum uitbreiden door het gebruik van externe hulpmiddelen. 

[80] Men kan hierbij denken aan zoekmachines om informatie over dimensies van betonnen vloeren op te 

zoeken, chatprogramma’s om meningen uit te wisselen aan de zijde van de speler. Daarnaast kan men ele-

menten zoals gelinkte databases van bouwproducten, weeromstandigheden … intern in het spel verwerken 

zonder dat de speler externe activiteiten moet uitoefenen.   

Westera haalt in zijn tekst [80] ook Björk et al. [33] aan. Hierbij benadrukt Westera dat de dynamiek van het 

spel een cruciaal onderdeel vormt van games. Door een spel heen verandert de speltoestand en dient het 

spel deze toestand ook op te volgen. Dit is onder meer nodig omdat er pas een verandering in een spel 

optreedt wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en werkt dus in feite via triggers. Westera 

meent echter, met scenario-gebaseerde games in het achterhoofd, dat deze triggers moeten gecreëerd 
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 Deze begeleiding kan de vorm aannemen van begeleiders bij onze ontwerpstudio’s, bouwheren die een 
bepaald idee over architectuur bezitten, externe meningen van personen die minder bij het proces betrok-
ken zijn zoals ingenieurs. 
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worden via welomschreven regels, vertaald in Booleaanse scripts. Daarnaast dient het aantal speltoestan-

den ingeperkt te worden, zodat de keuzeruimte van de speler beperkt wordt en zodat de speler meer geleid 

wordt. [80] Op die manier ontstaat een beslissingsboom, vergelijkbaar met de beslissingsboom van een 

schaakspel. Eerder in deze masterproef werd er al nadrukkelijk op gewezen dat deze structureel niet over-

eenkomt met het architecturaal ontwerp. Dergelijke beperking van speltoestanden lijkt dus hier niet aan-

gewezen. 

Björk: een raamwerk voor algemeen spelontwerp op basis van patronen 

Björk et al. trachten een raamwerk te verschaffen voor het ontwerp van games en dit is dus niet op een 

rechtstreekse manier te relateren tot serious games. Hieronder worden de belangrijkste ideeën uitgelegd. 

Een spel bezit een viertal componenten. Deze zijn holistisch, omrandend, tijdelijk of structureel.   

De holistische componenten definiëren hoe een spel verschilt van een andere activiteit. Allereerst is elk 

spel dat gespeeld wordt anders dan een ander. Dit noemt men ‘game instance’. [33] Daarnaast kan men 

een aantal ‘sessies’ in spel definiëren. De spelsessie - of ‘game session’ - omvat de activiteiten van de speler 

bij het spelen van een ‘game instance’. De speelsessie of ‘play session’ is de periode waarin men speelt en is 

een deel van de spelsessie. Sommige spellen duren lang en moeten daarom in verschillende speelsessies 

gespeeld worden. Daarnaast bestaan ook de sessies waarbij men het spel voorbereidt, klaarzet en afbreekt. 

Als laatste holistische component bestaan de externe activiteiten. Deze externe activiteiten zijn wel gerela-

teerd aan spel, maar hebben geen directe invloed op het spel.   

De omrandende componenten bepalen de doelen van het spel en welke activiteiten hierin toegelaten. 

Hiertoe behoren regels (zowel intern als extern opgelegd), speelmodi (de verschillende activiteiten in het 

spel), doelstellingen en subdoelstellingen (zowel intern als extern opgelegd).  

De tijdelijke componenten worden gebruikt om de activiteiten in het spel op te volgen. Ze delen het spel 

op in verschillende activiteiten of bepalen de grens tussen deze activiteiten. [33] Deze componenten be-

staan uit acties die een tijdelijke of een blijvende invloed op het spel kunnen hebben, gebeurtenissen of 

veranderingen in de speltoestand, beëindigingen of het vervolledigen van een doelstelling, de voorwaarden 

die tot een beëindiging leiden en evaluatiefuncties die de uitkomst van het spel bepalen.  

Als laatste type zijn de structurele componenten fundamentele elementen van het spel die door de spelers 

en het systeem gemanipuleerd worden. Een eerste element is de ‘spelondersteuner’. Deze moet ervoor 

zorgen dat het spel naar wens verloopt. Men kan hierbij denken aan een scheidsrechter bij een voetbal-

wedstrijd. Bij videogames is een spelondersteuner eerder een systeem dat ervoor zorgt dat de speltoestand 

wordt bijgehouden, de veranderingen van de spelers worden toegepast en de speler informeert over de 

speltoestand. Een tweede spelelement zijn de spelers zelf. Björk et al. omschrijven spelers als de entiteiten 

die naar de doelstellingen in het spel streven. [33] Een derde element,  de interface, is het systeem dat de 

representatie van en de interactie met spelelementen mogelijk maakt. De vierde soort structurele compo-

nenten zijn de spelelementen die de speler dienen te informeren over de spelstatus en onderling relaties 

bezitten. De spelstatus of speltoestand is de verzameling van de toestanden van alle aanwezige spelele-

menten of objecten. De laatste component is de ‘speltijd’. Deze speltijd staat in relatie tot de opeenvolging 
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van gebeurtenissen in het spel en moet bijgevolg niet steeds als reële tijd beschouwd worden.   

Naast deze algemene structuur kan een spel ook opgebouwd worden uit ‘design patterns’ of ontwerppa-

tronen. Hier dient men niet de algemene definitie van ontwerppatronen te gebruiken, omdat Björk et al. 

een andere definitie hanteren. Ontwerppatronen voor spellen zijn half-geformaliseerde, onderling afhanke-

lijke beschrijvingen van frequent terugkerende spelelementen die de gameplay beïnvloeden. [33] Deze 

patronen kunnen gebruikt worden om creatief spelontwerp te ondersteunen. Omdat Björk et al. een 200-

tal verschillende patronen definiëren worden deze hier niet uitgelegd. maar het beschouwen van deze pa-

tronen lijkt zeer nuttig bij het ontwerp van een game. Men kan echter niet garanderen dat deze patronen 

leiden tot een goed spelontwerp, maar omwille van hun eenvoud lijkt het beschouwen van deze patronen 

zeer nuttig bij het ontwerp van een game.  

Costikyan: de noodzakelijke en ondersteunende elementen volgens een spelontwerper 

Bovenstaande personen bespreken wel hoe men serious games of games kan ontwerpen, maar maken geen 

onderscheid tussen de hoofdzakelijke elementen in een spel en de bijkomstige elementen. Costikyan [40], 

een spelontwerper, definieert een aantal fundamentele elementen in een spel en elementen die het spel 

kunnen ondersteunen, maar niet noodzakelijk aanwezig dienen te zijn. Zijn definitie van een spel is dat het 

een kunstvorm is waarin deelnemers, genaamd spelers, beslissingen maken om middelen te beheren met 

behulp van speltekens in het nastreven van een doel.   

Beslissingen worden gemaakt door de speltoestand te analyseren en vervolgens de doelstellingen te over-

wegen samen met de beschikbare middelen en speltekens. Ook de tegenstander wordt beschouwd en ver-

volgens maakt de speler een belissing. Dit valt dus te herleiden tot een herhaaldelijke analyse, synthese en 

evaluatie van de spelomgeving.  

Verder zijn doelstellingen een belangrijk onderdeel van games, omdat ze beslissingen betekenisvol maken. 

Zonder een doel, heeft een beslissing geen nut omdat de uitkomst niet ter zake doet. Zo is een videogame 

zoals Sim City in feite geen game of spel omdat deze geen expliciete regels bezit. [40] Het wordt pas een 

spel als de speler zelf doelstellingen oplegt.  [11] 

Het tweede element dat invloed heeft op de beslissingen is de zogenaamde tegenstander. Veel spellen zijn 

competitief en men kan al vlug denken dat een activiteit zeker een fysieke of artificiële tegenstander moet 

bezitten om als spel beschouwd te worden. Deze stelling is echter niet volledig waar, ook al geldt deze in 

veel gevallen. Men moet de tegenstander eerder omschrijven als tegenstand. Een speler strijdt om zijn doel 

te bereiken. Dit kan ook door niet-spelers te introduceren zoals obstakels of zelfs een algoritme.  

Het beheren van middelen is een derde eigenschap van spel. Dit beheren maakt de beslissing betekenisvol 

door een complexiteit op te leggen. Deze middelen of objecten dragen bij tot het bereiken van het doel. 

Indien niet wordt ook het beheren ervan betekenisloos en draagt het zelfs niet bij tot de complexiteit van 

het spel.  

De voorlaatste fundamentele eigenschap van games zijn de speltekens of ‘game tokens’. Dit zijn alle entitei-

ten die direct gemanipuleerd kunnen worden. Het verschil tussen middelen en speltekens is dat middelen 

efficiënt beheerd moeten worden en dat de speltekens het medium vormen om deze middelen te beheren. 
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De speler zelf kan ook een spelteken zijn.  

De laatste eigenschap is informatie. Deze moet beperkt worden tot relevante informatie. De speler moet 

wel over voldoende informatie beschikken om een beslissing te kunnen vormen. Informatie wordt uitgewis-

seld via de interface en er mag niet te veel informatie getoond worden. [33]  

Naast deze basiselementen van spellen kunnen andere, minder noodzakelijke, elementen bijdragen tot het 

spel. Deze zijn diplomatie of het samenwerken van spelers door allianties te vormen, ‘kleur’ of het creëren 

van een gevoel van realisme, simulatie die leidt tot een vereenzelviging met het spelpersonage en inzicht 

levert, variëteit in beleving van het spel die de interesse aanwakkert, identificatie van positie of identificatie 

met het spelpersonage, rollenspellen die alleen bruikbaar zijn indien meerdere personen het spel meespe-

len, sociale elementen en narratieve spanning. [33] 

Spelontwerp: een wicked problem 

Dit zijn enkele meningen omtrent het ontwerp van games en serious games en welke elementen deze moe-

ten bezitten. Men mag deze opvattingen niet interpreteren als de enige juiste denkwijzen voor het creëren 

van games. Bovenstaande selectie toont dat er verschillende meningen omtrent spelontwerp bestaan en 

dat er nog geen raamwerk bestaat voor spelontwerp. Dit komt enerzijds omdat meningen omtrent de fun-

damentele spelelementen veelal verschillen en anderzijds omdat er misschien geen regels voor het ontwerp 

van een spel kunnen vastgelegd worden. Spelontwerp, zo blijkt, is net zoals architectuurontwerp een wic-

ked problem waarbij het ontwerp beïnvloedt wordt door verschillende parameters die niet allemaal ont-

dekt kunnen worden. Ook Mateas
63

 erkent dit probleem. [44] Daarnaast is elk spelontwerp verschillend, net 

zoals bij architecturaal ontwerp. Men kan wel elementen ontdekken die steeds terugkomen bij architec-

tuur. Zo heeft een gebouw noodzakelijk funderingen, een dragende structuur, een thermische en weerbe-

stendige schil, circulatie, openingen voor lichtinval, toegang en ventilatie… Deze elementen kan men ver-

volgens opdelen in kleinere, meer concrete elementen. Zo heeft men voor funderingen paalfunderingen, 

ondiepe funderingen, funderingen op staal…, voor de dragende structuur muren, vloerplaten, kolommen, 

balken…, voor de schil spouwmuren, warme daken, klimaatgevels…, voor de circulatie gang, centrale patio, 

lift, trap… en voor de openingen deuren, ramen, eventueel poorten… Men kan deze opdeling in kleinere 

elementen doordrijven tot de schaal van het gebruikte materiaal, bijvoorbeeld het gebruikte beton, welke 

baksteen of welke glassoort.  

Wat hierboven kort geïllustreerd wordt doet men ook in de literatuur over het ontwerpen van games en 

serious games. Men tracht een aantal terugkerende kenmerken te herkennen. Zo heeft elk spel regels, 

doelstellingen, middelen, obstakels of strijd om die doelstellingen te bereiken, de spelers zelf, moeten die 

spelers in het spel veelvuldig beslissingen maken om de speltoestand te wijzigen totdat de eindsituatie 

bereikt wordt, wordt er altijd informatie over de speltoestand uitgewisseld via de interface, wordt er vaak 

een rollenspel gespeeld… Deze behoorlijk abstracte elementen van het spel kan men net zoals bij architec-

tuur ontleden en opdelen in elementen die op een lager, kleinschaliger niveau werken. De ontwerppatro-
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 Mateas meent, in tegenstelling tot andere auteurs, dat men net de probleemruimte moet vergroten door 
het ontwikkelen van een hele reeks experimentele spellen die resulteren in nieuwe mogelijkheden. 
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nen van Björk et al. [33] en de classificatie van leermethodes van Prensky [46] zijn hier goede voorbeelden 

van.  

Het is niet zo dat, omdat men weet dat een gebouw altijd een structuur, een schil, circulatie, openingen… 

bezit en hoe deze elementen allemaal opgebouwd kunnen worden uit kleinere elementen, men dan weet 

hoe een kwalitatief gebouw ontworpen kan worden. Hetzelfde geldt bij games en serious games. Het is 

echter wel zo dat een gebouw zonder structuur geen (bruikbaar) gebouw is en wellicht instort. Een ‘spel’ 

zonder regels of doelstellingen is geen spel meer en kan hooguit spelen genoemd worden. De vraag die 

men moet stellen is welke elementen in een spel noodzakelijk in, omdat de meningen hieromtrent in de 

ludologie sterk kunnen verschillen. 

5.1.2 Het versmelten van architectuur en spel 

In relatie tot voorgaande tekst kan men stellen dat het bepalen van een methodologie voor het ontwerpen 

van een serious game, die in het architecturaal ontwerpproces ingeschakeld wordt, geen meerwaarde biedt 

en zelfs niet mogelijk is. Elke benadering van een wicked problem is evenveel waard en dit geldt dus ook bij 

spelontwerp. [18] Om toch een aanzet te geven tot de mogelijke bruikbaarheid van games in het ontwerp-

proces, wordt op basis van de structurele basiselementen van games en eerder verworven analogieën tus-

sen spel en architectuur een aantal voorbeelden gegeven. 

Het spelen in spel 

Men kan het tekenen en het constant aanpassen van de tekening, het creëren van een hele reeks maquet-

tes… als een soort van spelen zien. De ontwerper breidt de oplossingenverzameling uit door op een on-

nauwkeurige manier grenzen af te tasten. Dit constant opnieuw modelleren en aanpassen kan als een 

speelelement in een serious game ingeschakeld worden. De speler krijgt bijvoorbeeld een aantal model-

leermiddelen toegewezen en speelt hier mee tot hij een wenselijk resultaat bekomt. Deze modelleermidde-

len dienen niet analoog te zijn aan huidige CAD-software. Omdat CAD voor een stuk ook de creativiteit (die 

wel aanwezig is bij het traditioneel schetsen) uit het proces weghaalt, kiest men best voor alternatieve 

methodes. [85][19] Door verschillende modelleertechnieken te testen kan men uiteindelijk tot een intuïtie-

vere en zo niet boeiendere bewerking van 3D-modellen komen. Een andere manier van modelleren leidt 

ongetwijfeld tot een andere ervaring in het ontwerp en zowel de voordelen als de beperkingen die deze 

nieuwe modelleertechnieken bezitten kunnen een meerwaarde bieden.  

Dit modelleren of vrij spelen dient gecontroleerd te verlopen om een spel in plaats van een spelen te ver-

wezenlijken. Men moet hierbij dus beperkingen introduceren met betrekking tot het modelleren. Hieronder 

wordt uitgelegd op welke manieren men dit kan doen. 

Regels 

Een eerste manier om beperkingen op te leggen is het introduceren van regels. Hierbij kan men denken aan 

het gebruik van een onderscheid in architecturale elementen zoals dat bij de meeste BIM-pakketten aan-

wezig is. Men kan de speler of ontwerper dus beperken door hem enkel een gebouw te laten ontwerpen 

met behulp van muren, balken, kolommen, vloeren, trappen… Niet alleen wordt dit eenvoudiger voor de 
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spelontwerper om bijkomende functies op basis van deze elementen te programmeren, maar ontstaat er 

een wrijving tussen ontwerper en ontwerpmiddel.  

Wanneer men deze elementen gedefinieerd heeft en vervolgens ontwikkeld heeft in programmeertaal, kan 

men bijkomende regels opleggen. Zo kan men beslissen om een regel bij te programmeren die enkel toelaat 

om vloeren te tekenen indien deze op minstens 2 zijden opgelegd worden en wordt de hoogte van de vloer 

automatisch bepaald door de afstand tussen deze oplegpunten/-zijden, afhankelijk van het materiaal die 

men toekent. Ook kan men een vorm van intelligentie in deze ‘bouwstenen’ inbouwen. Zo kan men kiezen 

om enkel spouwmuren aan de buitenzijde van het gebouw te plaatsen of bij het introduceren van een holte 

in een muur automatisch een venster te plaatsen en bij het introduceren van holtes in een vloer automa-

tisch een trap. Men kan tal van mogelijkheden bedenken. De enige beperking is de tijd die men kan of wil 

spenderen aan het uitwerken van deze regels. Kort samengevat kan men dus de constraints die in de wer-

kelijkheid gebonden zijn aan een gebouw ook vertalen naar regels in een spel. 

Doelstellingen 

Regels zijn niet de enige manier om het speelse of ongerichte modelleren te controleren en te leiden. Doel-

stellingen zijn een cruciaal onderdeel in een spel en kunnen naast het stimuleren van de speler, ook de het 

ongerichte speelse in banen leiden. Wanneer men de ontwerper of speler een eenvoudige ontwerpop-

dracht geeft - stel bijvoorbeeld eenvoudigweg ‘ontwerp 2 ruimtes met elk een oppervlakte van circa 12 m² 

die verbonden zijn door middel van een gang’ - dan zal de ontwerper eerder trachten deze, weliswaar een-

voudige, taak te volbrengen in plaats van doelloos 3-dimensionale objecten te modelleren.  

Natuurlijk zijn er meerdere zaken nodig dan het introduceren van een doelstelling. Wanneer een opdracht 

te eenvoudig is, dan wordt de speler niet gestimuleerd en verliest deze de zin in spel. Hier kan men bijvoor-

beeld kiezen om in een ‘level-systeem’ te werken waarbij men per level een doelstelling zoals hierboven 

ontvangt, maar waarbij deze doelstellingen ook stijgen in moeilijkheidsgraad naarmate men meerdere le-

vels doorloopt. Daarnaast kan men andere beïnvloedende elementen bij het spel voegen zoals een tijdsli-

miet.  

Een moeilijkheid bij het gebruik van doelstellingen is dat deze vertaald moeten worden in voorwaarden en 

dat de eindvoorwaarden van het spel dus moeten kunnen herkend worden. Men moet bijgevolg een ele-

ment in het spel introduceren die de spelstatus en de toestand van alle objecten en hun onderlinge relaties 

onthoudt en beheert. Dit is geen eenvoudige taak. Het is relatief eenvoudig om bijvoorbeeld het aantal 

ruimtes en de oppervlakte van die ruimtes bij te houden, maar hoe kan men zaken als relaties tussen ruim-

tes
64

 of K-peil introduceren? Dit is zeker mogelijk, mits het leveren van de nodige inspanningen. 

Middelen 

Zoals eerder vermeld kan men de speler beperken in het arsenaal van objecten. Men kan zowel het aantal 

soorten objecten (muur, vloer…) als het aantal van deze elementen zelf beperken analoog aan andere spel-

len. Men kan bijvoorbeeld de speler slechts een 5-tal muren bezorgen waarbij deze opnieuw 2 ruimtes 
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 Een relatie kan zijn: verbonden door een gang, visuele relatie, auditieve relatie 
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dient te creëren. Bijgevolg wordt de speler bijna verplicht om 2 ruimtes te creëren door een grote ruimte 

met behulp van 4 muren te creëren om die vervolgens met een 5-de muur in 2 ruimtes op te splitsen. Der-

gelijke methode kan natuurlijk sterk bekritiseerd worden omdat deze, in tegenstelling tot de introductie van 

de verschillende ‘bouwstenen’, zowel het aantal oplossingen als de vrijheid van de ontwerper sterk beperkt. 

Wanneer een ontwerper op papier tekent, dan is het aantal lijnen dat deze kan tekenen onbeperkt.  

Men hoeft echter niet noodzakelijk de bouwstenen te beperken om het beheer van elementen te verkrij-

gen. Men kan ook een aantal hulpmiddelen introduceren in het spel zoals rasters, meetlatten, hints … die 

beperkt in aantal zijn en waarbij de speler dus nauwkeurig dient te overwegen wanneer hij deze inschakelt. 

Tegenstand 

Tegenstand in een architecturale serious game kan op verschillende manieren verwezenlijkt worden. Ener-

zijds kan men de tegenstand intern creëren. Het beperken van het aantal elementen en het beperken van 

manipulatiemethodes leidt tot een soort strijd die de speler dient te voeren met deze elementen. Deze 

strijd werd al eerder in de tekst aangehaald als een essentieel onderdeel in het architecturaal ontwerppro-

ces. Zonder strijd met het ontwerpmiddel bestaat er weinig ruimte voor nieuwe interpretaties of creativi-

teit.  

Tegenstand kan ook extern opgelegd zijn. De tegenstand wordt dan met andere woorden niet gecreëerd 

door het spel, maar door andere elementen. Zo kan men denken aan de tegenstand die ontstaat wanneer 

men met meerdere partijen ontwerpt. Elke partij heeft haar eigen idee van hoe het ontwerp eruit moet zien 

en doet er meestal alles aan om zoveel mogelijk van haar idee te verwezenlijken. Elke speler in het ont-

werpproces tracht zijn winst, het aandeel van zijn idee in het uiteindelijke ontwerp, te maximaliseren. 

Informatie 

De manier waarop informatie uitgewisseld wordt met de speler hangt voor een groot stuk af van de game-

play. Zoals Costikyan ook beweert, moet de gecommuniceerde informatie beperkt worden tot enkel de 

relevante informatie. Men kan hierbij de vraag stellen welke informatie belangrijk is in een ontwerpproces. 

Wanneer een ontwerper in het begin van het ontwerp overstelpt wordt met concrete informatie zoals de 

afmetingen van elk object, kan dit een negatief effect hebben op het ontwerpproces. Men schetst immers 

ook niet op millimeterpapier, maar op een blanco blad die enkel de informatie kan leveren die de schetser 

erop plaatst. De kritiek op CAD dat deze te omslachtig is en te gedetailleerd is kan hier als leidraad genomen 

worden. Door deze eigenschappen blijft er weinig ruimte over voor creatieve impulsen omdat de CAD-

gebruiker zich moet focussen op de applicatie en de interface in plaats van op het ontwerp zelf. Niet enkel 

informatie dient beperkt te worden, maar ook het aantal stappen, dat men moet ondernemen om een 

wijziging door te voeren in het ontwerp of hier de speltoestand. [85]  

Het lijkt ook aangeraden om de informatie zoveel mogelijk te beperken, maar de speler-ontwerper de mo-

gelijkheid te bieden om meer gedetailleerde informatie over bepaalde objecten te raadplegen. 
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Meerdere interpretaties 

Bovenstaande tekst dient louter ter illustratie en brengt geen absolute en singuliere oplossing aan. Er zijn 

verschillende interpretaties mogelijk van hoe spel en architectuur samen kunnen werken. Ook kan men 

meerdere elementen dan bovenstaande basiselementen in serious games introduceren. Bij bovenstaande 

voorbeelden werd er daarenboven geïmpliceerd dat de enige mogelijke serious games in de architectuur-

discipline digitale spellen zijn. Serious games kunnen zich in feite ook op fysiek vlak manifesteren.  
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5.2 Praktische verwezenlijkingen 

De oorspronkelijke doelstelling van deze masterproef was een evenwichtig tweeluik dat bestaat uit een 

literatuurstudie en een praktische studie. Deels door tijdsgebrek en het nog niet volledig beheersen van 

programmeertalen, helt het gewicht van deze masterproef meer over naar de literatuurstudie. De prakti-

sche studie hield oorspronkelijk het verwezenlijken van een applicatie in. Naarmate de masterproef verder 

verliep, werd er gekozen om een serious game te ontwerpen. Het uiteindelijk resultaat is echter geen se-

rious game, maar een onvoltooid programma of prototype opgebouwd uit elementen die eventueel herge-

bruikt kunnen worden.
65

 Deze elementen kunnen met enige aanpassingen zowel in serious games als in 

gewone applicaties gebruikt worden. Er werd gekozen voor de Unity-game engine omdat deze gratis is, een 

steile leercurve heeft en een grote actieve community bezit. De scripts kan men zowel op de bijgeleverde 

cd-rom als in het appendix van deze tekst vinden. Het is hier niet de bedoeling om alle scripts uit te leggen 

omdat dit enerzijds bijna onmogelijk is en anderzijds niet veel bijdraagt tot deze tekst. Bijgevolg werd hier 

zoveel mogelijk programmeertaal vermeden door allereerst de structuur van de applicatie te beschrijven, 

vervolgens een concrete uitleg te verschaffen hoe een belangrijk element aangepakt werd en als laatste 

worden enkele bevindingen omtrent de speelbaarheid en de gevolgen van het gebruik van deze elementen 

beschreven. 

5.2.1 Structuur 

De structuur van de applicatie kan opgedeeld worden in een aantal type-elementen. Deze elementen zijn 

GUI-, camera- of view-, berekenings-, creatie- of modelleer-, modificatie-, objecten-, selectie- en manager-

scripts. {fig. 68}  

Hieronder wordt per type elk script kort uitgelegd. Soms is het moeilijk om een script of klasse te categori-

seren, maar dit wordt dan uitdrukkelijk vermeld. 

Manager-scripts 

Zoals eerder vermeld dient de toestand van een game bijgehouden en gecontroleerd te worden. Dit is niet 

anders bij deze applicatie.  

ObjectManager 

Een spel of programma dat men in Unity ontwikkelt, bestaat altijd uit een aantal objecten. Deze kunnen 3-

dimensionaal zijn, maar kunnen ook zintuigelijk niet-waarneembaar zijn. Deze objecten, die de bouwstenen 

van een Unity-applicatie vormen, worden ‘GameObjects’ genoemd.  

De functie van de ObjectManager bestaat erin om alle initiële gegevens van zowel reeds aanwezige als 

nieuw gecreëerde objecten bij te houden. Zo ziet men dat deze klasse maar één lijst bevat, namelijk een 

‘ListOfObjects’ die in feite een lijst met ‘Selection’-objecten is. Deze klasse onthoudt dus in feite alle rele-

vante aanwezige objecten in de applicatie en verwijst naar de klasse ‘Selection’. Deze wordt bij Selectie-
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 Het is bijna onmogelijk om in 1 jaar een dergelijke taak te verwezenlijken. Een ontwerp van een game, 
startend vanaf nul, vergt meestal enkele jaren en een intense samenwerking tussen verschillende gespecia-
liseerde personen. 
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scripts uitgelegd. Vanaf de ObjectManager kan men eigenschappen zoals de oorspronkelijke kleur opvra-

gen. Deze functionaliteit kan gemakkelijk uitgebreid worden. 

BeamManager, ColumnManager, WallManager 

Deze zijn klassen die respectievelijk balken, kolommen en muren beheren. Deze klassen zijn zeer eenvoudig 

en niet uitgewerkt. De bedoeling van deze klassen is dat men objecten kan toevoegen wanneer men die wil 

interpreteren als balk, kolom en muur. Voor de ‘Selection’-objecten die de lijsten van deze klassen bevat, 

kan men dan extra functionaliteit ontwerpen. In de ‘Modify’-klasse werd bijvoorbeeld een maximale ver-

plaatsing voor kolommen opgelegd als voorbeeld. Merk op dat hierbij geen Selection-objecten vanuit de 

ObjectManager worden opgeroepen. Deze objecten worden dus in 2 lijsten beheerd. Dit is enerzijds om 

eigenschappen zoals de initiële positie van het object opnieuw in te stellen en anderzijds om te voorkomen 

dat de oorspronkelijke gegevens van het object overschreven worden. 

DeleteManager 

De naam van deze klasse is wat misleidend. Deze klasse beheert eigenlijk geen verwijderde objecten, maar 

eerder verborgen objecten. Deze klasse doet dit omdat dit eenvoudiger is om een object terug te roepen in 

het spel of applicatie, dan wanneer men werkelijk het object ‘vernietigt’ met behulp van de ‘gameOb-

ject.Destroy()’ methode.  

SelectionManager1 en VertexManager 

Naast bovenstaande manager-klassen worden er nog een tweetal ander manager-klassen in de applicatie 

gebruikt. Deze zijn de SelectionManager1-klasse en de VertexManager-klasse. Omdat deze worden gebruikt 

voor specifieke doeleinden worden deze onder het gepaste punt uitgelegd. 

Selectiescripts 

Selectiescripts in deze applicatie kunnen in 2 soorten opgedeeld worden. Enerzijds worden scripts gebruikt 

om aanpasbare objecten in de applicatie te selecteren. Anderzijds worden andere scripts gebruikt om inter-

ne, niet-aanpasbare objecten van het spel te selecteren. 

MouseOverMesh, Selection en SelectionManager1 

De selectiescripts voor aanpasbare objecten bestaan uit een drietal klassen, namelijk MouseOverMesh, 

Selection en SelectionManager1. Het MouseOverMesh-script wordt aan elk in de toekomst te selecteren 

object als component toegevoegd. Dit script zorgt voor een essentiële verbinding tussen het object zelf, 

namelijk het ‘GameObject’, en de ‘Selection’-klasse door middel van de OnMouseDown()-methode. Wan-

neer men dergelijk script toevoegt aan een object, wordt dit object ook direct in de ObjectManager-klasse 

opgeslagen. Daarnaast wordt er in de Update()-methode ook voor gezorgd dat wanneer een object geselec-

teerd wordt, dit object geprojecteerd wordt op het terrein om een beter 3-dimensionaal inzicht te verwer-

ven wanneer men dit object aanpast.  

De Selection-klasse houdt zoals eerder vermeld een aantal kenmerken per object bij en de Selectionmana-
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ger1-klasse houdt een lijst bij van alle geselecteerde objecten. Deze heeft twee modi. Men kan ofwel enkel 

één object selecteren, ofwel meerdere objecten. 

AxisSelection, RotationSelection en ScaleSelection 

Wanneer een object geselecteerd is, kan deze gemanipuleerd worden. Men kan objecten onder meer ver-

plaatsen, roteren en schalen. Om deze manipulaties mogelijk te maken worden andere objecten geïntrodu-

ceerd die pas verschijnen wanneer men een bepaalde toetsencombinatie indrukt. Dit is vergelijkbaar met 

en werd ook gebaseerd op de manipulatiemethodes in de meeste CAD-software. Elk manipulatie-object
66

 

bestaat uit een aantal deelelementen. Afhankelijk van het doel waartoe deze behoren wordt de klasse 

AxisSelection, RotationSelection of ScaleSelection als component aan dit object toegevoegd.  

Objectenscripts 

Momenteel kan een gebouw in de applicatie gemodelleerd worden met behulp van twee bouwelementen, 

namelijk muren en vloeren. Deze zijn als de WallDrawer5-klasse en de Floor-klasse terug te vinden. Verder 

worden andere objecten geïntroduceerd, namelijk deuren en muren. Deze zijn terug te vinden als de Door- 

en Window-klasse. Een laatst element dat men kan creëren is een weg. Dit gebeurt op een gelijkaardige 

manier als de muur en wordt hier niet uitgelegd.
67

 

WallDrawer5 

Het meest uitgewerkt is de WallDrawer5-klasse. Om een muur te creëren
68

 moet men deze klasse toevoe-

gen aan een leeg GameObject
69

 en de geometrie wordt gegenereerd vanuit de klasse. Men ziet dat een 

muur opgebouwd wordt uit een aantal lijsten, getalwaarden en Booleaanse waarden. Zo wordt de geome-

trie volledig gegenereerd door middel van twee lijsten van 3-dimensionele vectoren en het toekennen van 

een waarde aan de breedte en de hoogte van een muur. Deze lijsten zijn dus punten in de ruimte die met 

elkaar dienen verbonden te worden. Hoe dit gebeurt wordt in een ander deel van de tekst uitgelegd. Ook 

bezit de WallDrawer5-klasse een lijst van ramen (Window-klasse) en deuren (Door-klasse). Verder bepalen 

Booleaanse waarden of de muur gesloten dient te worden en of dat er een vloer verbonden is met deze 

muur. Deze waarden zijn nodig om manipulaties eenvoudig te laten verlopen. De WallDrawer5-klasse bezit 

ook een methode om een vloer te creëren op basis van de vectorlijsten die deze muur bepalen. 

Window en Door 

De klassen Window en Door die in de WallDrawer5-klasse gebruikt worde, zijn bepaald door een vijftal 

parameters. Zo wordt de waarde van het segment
70

 waarin de deur of het raam zich werd geplaatst ont-
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 Logischerwijze bevat het spel 3 manipulatie-objecten die verplaatsing, rotatie en schalen mogelijk maken. 
67

 Voor meer informatie kan men de Road-klasse in de appendix beschouwen. 
68

 Men kan echter ook een muur creëren door eerst een niet-toegekend object te modelleren en deze ver-
volgens als muur te categoriseren door deze bij de WallManager-klasse te voegen. 
69

 Met een leeg GameObject bedoelt men een GameObject dat nog geen componenten bezit. Het object 
bezit dus nog geen scripts of geometrie.  
70

 Omdat de muren opgebouwd worden uit lijsten van punten in de ruimte kan deze muren opgedeeld wor-
den in segmenten. Zo is segment 0 het segment tussen de punten lijst[0] en lijst[1]. 
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houden. Op basis van dit segment hoeft men enkel nog maximaal 4 parameters te definiëren. Deze zijn de 

breedte en de hoogte van de deur of het raam, de afstand tot het beginpunt van het segment en indien het 

een raam betreft ook de starthoogte van het raam ten opzichte van dit beginpunt. 

Floor 

De Floor-klasse heeft slechts 2 parameters, namelijk de lijst van punten die de rand van de vloer bepalen en 

de dikte van de vloer. Deze kan eventueel uitgebreid worden, bijvoorbeeld door de introductie van extra 

elementen zoals trapgaten. 

Creatie- en modelleerscripts 

De creatie van objecten kan op een drietal manieren geschieden. Ten eerste kan men eenvoudige elemen-

ten zoals een kubus plaatsen om deze vervolgens te manipuleren tot de gewenste vorm. Ten tweede kan 

men meer intelligente elementen zoals muren plaatsen. Ten derde kan men een bestaand object kopiëren 

(zowel in één richting als 3 richtingen) om deze vervolgens aan te passen. Respectievelijk bevinden deze 

methodes zich in de CreateCube2-klasse, de DrawSomething-klasse en de SelectionMenu- en Tekst-klasse. 

De Tekst-klasse laat ook toe om opmerkingen aan objecten toe te voegen.  

De methodes die voor het creëren van het object instaan zijn in se eenvoudig, maar omdat elke handeling 

een bepaalde invoer van de speler nodig heeft, moeten er soms complexere scripts geschreven worden. 

Omdat het hier invoer betreft zijn deze methodes sterk gelinkt aan de GUI. 

Modificatiescripts 

Modify, Rotation en ScaleIt 

De modificatie van objecten kan net zoals de creatie van objecten op een drietal manieren gebeuren. Er 

werd eerder al vermeld dat het mogelijk is om elk object te verplaatsen, te roteren en te schalen. De me-

thodes om dit te verwezenlijken bevinden zich respectievelijk in de Modify-, de Rotation- en de ScaleIt-

klasse. Dit zijn relatief eenvoudige methodes en dienen niet uitgebreid uitgelegd te worden. Elk van deze 

klassen zijn analoog opgebouwd. Ze omvatten zowel het gedrag van de manipulatie-objecten als de wijzi-

gingen die doorgevoerd worden op de geselecteerde objecten. Deze wijzigingen worden opgedeeld in een 

3-tal manipulaties afhankelijk van het assenstelsel. 

Vertex en VertexManager 

Bovenstaande methodes bieden echter niet veel vrijheid wat betreft modelleren en er werd dus beslist om 

een extra modelleertechniek toe te voegen. Deze betreft het wijzigen van alle punten die de mesh of de 

geometrie van het object bepalen (de vertices) of met andere woorden alle hoekpunten van de triangles in 

het object.  

Om dit te verwezenlijken werden twee extra klassen ontwikkeld, de Vertex- en VertexManager-klasse. De 

Vertex-klasse bevat het object waarvoor de vertexen worden gecreëerd. Omdat vertices vaak meerdere 

malen voorkomen in de vertices-lijst van een mesh, wordt er een lijst bijgehouden van de overlappende 

vertices, zodat deze gezamenlijk aangepast worden. Momenteel is het enkel mogelijk om vertices te ver-
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plaatsen en niet te roteren om een as. Dergelijke functionaliteit kan natuurlijk wel bij geprogrammeerd 

worden. De VertexManager-klasse bevat een lijst van alle geselecteerde vertices zodat verschillende verti-

ces tegelijk kunnen veranderd worden. Deze methodes leiden tot een meer vrije modelleertechniek. 

ModifyWall 

Een totaal andere benadering van manipulatie is de klasse ModifyWall. Deze bevat alle methodes die kun-

nen toegepast worden op de WallDrawer5-klasse. De methodes hierbij gebruiken in tegenstelling tot hier-

boven geen manipulatie-objecten en verlopen bijgevolg minder gecontroleerd. Via de ModifyWall-klasse 

kan men simpelweg door het indrukken van een toets, het verschuiven van de muis over de muur en het 

loslaten van de toets een deuropening of een raamopening toevoegen. Verder gebeurt de manipulatie van 

deze muren op basis van de segmenten waaruit deze opgebouwd zijn. Deze segmenten kunnen enkel ver-

plaatst worden loodrecht op hun richting, wat leidt tot een beperking, maar ook tot een nieuwe, interes-

sante manier van manipulatie. {fig. 84-85} Het is echter wel mogelijk om gecontroleerde manipulatie van de 

muren bij te programmeren. 

Berekeningsscripts 

Een aantal klassen, zoals Rotation en Road, maken gebruik van berekeningsscripts. Deze scripts worden hier 

niet uitgelegd en worden louter opgesomd. De gebruikte berekeningsscripts zijn Matrix voor het bepalen 

van 3-dimensionale rotaties van objecten, CatmullRomInterpolations voor de interpolatie van een aantal 

punten tot een vloeiende curve bij de klasse Road, Triangulator voor het berekenen van de triangles wan-

neer men een vloer creëert en TangentSolver voor het juist berekenen van de raaklijnen van de vertices van 

een mesh of geometrie. Deze scripts, behalve CatmullRomInterpolations, zijn niet door de auteur ontwik-

keld. 

Camerascripts 

Camerascripts worden hier gedefinieerd als alle scripts die gebonden zijn aan camera’s in de applicatie 

en/of die beweging in de virtuele ruimte toelaten. Bij de applicatie worden altijd twee camera’s getoond. 

De eerste is de actieve camera, die kan bewegen en waarmee men kan interageren met de omgeving en 

wordt op het grootste deel van het scherm getoond. De tweede camera is inactief en bevindt zich in de 

rechterbenedenhoek. Wanneer een object geselecteerd wordt, richt deze camera zich automatisch op het 

object. Men kan ook kiezen tussen verschillende inactieve camera’s en door dubbel te klikken op deze inac-

tieve camera wordt de actieve camera verwisseld met de inactieve op het grote scherm. Op die manier kan 

men vlug en intuïtief van gezichtspunten wisselen. De methodes die dit toelaten bevinden zich in de klasse 

Cameras. Het bewegen van de zwevende camera’s wordt toegelaten door CameraMove. Andere klassen die 

gebruikt worden zijn scripts die standaard ingebouwd zijn in de Unity game engine, namelijk MouseLook en 

FPSWalker. 
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GUI-scripts 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om een applicatie te creëren en een eerste ontwerp van de GUI ba-

seerde zich vooral op de gebruikelijke interface van dagdagelijkse applicaties, namelijk werkbalken met hun 

deelmenu’s. Dit element was gedurende het ontwerpproces nog aanwezig. Er werd toch gezocht naar an-

dere manieren om informatie te communiceren en handelingen mogelijk te maken. Zo werden menu’s 

losgekoppeld van de rand en worden deze menu’s nu meestal niet meer getoond indien deze niet bruikbaar 

zijn. Wanneer men geen object geselecteerd heeft, kan men bijvoorbeeld ook geen geschreven opmerkin-

gen toevoegen of een object aan een lijst toevoegen. Zoals Björk en Holopainen beweren, blijkt het hier dus 

ook nuttig om deze menu’s te beperken tot het uiterst noodzakelijke. [33] Ook verschillen menu’s van ob-

ject tot object. Zo kan men een kubus niet sluiten in tegenstelling tot een muur. Informatie die getoond 

wordt hangt af van het type object en wordt hieraan gekoppeld. Dit kan men bijvoorbeeld terugvinden in 

de WallDrawer5-klasse. Afhankelijk van de toestand van het object wordt ook andere informatie getoond 

en worden andere menu’s aangeboden. Wanneer een muur nog geen gelinkte vloer bezit, kan men een 

vloer genereren bovenop deze muur. Wanneer deze vloer gecreëerd wordt, verdwijnt de mogelijkheid om 

een vloer te linken aan deze muur en kan men enkel de gelinkte vloer losmaken.  

Toch moet een aantal opdrachten altijd mogelijk in de applicatie zijn. Men kan hierbij denken aan basisele-

menten zoals het afsluiten van de applicatie. Er werd gedacht om deze menu’s te verbergen gedurende het 

ontwerp in deze applicatie en de mogelijkheid aan de speler te bieden om deze menu’s te allen tijde op te 

roepen en te gebruiken. Een basis voor dergelijke menu’s kan men vinden in de klasse GUICreator.  

5.2.2 Concreet voorbeeld: de muur 

Bovenstaande uitleg betreffende de geschreven scripts is relatief eenvoudig. Het ontwerp van dergelijke 

functionaliteit is echter niet zo eenvoudig als de uitleg en is een zeer tijdrovend proces. Om dit te illustreren 

wordt het creëren en aanpassen van een muur, gebaseerd op de WallDrawer5-klasse, uitgelegd. 

Intuïtie en eenvoud 

Een belangrijk criterium bij het ontwerpen van de functionaliteit in de applicatie was intuïtie en functionele 

eenvoud. Dit manifesteert zich in het verlagen van het aantal nodige handelingen en het verhogen van de 

eenvoud van deze handelingen.  

Om eenvoudig en intuïtief te verlopen, kan het tekenen van een muur gelijkaardig verlopen in vergelijking 

met het tekenen van een lijn op een blad. Het tekenen van een lijn op een blad kan men ontleden in vol-

gende handelingen. Allereerst dient de ‘tekenaar’ een object op te pikken waarmee hij een lijn kan tekenen. 

Vervolgens zorgt hij dat dit voorwerp het blad raakt. Dit object dient nadien verschoven en niet opgeheven 

te worden vooraleer de ‘tekenaar’ vindt dat deze lijn voldoet aan zijn verwachtingen. Wanneer de ‘teke-

naar’ het tekenend voorwerp optilt is de lijn voltooid en hierbij dus ook de handeling.   

Deze analyse is zeer eenvoudig maar leert ons toch een aantal zaken. De intuïtieve handeling van het teke-

nen kan opgedeeld worden in 4 deelhandelingen. Een lijn tekenen bestaat uit de voorbereiding, de begin-

handeling, een meer continue middenhandeling en een beëindigende handeling. Deze structuur wordt ook 
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toegepast op het tekenen van een muur in de applicatie en kan ook als een proces van 4 handelingen be-

schouwd worden. Ten eerste is de voorbereiding het eenvoudigweg indrukken van de w-toets. Dit maakt 

het tekenen van een muur mogelijk net zoals het opnemen van een potlood het tekenen van een lijn moge-

lijk maakt. Ten tweede plaatst men de muisaanwijzer op de plek waar men dat wenst, zoals men een pot-

lood plaatst en drukt men de linkermuisknop in. Deze knop dient men ingedrukt te houden en tegelijkertijd 

de muis verslepen over de plaatsen waar men wil dat deze muur terechtkomt. Dit is de middenhandeling. 

Wanneer men het resultaat toereikend vindt, wordt de muisknop losgelaten en wordt de handeling beëin-

digd.   

Dit leidt tot een intuïtieve benadering van het modelleren van een muur en men dient net zoals bij tekenen 

hier een vaardigheid te ontwikkelen in het beter controleren van de muis en interpreteren van de ruimtelij-

ke omgeving om tot betere resultaten te komen.  

Niet enkel deze techniek wordt de gebruiker aangeboden om een muur te tekenen, omdat het voor sommi-

ge personen niet tot een gewenst resultaat zal leiden. Men kan ook een muur tekenen door op verschillen-

de plaatsen op de vloer te klikken. Deze punten worden dan met elkaar verbonden en leiden tot een precie-

zer resultaat. 

Het genereren van een 3-dimensionaal voorwerp op basis van 2,5-dimensionale invoer 

De invoer van de muur gebeurt wel in een 3-dimensionale ruimte, maar valt te reduceren tot 2 dimensies, 

namelijk het vlak van de vloer waar men op tekent. Men kan dus de invoer als 2,5-dimensionaal beschou-

wen.   

Complexiteit: de opbouw van een 3-dimensionaal object 

Uit deze invoer dient men een 3-dimensionaal object te bekomen. Hiervoor is ten eerste inzicht vereist in 

de opbouw van 3-dimensionale objecten in game engines. Om niet in detail te treden, wordt hier slechts 

kort uitgelegd uit welke elementen 3D-objecten opgebouwd worden.   

Een object bestaat uit een reeks driehoeken, genaamd triangles. Logischerwijze worden deze driehoeken 

bepaald door 3 punten. Deze punten noemt men vertexen of vertices en bepalen uiteindelijk de vorm van 

het object. Een 3-dimensionaal object kan echter niet tot enkel dit herleid worden. Naast vertices en tri-

angles, bezit de geometrie van een object ook normalen, raaklijnen en meerdere uv-coördinaten. Normalen 

en raaklijnen dienen vooral om een goede visualisatie van de schaduw op het object weer te geven. Uv-

coördinaten zijn de coördinaten die de locatie van afbeeldingen op dit object bepalen. Al deze elementen 

maken deel uit van de mesh of de geometrie van het object. Daarnaast kent men aan een object ook mate-

rialen toe, die afbeeldingen als hun basis bezitten.   

De geometrie kan dus omschreven met behulp van lijsten van vertices, triangles, normalen, raaklijnen en 

uv-coördinaten. De verticeslijst bezit alle bepalende punten en de triangleslijst, die altijd een veelvoud van 

3 is, verwijst naar de vertices door middel van het rangnummer van deze in de verticeslijst. Een triangle 

wordt slechts langs één zijde gerenderd en indien men in een verkeerde volgorde naar deze opeenvolging 

van rangnummers refereert, kan het gebeuren dat de geometrie van een object verkeerd gerenderd wordt.  
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Complexiteit: het berekenen van de vertices 

Bovenstaande toont slechts een deel van de complexiteit die men tegemoetkomt wanneer men dergelijke 

functionaliteit ontwerpt. Een ander aspect dat de complexiteit van het ontwerp van een genererend algo-

ritme verhoogt, is de berekening van de vertices zelf. Dit wordt met behulp van afbeeldingen geïllustreerd. 

{fig. 69-76}  

Als een vereenvoudiging van een muur wordt een plan van een muur beschouwd. Men ziet de vectoren die 

de verschillende punten van de muur bepalen. Deze vormen de basis van de berekening van de geometrie 

van de muur. Ook ziet men dat elk punt dat als invoer dient, vertaald moet worden naar 2 punten.
71

 Voor 

het begin- en eindpunt van een muur kan men gemakkelijk de richting en afstand van deze punten bepalen. 

Men hoeft bij het beginpunt slechts de genormaliseerde vector die loodrecht staat op de vector die de 

eerste 2 punten verbindt te beschouwen. Deze vermenigvuldigt men met de helft van de breedte van de 

muur. Om het punt rechts van het beginpunt te bepalen telt men deze laatste vector op bij de vector die 

het eerste punt bepaalt. Het ander punt bepaalt men door deze vector af te trekken. Dit wordt analoog 

gedaan voor het laatste punt.  

Om de richting en afstand van de andere punten ten opzichte van de invoerpunten te bepalen, moet men 

echter meer berekeningen gebruiken. Het blijkt dat de richting van deze vectoren bepaald wordt door de 

richtingen van de aangrenzende muursegmenten. Ook blijkt dat de afstand tot het oorspronkelijke punt 

bepaald wordt door de breedte van de muur, maar ook door de hoek die de vector maakt met de loodrech-

ten van de aangrenzende muursegmenten. De berekening van deze punten wordt in programmeertaal bij 

de afbeeldingen bijgeleverd. Wanneer men deze beschouwt, ziet men dat de berekening minder eenvoudig 

is dan de uiterste punten van de muur. Deze berekeningen moeten ook gebeuren voor de bovenste punten 

van de muur om vervolgens de resulterende punten met elkaar te kunnen verbinden door middel van tri-

angles. 

Bewerkingen op de gegenereerde geometrie 

Zoekmethodes: het vinden van een gewenst segment 

Wanneer de geometrie gecreëerd is, is de volgende stap het bewerken van deze geometrie. Men wil even-

tueel bepaalde punten of volledige segmenten van de muur verplaatsen of ramen en deuren toevoegen. 

Zoals eerder vermeld bestaat de geometrie uit een mesh opgebouwd uit triangles. Om bewerkingen moge-

lijk te maken die toch een graad van vrijheid bieden, werd geopteerd om met ‘ray casting’ te werken. Ray 

casting is een methode die met behulp van een vector over een bepaalde lengte (een ray) informatie kan 

opleveren over de objecten die deze vector snijden. Veelal wordt de methode gebruikt om het eerste ob-

ject te bepalen die een bepaalde vector - meestal de kijkrichting van de speler - ontmoet. Deze methode 

wordt bij het aanpassen van muren gebruikt om te beslissen of het object al dan niet een muur is en welke 

triangle geraakt wordt. Omdat de muur gestructureerd gecreëerd wordt, kan men met het rangnummer 

van de geraakte triangle bepalen welke kant van de muur geraakt wordt en ook welk muursegment geraakt 
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 In feite worden dit dus 4 punten om een 3-dimensionale muur te creëren, maar omwille van de eenvoud 
wordt hier eerst een 2-dimensionale representatie en geometrie beschouwd. 
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wordt. Dit is echter slechts één methode en wordt gebruikt in de Move()-methode. Deze methode wordt 

niet meer in de applicatie gebruikt, omdat er een ander ‘zoekalgoritme’ werd gebruikt die eenvoudiger 

werkt.
72

 Met behulp van de ray cast heeft men toegang tot de informatie die het geraakte object bezit en 

indien dit een muur betreft zijn de bepalende parameters deze informatie. De parameters die gebruikt 

worden zijn de dikte van de muur, de lijst van de onderste punten en de lijst van de bovenste punten. Op 

basis van deze gegevens en de vector die het punt van de muur bepaalt dat geraakt werd door de ray cast 

kan men bepalen welk segment van de muur men raakt. Deze zoekmethode kan men terugvinden in alle 

gebruikte methodes met betrekking tot het aanpassen van een muur, namelijk Window(), Door(), Move2() 

en Move3(). {fig. 77} Wanneer men wil controleren of een punt op de lijn ligt die twee andere punten ver-

bindt, dan kan men dit doen door alle afstanden te beschouwen. Wanneer 3 punten op dezelfde lijn liggen 

dan is de afstand tussen de 2 uiterste punten gelijk aan de som van de afstanden tussen het middelste punt 

en deze uiterste punten. Wanneer een derde punt niet op de lijn ligt, bepaald door 2 andere punten, is de 

som van de afstanden tussen het derde punt en deze 2 punten altijd groter dan hun onderlinge afstand. 

{fig. 77} 

Behalve het vinden welk segment men tracht aan te passen dienen bij het toevoegen van ramen en deuren 

ook parameters vastgelegd te worden. Deze zijn eerder in de tekst al kort uitgelegd. {fig. 75} Deze vastge-

legde parameters worden vervolgens gebruikt om de geometrie van de muur te wijzigen. Hierbij werd om-

wille van de eenvoud gekozen om de structuur van de segmenten door te trekken voor het invoeren van 

raam- en deuropeningen. Een muursegment wordt gekenmerkt door 8 punten en dit resulteert dus een in 

acht triangles per muursegment. Wanneer een raamopening geplaatst wordt, worden de acht oorspronke-

lijke triangles vernietigd en worden er 40 triangles bijgevoegd of 5 deelsegmenten. Deze zijn het stuk muur 

boven de opening, het stuk onder de opening, de 2 stukken muur die zich naast de opening bevinden en het 

laatste segment dat men moet toevoegen om de zijkanten van de raamopening af te sluiten. Dit heeft ster-

ke gevolgen voor het uiteindelijk berekenen van de geometrie, zeker wanneer men verschillende openingen 

in een muur voorziet. Deze invloed kan men terugvinden in de TotalCompute()-methode van de WallDra-

wer5-klasse. Net zoals de 8 punten van elk segment moeten berekend worden op basis van een klein aantal 

gegevens, moeten ook de 8 punten van een raamopening en een deuropening berekend worden op basis 

van maximum 4 parameters. 

Bovenstaande uitleg toont de complexiteit die achter de vrijwel eenvoudig ogende functionaliteit van de 

huidige applicatie schuilt. De introductie van nieuwe elementen in de applicatie zal dan ook de complexiteit 

sterk verhogen.  
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 Deze zoekmethode werkte perfect tot elementen zoals ramen en deuren werden toegevoegd aan de 
muur. Hierdoor stijgt het aantal triangles, maar verandert het aantal segmenten echter niet. De eenvoudige 
wiskundige formule om het segment te berekenen kan dus niet meer toegepast worden en moet aangepast 
worden. Net om ondoorzichtige berekeningen te vermijden, werd er gezocht naar een andere zoekmetho-
de. Het kan zijn dat mits het toevoegen van enkel aanpassingen aan de eerste zoekmethode wel efficiënter 
is. 
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Ook zijn de ontworpen algoritmes hoogstwaarschijnlijk niet optimaal ontwikkeld en geprogrammeerd en 

kunnen er dus betere algoritmes ontwikkeld worden om dezelfde functionaliteit te verkrijgen. 

5.2.3 Bevindingen betreffende het ontwerp en de bruikbaarheid van spel 

Wat is er nu mogelijk? 

In de huidige toestand van het prototype kan men samenvattend volgende handelingen uitvoeren: 

1. Het creëren van objecten 

a. Men kan primitieve objecten invoegen door de middelste muisknop aan te klikken. 

b. Men kan autowegen tekenen door het aanklikken van de ‘Create Road’-knop en vervolgens te klik-

ken op de gewenste hoekpunten. 

c. Men kan muren op twee manieren tekenen 

i. Door het indrukken van de W-toets en de linkermuisknop om vervolgens de muis te ver-

slepen. 

ii. Door het aanklikken van de ‘Create Wall’-knop en vervolgens te klikken op de gewenste 

hoekpunten. 

d. Men kan vloeren creëren door een muur te selecteren en vervolgens op de knop ‘Create Floor’ te 

klikken. De vloer wordt volgt de rand van de betreffende muur. 

e. Op het virtueel krijtbord kan men lijnen tekenen door de L-toets en de linkermuisknop in te drukken 

en de muis te verslepen over het bord. Ook rechthoeken kunnen op het tekenbord getekend worden 

door de R-toets in te drukken en vervolgens op twee plaatsen op het bord te klikken. 

2. Het aanpassen van objecten 

a. Alle objecten 

i. Eenvoudige aanpassingen 

1. Verplaatsen: as aanklikken en muis verslepen 

2. Schalen: ‘Ctrl’-toets indrukken en blokje aanklikken, vervolgens muis verslepen 

3. Roteren: ‘Shift’-toets indrukken en ring aanklikken, vervolgens muis verslepen 

ii. Vertexmatige aanpassingen 

1. ‘Modify Vertex’-vakje aanvinken, object selecteren en blokjes selecteren om de-

ze vervolgens te verplaatsen 

iii. Verplaatsen naar een willekeurig punt door de ‘Randomize’-knop aan te klikken. 

b. Muren 

i. Volledig segment verplaatsen: terwijl de muisaanwijzer zich op het gewenste segment be-

vindt, de A- of E-toets indrukken 

ii. De onderste of bovenste zijde van een segment verplaatsen: idem als hierboven maar ook 

de linkershifttoets indrukken 

iii. Een bepaald hoekpunt volgens de x-as verplaatsen: in de omgeving van het hoekpunt de 

O- of de P-toets indrukken 

iv. De muur sluiten: de betreffende muur selecteren en de ‘Close wall’-knop aanklikken. 

v. De hoekpunten van de muur doen verspringen naar punten op het grid van 1m op 1m 

door te klikken op de knop ‘Set points to grid’ 
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vi. De muursegmenten loodrecht op elkaar doen aansluiten en de hoekpunten verplaatsen 

naar het grid door te klikken op de knop ‘Orthogonize’ 

vii. Een raam toevoegen door de V-toets ingedrukt te houden en de muis te verslepen naar de 

gewenste plaats. De V-toets los laten plaatst het raam definitief. 

viii. Een deur toevoegen gebeurt gelijkaardig aan hierboven maar met de B-toets in plaats van 

de V-toets 

c. Wegen 

i. Interpolatie van de weg gebeurt door ‘REDRAW’ aan te klikken. 

d. Vloeren worden gemanipuleerd wanneer men wijzigingen aan de onderliggende, verbonden muur 

aanbrengt. 

3. Objecten kopiëren 

a. Door in het selectiemenu op ‘Copy selection’ te klikken, het object verschijnt altijd aan de rechterzij-

de. 

b. Door de ‘Create Array’-knop in te drukken. Kopiëren kan dan in 3 richtingen gebeuren. Wanneer een 

‘array’ gecreëerd is, worden de nieuw gecreëerde objecten ook gewijzigd wanneer het oorspronke-

lijk object gewijzigd wordt.{fig. 78-79} 

4. Informatie toevoegen of lezen door respectievelijk ‘Add Note’ of ‘Read Note’ aan te klikken. 

5. Objecten toevoegen aan of verwijderen uit de kolom-, muur- of balklijsten door bij selectie het ‘Object Type’-

menu te gebruiken.{fig. 80-81} 

6. Objecten verbergen door in het Selection-menu ‘Hide’ aan te klikken. De lijst van verborgen objecten kan men 

raadplegen om bepaalde verborgen objecten weer te activeren en zichtbaar te maken binnen de virtuele om-

gevingen. 

7. Navigatie en visualisatie gebeuren met behulp van verschillende camera’s of gezichtspunten 

a. Men kan eenvoudigweg van gezichtspunt veranderen door te dubbelklikken op de gewenste came-

ra.{fig. 84}  

i. een gezichtspunt zoals men de omgeving in realiteit zou beschouwen 

ii. 1 vrije zwevende camera 

iii. 3 orthografische camera’s (boven, links en rechts) 

b. Men kan een orthografisch of een perspectivisch zicht verkrijgen door het vakje ‘Orthographic view’ 

al dan niet aan te vinken. 

8. Objecten selecteren kan op 2 manieren gebeuren 

a. Men kan hooguit één object selecteren. 

b. Men kan meerdere objecten selecteren, indien het vakje ‘Multiselection’ aangevinkt is. 

Bovenstaande opsomming toont enerzijds aan dat er werd gezocht naar diverse functionaliteiten die men 

kan gebruiken voor toepassing in applicaties of serious games. Anderzijds blijkt ook dat door tijdsgebrek, 

een gebrek aan programmeervaardigheden en een ontbreken van een concrete doelstelling deze diverse 

functies niet volledig uitgewerkt zijn.  

Sommige functies horen elkaar uit te sluiten, terwijl dit nu nog niet het geval is. Zo kan men nu bij muur-

objecten zowel de eenvoudige aanpassingen en vertexmodificaties als de specifieke aanpassingen, die enkel 

mogelijk zijn bij muren, gebruiken. Wanneer men eerst roteert, vervolgens een aantal vertices verplaatst en 

uiteindelijk een segment van een muur tracht te verplaatsen, worden deze 2 eerste wijzigingen teniet ge-
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daan of werkt de zoekmethode bij de laatste aanpassing niet en vindt deze aanpassing dus ook geen plaats. 

Beter lijkt het dus om voor muren bijvoorbeeld enkel aanpassingen toe te laten die de 2 lijsten bepalende 

punten rechtstreeks aanpassen, in plaats van de gegenereerde geometrie.  

Anderzijds kan men beter sommige functies verbinden. Momenteel bevindt er zich een krijtbord in de vir-

tuele omgeving waar men op kan tekenen. Deze schetsen zijn niet gerelateerd aan de 3-dimensionale ob-

jecten binnen de virtuele omgeving. Eerder aangehaald onderzoek van Do en Gross toont aan dat dergelijke 

verbinding wel nuttig is. [19] Wanneer men tekent op het bord zou een 3-dimensionaal object in de omge-

ving kunnen verschijnen en vice versa. De LineDrawer2-klasse en de WallDrawer5-klasse lijken op een een-

voudige manier verbonden te kunnen worden.  

Ook was het de bedoeling om met behulp van de manager-klassen beperkingen of constraints en specifieke 

eigenschappen aan bepaalde objecten toe te kennen. De enige constraint die toegevoegd werd is een 

maximale verplaatsing van een kolom. Deze constraint werd trouwens intern, tijdens het programmeren 

opgelegd en het lijkt nuttig om tijdens het gebruik van de applicatie nieuwe constraints te definiëren.  

Het is duidelijk dat dit prototype nog heel wat tekortkomingen bezit. Enerzijds dient men alle scripts op 

elkaar af te stemmen en te optimaliseren voor een betere werking. Anderzijds is extra functionaliteit altijd 

welkom, maar dient men een specifiek doel voorop te stellen. Dit was hier niet het geval. 

Interoperabiliteit  

Bij eerder vermeld onderzoek omtrent het gebruik van VR in het ontwerpproces bleek soms dat het impor-

teren en exporteren van modellen in deze applicaties het ontwerpproces hinderde en dat dit importeren of 

exporteren soms zelfs niet mogelijk was. [85] VR-applicaties worden veelal niet als een absoluut alternatief 

voor CAD-applicaties beschouwd, maar als een ontwerpmiddel dat complementair met deze laatste moet 

werken.   

Dergelijke problemen zijn hier ook aanwezig. Men kan wel modellen exporteren vanuit CAD-applicaties om 

ze vervolgens in de game engine te gebruiken, maar dit is niet meer mogelijk bij de applicaties of games die 

gemaakt worden met deze game engine. Om betere functionaliteit binnen een ontwerpproces mogelijk te 

maken dient men bijkomende functionaliteit te programmeren die importeren en exporteren van modellen 

mogelijk maakt.  

De in het prototype gecreëerde modellen kunnen momenteel ook niet opgeslagen worden om te herge-

bruiken in een volgende sessie. Men zou dit kunnen verwezenlijken door een script te ontwikkelen die een 

XML-bestand aanmaakt bij het opslaan van modellen. Dit bestand kan de bepalende parameters van de 

geometrie, maar ook toegevoegde opmerkingen en de bepalende parameters van de aanhangende scripts 

bevatten. 

Bovenstaande opmerkingen betreffen eerder de werking en samenwerking van de ontwikkelde scripts. 

Hieronder worden een aantal zaken geïllustreerd die opvielen tijdens het proces en testen van het prototy-

pe. 
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Intuïtieve interfaces 

Eén van de doelstellingen was het creëren van een intuïtieve interface om het ontwerp zo min mogelijk te 

hinderen. In het eerder aangehaalde onderzoek naar VR wordt de interface van CAD-applicaties vaak als 

belemmerend beschouwd. [31][19][23] Ook studenten in de survey hadden hier kritiek op.  

Oorspronkelijk werd de interface statisch ontworpen, in die zin dat te allen tijde alle functionaliteit bereik-

baar was door middel van een werkbalk die verschillende menu’s bezat. Ongeveer de helft van de functio-

naliteiten die in deze menu’s aangeboden werd, bleek overbodig te zijn. Omdat er hier gewerkt wordt met 

verschillende objecttypes die elk andere eigenschappen hebben, zijn de bewerkingen van het ene type vaak 

niet toepasbaar op het andere.   

Bijgevolg lijkt een andere aanpak gewenst. Enkele menu’s hangen momenteel nog vast aan de bovenste 

rand van het scherm. Het grootste deel van de GUI is anders opgevat. De idee is dat enkel de noodzakelijke 

en bruikbare menu’s in de applicatie aanwezig zijn. {fig. 82-83} Naargelang men andere handelingen uit-

voert wijzigt de GUI. Menu’s die afhankelijk zijn van het geselecteerde object, verschijnen in de buurt van 

het object en onafhankelijke menu’s verschijnen aan de randen van het scherm. Dit lijkt vlotter te werken 

dan de eerste opvatting van de GUI. Ook gebeuren sommige handelingen niet noodzakelijk via een menu, 

maar door het eenvoudigweg indrukken van een klein aantal toetsen en/of muisknoppen. Deze toetsen 

werden altijd in de omgeving van de navigatietoetsen gekozen (z,s,q,d). 

Naast de invoer die gebeurt door een aantal toetsencombinaties ingedrukt te houden of het aanklikken van 

menu’s, bestaat er ook nog een derde vorm van invoer. Men moet bijvoorbeeld bij de ‘Array’-functie (het 

kopiëren van een object volgens 3 assen) een zestal getallen invoeren. Dit bleek, in tegenstelling tot eerder 

genoemde interface-elementen, het vlot gebruik van de applicatie tegen te werken. Waarschijnlijk komt dit 

niet alleen door het verplaatsen van één van de handen naar het numeriek klavier, maar ook door de ma-

nier waarop ingevoerde gegevens dienen bevestigd te worden. Nu kan men enkel op de ‘Create’-knop 

drukken indien alle velden op een correcte manier ingevuld zijn en allen door middel van een enter afgeslo-

ten zijn. Andere invoermethodes zoals ‘sliders‘ kunnen overwogen worden. 

Een andere manier van ontwerpen: bottom-up 

Tijdens het testen van viel het op dat het ontwerpen in het prototype wezenlijk verschilt van de gebruikelij-

ke ontwerpmethode, namelijk de top-down-methode. [14][15] Men kan het ontwerpen in dit prototype als 

bottom-up beschouwen.   

De oorzaak van dit verschil is wellicht het ‘verlies’ aan overzicht, wanneer men 3-dimensionaal op ooghoog-

te tracht te modelleren en te ontwerpen. Terwijl zowel de traditionele tekening als CAD-tekeningen een 

dergelijk overzicht aanbieden en men een groot aantal objecten van het ontwerp tegelijkertijd kan aan-

schouwen, verliest de ontwerper het overzicht hoofdzakelijk door de toegevoegde elementen die het zicht 

op andere elementen blokkeren. Dit kan men oplossen door de mogelijkheid te bieden bepaalde objecten 

tijdelijk doorzichtig te visualiseren. Men kan echter de vraag stellen of dit de enige oorzaak is van deze on-

overzichtelijkheid.  

Naast de zichtbaarheid van een groot aantal ontwerpelementen, is interpretatie ook een belangrijk aspect 
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bij het plannen en modelleren. [19] Interpretatie bij traditionele schetsen en van CAD-modellen kan op 

verschillende manieren gebeuren en gebeurt eenduidig in die zin dat men altijd een schaal of referentie-

lengte heeft. Wanneer men een lijn op een blad tekent of een kubus in een CAD-applicaties, dan zijn de 

locatie waar deze elementen zich bevinden en de locatie waar de tekenaar wil dat deze elementen staan 

identiek. Wanneer men in perspectivisch gevisualiseerde ruimtes tekent dan kan men de locatie enkel gok-

ken. Correcte interpretatie van dergelijke ruimtes is enkel mogelijk wanneer 2 of meer zichten tegelijk be-

schouwd kunnen worden. Dit is één van de redenen voor het gebruik van meerdere zichten in het prototy-

pe. Andere hulpmiddelen om de locatie van een object in relatie tot de andere objecten te verduidelijken 

lijken aangewezen. Een eenvoudig voorbeeld in het prototype is de projectie op de vloer van de geselec-

teerde objecten. Op die manier heeft men meer overzicht over 2 dimensies en moet men enkel nog de 

derde dimensie gokken.  

Deze twee factoren, een gebrek aan overzicht en correcte interpretatie, leiden tot het minder gebruikelijke 

bottom-up-principe en sommige auteurs erkennen de meerwaarde die het gebruik van deze methodiek met 

zich mee kan brengen. [69]  

Playtesting  

Playtests zijn algemeen erkend als een essentieel onderdeel in het ontwerp van games en andere spellen. 

[2][11] Hierbij wordt een spel getest door een interne of externe groep spelers, meestal gedurende het 

ontwerpproces. Deze groep geeft vervolgens feedback over allerhande aspecten van het spel: de gameplay, 

visuele fouten… Deze methode kan men ook gebruiken om serious games te testen, in dit geval bijvoor-

beeld op een groep studenten, maar werd door een gebrek aan tijd en de onvoltooide gameplay niet voor-

gesteld. 

Serious game of serious play? 

Het prototype bezit momenteel geen doelstellingen zoals die eerder in de tekst werden voorgesteld. Het 

bezit enkel regels. Deze regels worden verwezenlijkt door het gebruik van verschillende types bouwelemen-

ten. Deze bouwelementen bezitten op hun beurt eigen karakteristieken en eigen manipulatiemethodes.  

Omdat de gebruiker in het prototype geen doelstellingen opgelegd wordt, zal hij eerder de mogelijkheden 

van het prototype verkennen dan doelgericht trachten te ontwerpen. Dit laatste kan enkel als de gebruiker 

zich zelf een doel vooropstelt. Bijgevolg kan het huidige prototype absoluut niet beschouwd worden als een 

serious game, maar kan hooguit het label ‘serious play’ toegekend worden.  

Men kan zich de vraag stellen of men wel doelstellingen moet bezitten. Uiteindelijk kan een ontwerp in 

zekere mate ook niet doelgericht gebeuren, omdat men nooit weet wat de uitkomst van het ontwerp zal 

worden. Mocht men dit wel al weten, dan heeft het ontwerpproces geen betekenis of nut. Het spelen leunt 

dus dichter bij ontwerp aan dan het spel. 

Vrijheid van het spelen 

Een ander essentieel aspect dat men in achting moet nemen is de noodzakelijke vrijheid waarin spel kan en 

moet ontstaan. [9][5] Men kan inderdaad iemand niet verplichten om een spel te spelen en auteurs binnen 
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het domein van serious games merken dit ook op. [46] Om hiermee rekening te houden zijn de functionali-

teiten zodanig ontworpen dat men deze zowel in een spel- als in een werkomgeving kan gebruiken.  
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6 CONCLUSIE 

6.1 Spel en architectuur 

Deze tekst heeft zowel het ontwerpproces als het spelen en het spel geanalyseerd en deze met elkaar ver-

geleken. Hieruit blijkt dat architectuurontwerp en spellen een groot aantal eigenschappen delen, maar op 

een aantal vlakken fundamenteel verschillen. 

Zo is architectuurontwerp altijd gebonden aan de wetten van de fysieke wereld, terwijl games en andere 

spellen dit veelal niet zijn. Meer nog, een ontwerp resulteert vaak, maar niet altijd, in een fysiek gebouw. 

Elke beslissing die men dan tijdens het ontwerpproces neemt, heeft zijn consequenties op de fysieke we-

reld. Architecturaal ontwerp beïnvloedt de fysieke omgeving. Spellen doen dit echter niet.
73

 Zij trachten zich 

net door het creëren van een valse realiteit tijdelijk los te rukken van de fysieke realiteit. [5][11]  

Ten tweede zijn het beheer en de uitwisseling van de informatie bij beide verschillend. Het ontwerp vereist 

een grote informatiestroom. Deze informatiestroom verwezenlijkt zich in het opzoeken van informatie, het 

uittesten van configuraties, het tekenen van verschillende plannen, berekeningen die uitgevoerd en terug-

gekoppeld moeten worden… CAD-applicaties zijn op deze informatiestroom afgestemd en bieden de ge-

bruiker de mogelijkheid om een grote hoeveelheid informatie te raadplegen. Informatie wordt ook niet op 

één manier geïnterpreteerd, maar gebeurt via verschillende media.   

Games en spellen bezitten dergelijke eigenschappen wat betreft informatie niet. Games tonen enkel rele-

vante informatie en trachten deze zo rechtstreeks en gecondenseerd mogelijk te communiceren met de 

speler. [49] De informatie die getoond wordt in spellen dient enkel om de speler toe te laten beslissingen te 

nemen. De interfaces van games verschillen dan ook sterk van huidige CAD-applicaties.  

Daarnaast bezitten zowel ontwerp als spellen doelstellingen. Deze doelstellingen verschillen op een funda-

menteel vlak. Doelstellingen bij een spel zijn altijd concreet. Het eenvoudigste voorbeeld van de concrete 

doelstelling is het winnen van een spel. Wanneer in een spel geen concrete doelstellingen gevonden kun-

nen worden, neigt deze activiteit meer naar spelen toe. De speler heeft de doelstelling(en) altijd in het ach-

terhoofd en beseft dus welke concrete toestand hij wil bereiken.  

Het ontwerp heeft altijd een doelstelling, namelijk het ontwerpen van een gebouw dat een bepaald aantal 

eisen moet voldoen. Deze doelstelling is echter vaag. Men weet nooit hoe de concrete toestand, het uitein-

delijke gebouw, er zal uitzien. Die concrete toestand wordt net gevormd door het ontwerpproces.  

Dit zijn enkele cruciale verschillen, maar spreken het mogelijk gebruik van serious games in ontwerp niet 

noodzakelijk tegen. Deze verschillen betekenen misschien zelfs net de meerwaarde die serious games aan 

het architecturaal ontwerp kunnen bieden. In spel hoeft men bijvoorbeeld niet aan de realiteit te denken en 

kan men risicoloos beslissingen nemen. Deze vorm van veiligheid bevordert de creativiteit of het genereren 
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 ‘Pervasive’ en ‘ubiquitous’ games worden hier buiten beschouwing gelaten. [74][71] 
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van ideeën. [96] Ook de manier waarop interfaces van games en spellen informatie uitwisselen met de 

speler lijkt zeer bruikbaar. CAD-applicaties tonen naast relevante gegevens vaak ook minder relevante in-

formatie. Een spelachtige aanpak op vlak van GUI kan ingeschakeld worden om de interpretatie van archi-

tecturale informatie te vereenvoudigen en te vergemakkelijken. Ook de eerder vermelde omslachtigheid 

van CAD-applicaties kan eventueel vervangen worden door, net zoals bij games, enkel de mogelijke hande-

lingen op de interface te tonen. Als laatste voorbeeld kan men een spel bedenken waarbij de doelstelling 

wijzigt en doorheen het spel concreter wordt. Een ontwerper kan bijvoorbeeld parameters en constraints in 

het ontwerp ontdekken en het spel vertaalt deze dan in het concretiseren van de doelstelling. 

Dit zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden. Men kan nog andere manieren bedenken om deze verschillen 

uit te buiten in het ontwerp van een serious game. Omdat deze voorbeelden door tijdsgebrek niet verwe-

zenlijkt zijn in een serious game, kan men de meerwaarde die de verschillen met zich meebrengen voorlopig 

slechts als een hypothese beschouwen. Om deze veronderstelling te testen, dient er meer onderzoek te 

gebeuren. 

6.2 Kort samengevat 

Het is duidelijk dat er meer onderzoek nodig is om serious games doelgericht in het architecturaal ontwerp-

proces in te zetten. Serious games in architecturaal ontwerp zijn een quasi onontgonnen terrein, maar lijken 

zeker mogelijkheden te bezitten en kunnen nieuwe perspectieven bieden op het architecturaal ontwerp. 

Spellen kunnen op verscheiden manieren vergeleken worden met architectuurontwerp en zowel de gelijke-

nissen als de verschillen kunnen een meerwaarde betekenen. 

Verscheidene functies worden aangeboden voor toekomstig gebruik in serious games of in applicaties. Deze 

functies zijn echter maar een klein deel van het werk dat dient te gebeuren indien men een volledige reeks 

aan ontwerpmiddelen wil aanbieden. Ook al vormen deze functies momenteel geen volledig geheel, tonen 

zij toch aan dat ze inzetbaar zijn.  
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8.1 Voorgaand onderzoek: VR 

 

Figuur 1: Hybride virtuele ontwerpomgevingen [85] 

 

Figuur 2: VR Sketchpad [26] 

 

Figuur 3: DDDoolz [25] 



 
 

 

 

Figuur 4: StringCVE [30] 

 

Figuur 5: Feature-based model [22] 

  



 
 

 

8.2 Schema’s van het ontwerpproces 

 

 

Figuur 6: RIBA faseschema 

 

Figuur 7: Markus/Maver faseschema 

 

Figuur 8: Lawson subschema 



 
 

 

 

Figuur 9: Foqué momentenschema 

 

Figuur 10: Reffat processchema 

  



 
 

 

8.3 Traditionele media: schetsen en maquette 

Bijgeleverde figuren tonen de diversiteit van de schetsen aan. Sommige zijn een groepering van enkele 

lijnen, terwijl andere zeer uitgewerkt lijken. Ook ziet men dat op eenzelfde blad op verschillende schaalni-

veaus wordt getekend. Verder valt het mengen van CAD-tekeningen en schets ook op.  

(Deze schetsen werden met toelating van de betreffende groepen gebruikt. Elk gebruik van deze afbeeldin-

gen dient aangevraagd te worden.) 

 

Figuur 11: schets groep A 



 
 

 

 

Figuur 12: schets groep A 

 

  



 
 

 

 

Figuur 13: schets groep A 

  



 
 

 

 

Figuur 14: schets groep A 

  



 
 

 

 

Figuur 15: schets groep A 

  



 
 

 

 

Figuur 16: schets groep A 

  



 
 

 

 

Figuur 17: schets groep A 

  



 
 

 

 

Figuur 18: schets groep A 

  



 
 

 

 

Figuur 19: schets groep A 

  



 
 

 

 

Figuur 20: schets groep A 

  



 
 

 

 

Figuur 21: schets groep A 

  



 
 

 

 

Figuur 22: schets groep A 

  



 
 

 

 

Figuur 23: schets groep A 

  



 
 

 

 

Figuur 24: schets groep A 



 
 

 

 

Figuur 25: schets groep B 

  



 
 

 

 

Figuur 26: schets groep B 

  



 
 

 

 

Figuur 27: schets groep B 

  



 
 

 

 

Figuur 28: schets groep B 

  



 
 

 

 

Figuur 29: testmaquettes groep B 

 

Figuur 30: maquette groep 8 



 
 

 

8.4 CAD- en BIM-modellen 

 

Figuur 31: testmodellen groep A (SketchUp) 

 

 

 

Figuur 32: volumeschets groep A (SketchUp) 



 
 

 

 

Figuur 33: model van groep A (AutoCAD) 

 

Figuur 34: BIM-model groep A (Revit) 

  



 
 

 

8.5 Presentatiebeelden 

 

Figuur 35: principesnede groep A 

 

Figuur 36: presentatiemethode plannen groep A 

 

Figuur 37: render groep A 



 
 

 

 

Figuur 38: constructietekening groep A 

 

 

Figuur 39: render groep A 



 
 

 

 

Figuur 40: vogelperspectief ontwerp groep B 

 

 

Figuur 41: photoshop groep B 



 
 

 

 

Figuur 42: photoshop groep B 

 

 

 

Figuur 43: werkingsprincipe constructie groep B 

   



 
 

 

8.6 Andere visualisatiemedia 

 

Figuur 44: evaluatiegrafiek groep A (1 groepslid = 1 kleur) 



 
 

 

 

Figuur 45: evaluatieschema groep B 

  



 
 

 

 

Figuur 46: structuuranalyse groep B 

  



 
 

 

8.7 Spelanalyse: schaken 

  

Figuur 47: bitboard van de witte schaakstukken Figuur 48: bitboard van de zwarte schaakstukken 

Figuur 49: bitboard van de pionnen Figuur 50: bitboard van de koning 

Figuur 51: bitboard van de koningin Figuur 52: bitboard van de lopers 



 
 

 

  

Figuur 53: bitboard van de paarden Figuur 54 bitboard van de torens 

Figuur 55: unie leidt tot bitboard van witte torens 

Figuur 56: bitboard van zwarte stukken Figuur 57: bitboard van de beweging van de witte 
koningin 



 
 

 

 

  

Figuur 58: unie leidt tot de aangevallen stukken 

Figuur 5947: unie leidt tot aangevallen pion 

Figuur 60: unie leidt tot aangevallen paard 



 
 

 

  

Figuur 61: unie leidt tot aangevallen toren 

Figuur 62: 0x88-representatie van het schaakbord 



 
 

 

  

Figuur 63: zoekalgoritmes 



 
 

 

  

Figuur 64: beslissingengrafiek 

Figuur 65: beslissingengrafiek met twee uitsluitende toestanden 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 66: beslissingengrafiek 

Figuur 67: beslissingengrafiek 



 
 

 

8.8 Afbeeldingen prototype 

 

Figuur 68: schema structuur van prototype 

  



 
 

 

 

Figuur 69: algemene tekening 

  



 
 

 

 

Figuur 70: detail 1 

  



 
 

 

 

Figuur 71: detail 2 

  



 
 

 

 

Figuur 72 isometrie bepalende punten 

  



 
 

 

 

Figuur 73: isometrie gegenereerde geometrie 

  



 
 

 

 

Figuur 74: isometrie met triangles 

  



 
 

 

 

Figuur 75: isometrie met geplaatst raam 

  



 
 

 

 

Figuur 76: isometrie vervormde muur 

  



 
 

 

 

Figuur 77: principeschema zoekalgoritme 

  



 
 

 

 

Figuur 78: het kopiëren van een object volgens 2 assen 



 
 

 

 

Figuur 79: de gekopieerde objecten 

 

 

 

 

 

Figuur 80: het toevoegen aan de lijst kolommen 



 
 

 

 

Figuur 81: interface toegevoegde kolommen 

 

 

 

 

 

 

Figuur 82: de beperking van informatie in de interface 

  



 
 

 

 

Figuur 83: menu's verschijnen wanneer een object geselecteerd wordt 

  



 
 

 

 

Figuur 84: vogelperspectief 

  



 
 

 

 

Figuur 85: vervormde muren 

  



 
 

 

9 APPENDIX: ONTWIKKELDE SCRIPTS 



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3 using System.Collections.Generic;

4

5 public class ObjectManager: MonoBehaviour{

6

7  public static List<Selection>ListOfObjects = new List<Selection>(); 

8     

9  

10  public static void AddObject (GameObject go)

11  {

12   Selection s = new Selection();

13   ListOfObjects.Add(s);

14   s.SetGo(go);

15   if (s.go.GetComponent<MeshCollider>()==null)

16   {

17   Destroy(s.go.collider);

18   s.go.AddComponent("MeshCollider");

19   }

20   

21   s.SetOriginalColor(go.renderer.material.color);

22   s.SetStart(go);

23   s.SetInit(go);

24    

25  }

26  

27  public static void RemoveObject(GameObject go)

28  {

29   foreach(Selection s in ListOfObjects)

30   {

31    if(s.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())

32    {

33     ListOfObjects.Remove(s);

34     go.renderer.material.color = s.originalColor;   

35     

36     return;

37    }

38   }

39   

40  }

41  

42  

43  

44  public static bool CheckIfSelected(GameObject go)

45  {

46   foreach(Selection s in ListOfObjects)

47   {

48    if(s.go == go)

49    {

50     return true;

51    }

52   }

53   

54    return false;

55  }

56  

57  public static Selection GetSelection(GameObject go)

58  {

59   foreach(Selection s in ListOfObjects)

60   {

61    if(s.go == go)

62    {

63     return s;

64    }

65   }

66   

67    return null;

68  }

69  

70  /////////////////////////////////////////////////////

71  

72  public static Vector3 GetInit(GameObject go)

73  {

74   foreach(Selection s in ListOfObjects)

75   {

76    if(s.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())



77    {

78     return s.initialPosition;   

79     

80    }

81    

82   }

83   return new Vector3 (0,0,0);

84  }

85

86  public static Vector3[] GetVertices(GameObject go)

87  {

88   foreach(Selection s in ListOfObjects)

89   {

90    if(s.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())

91    {

92     return s.verticesList;   

93     

94    }

95    

96   }

97   return null;

98  }

99  

100  public static Vector3 GetScale(GameObject go)

101  {

102   foreach(Selection s in ListOfObjects)

103   {

104    if(s.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())

105    {

106     return s.initialScale;   

107     

108    }

109    

110   }

111   return Vector3.zero;

112  }

113  

114  public void Update() {

115  

116   foreach(Selection s in ListOfObjects){

117    if(s.go.GetComponent<MeshCollider>()==null) s.go.AddComponent("MeshCollider");

118  }

119 }

120

121

122 public static Color GetColor(GameObject go)

123 {

124  foreach(Selection s in ListOfObjects)

125   {

126    if(s.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())

127    {

128     return s.originalColor;   

129     

130    }

131    

132   }

133   return Color.blue;

134  }

135 }

136

137

138



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class BeamManager{

5

6  public static ArrayList ListOfBeams = new ArrayList(); 

7     

8  

9  public static void AddBeam (GameObject go)

10  {

11   Selection s = new Selection();

12   ListOfBeams.Add(s);

13   s.SetGo(go);

14   s.SetOriginalColor(go.renderer.material.color);

15   s.SetStart(go);

16   s.SetInit(go);

17   //s.SetTemp(go);

18    

19  }

20  

21  public static void RemoveBeam(GameObject go)

22  {

23   foreach(Selection s in ListOfBeams)

24   {

25    if(s.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())

26    {

27     ListOfBeams.Remove(s);

28     go.renderer.material.color = s.originalColor;   

29     

30     return;

31    }

32   }

33   

34  }

35  

36  

37  

38  public static bool CheckIfSelected(GameObject go)

39  {

40   foreach(Selection s in ListOfBeams)

41   {

42    if(s.go == go)

43    {

44     return true;

45    }

46   }

47   

48    return false;

49  }

50  

51  /////////////////////////////////////////////////////

52  

53  

54

55  

56 }

57



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class ColumnManager{

5

6  public static ArrayList ListOfColumns = new ArrayList(); 

7     

8  

9  public static void AddColumn (GameObject go)

10  {

11   Selection s = new Selection();

12   ListOfColumns.Add(s);

13   s.SetGo(go);

14   s.SetOriginalColor(go.renderer.material.color);

15   s.SetStart(go);

16   s.SetInit(go);

17   //s.SetTemp(go);

18    

19  }

20  

21  public static void RemoveColumn(GameObject go)

22  {

23   foreach(Selection s in ListOfColumns)

24   {

25    if(s.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())

26    {

27     ListOfColumns.Remove(s);

28     go.renderer.material.color = s.originalColor;   

29     

30     return;

31    }

32   }

33   

34  }

35  

36  

37  

38  public static bool CheckIfSelected(GameObject go)

39  {

40   foreach(Selection s in ListOfColumns)

41   {

42    if(s.go == go)

43    {

44     return true;

45    }

46   }

47   

48    return false;

49  }

50  

51  /////////////////////////////////////////////////////

52  

53  

54

55  

56 }

57



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class WallManager{

5

6  public static ArrayList ListOfWalls = new ArrayList();

7  public Material muur;

8     

9  

10  public static void AddWall (GameObject go)

11  {

12   Selection s = new Selection();

13   ListOfWalls.Add(s);

14   s.SetGo(go);

15     s.SetOriginalColor(go.renderer.material.color);

16   s.SetStart(go);

17   s.SetInit(go);

18   //s.SetTemp(go);

19   

20

21    

22  }

23  

24  public static void RemoveWall(GameObject go)

25  {

26   foreach(Selection s in ListOfWalls)

27   {

28    if(s.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())

29    {

30     ListOfWalls.Remove(s);

31     go.renderer.material.color = s.originalColor;   

32     

33     return;

34    }

35   }

36   

37  }

38  

39  

40  

41  public static bool CheckIfSelected(GameObject go)

42  {

43   foreach(Selection s in ListOfWalls)

44   {

45    if(s.go == go)

46    {

47     return true;

48    }

49   }

50   

51    return false;

52  }

53  

54  /////////////////////////////////////////////////////

55  

56  

57

58  

59 }

60



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class DeleteManager{

5

6  public static ArrayList ListOfDeletes = new ArrayList(); 

7     

8  

9  public static void AddDelete (GameObject go)

10  {

11   Selection s = new Selection();

12   ListOfDeletes.Add(s);

13   s.SetGo(go);

14   //s.go.transform.renderer.enabled=false;

15   s.go.active=false;

16   GameObject.Find(s.go.name+"test").active=false;

17     

18    

19  }

20  

21  public static void RemoveDelete(GameObject go)

22  {

23   foreach(Selection s in ListOfDeletes)

24   {

25    if(s.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())

26    {

27     ListOfDeletes.Remove(s);

28     //s.go.transform.renderer.enabled=true;

29     s.go.active=true;

30     

31     //go.renderer.material.color = s.originalColor;   

32     

33     return;

34    }

35   }

36   

37  }

38  

39  

40  

41  public static bool CheckIfSelected(GameObject go)

42  {

43   foreach(Selection s in ListOfDeletes)

44   {

45    if(s.go == go)

46    {

47     return true;

48    }

49   }

50   

51    return false;

52  }

53  

54  /////////////////////////////////////////////////////

55  

56  

57

58  

59 }

60



1 using System.Collections;
2 using UnityEngine;
3
4 public class MouseOverMesh : MonoBehaviour
5 {
6  
7   GameObject test;
8   LineRenderer lijn;
9   RaycastHit hit;

10   float vertex;
11  
12  
13  void Start (){
14   ObjectManager.AddObject(gameObject);
15 //  Debug.Log("Werkt wel!");
16   
17   test = new GameObject();
18   test.AddComponent<LineRenderer>();
19   test.name = gameObject.name+"test";
20   lijn = GameObject.Find(gameObject.name+"test").GetComponent<LineRenderer>();
21   test.active=false;
22   
23  }
24  
25  void Update (){
26   if(SelectionManager1.CheckIfSelected(gameObject)||SelectionManager1.CheckIfSelectedMono

(gameObject)){
27    lijn.gameObject.active=true;
28    Mesh mesh = GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;
29    Vector3[] vertices = mesh.vertices;
30    int i = 0;
31    lijn.useWorldSpace = false;
32    lijn.material = new Material(Shader.Find("Particles/Additive"));
33         lijn.SetColors(Color.red,Color.green);
34    lijn.SetVertexCount(vertices.Length);
35    
36    lijn.SetWidth(0.02f,0.02f);
37    
38   
39    
40    while (i < vertices.Length) {
41     
42   
43     float a = Terrain.activeTerrain.SampleHeight(gameObject.transform.position+vertices[i]);
44        
45     if(gameObject.collider!=null) lijn.SetPosition(i, new Vector3(gameObject.transform.

position.x+vertices[i].x,a+0.02f,gameObject.transform.position.z+vertices[i].z));
46     
47     i++;
48    
49    }
50    
51    
52   }
53   else lijn.gameObject.active=false;
54   
55
56  }
57  
58  
59   
60     public void OnMouseDown()
61     {
62   //check if selected
63   bool t = SelectionManager1.CheckIfSelected(gameObject);
64   bool u = SelectionManager1.CheckIfSelectedMono(gameObject);
65   
66   
67   //if not selected  
68   
69   
70   if(!Input.GetKey(KeyCode.LeftAlt)&&Input.mousePosition.y<Screen.height-20){
71    
72   if (Multiselection.multiSelect == true){
73   if(t==false)
74   {



75    
76    SelectionManager1.AddSelection(gameObject);
77   }         
78   //if selected
79   else{
80    SelectionManager1.RemoveSelection(gameObject);
81   }
82   }
83   
84   
85   else{
86     if (SelectionManager1.ActiveSelection != null)
87         {
88             if(u==false){
89     
90    SelectionManager1.Select(gameObject); 
91    }
92    else SelectionManager1.ClearSelection();
93     
94         }
95   else SelectionManager1.Select(gameObject);
96         
97   }
98  
99  }

100     }
101  
102  
103  
104 }
105
106
107
108



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class Selection {

5     //Variables

6     //public static ArrayList ListOfSelected = new ArrayList();

7     public GameObject go;

8     public Color originalColor;

9  public Vector3 startpositie;

10  public Vector3 temppositie;

11  public Vector3 startschaal;

12  public Vector3 tempschaal;

13  public Vector3 testing;

14  public Quaternion startrotatie;

15  public Vector3 initialPosition;

16  public Vector3 initialScale;

17  public Vector3 [] verticesList;

18  public bool isDeleted=false;

19   

20  public void SetInit (GameObject go){

21   this.initialPosition = go.collider.bounds.center;

22   this.initialScale = go.transform.localScale;

23   this.verticesList = go.GetComponent<MeshFilter>().mesh.vertices;

24  }

25  

26  

27  

28  

29  public void SetStart (GameObject go){

30   this.startpositie = go.collider.bounds.center;

31   this.startschaal = go.transform.localScale;

32   this.startrotatie = go.transform.rotation;

33  }

34  public void SetTemp (GameObject go){

35   this.temppositie = go.transform.position;

36   this.tempschaal = go.collider.bounds.center;

37   this.testing = go.transform.localPosition;

38  }

39  

40  public void SetTemp(){

41   this.temppositie = go.transform.position;

42   this.tempschaal = go.collider.bounds.center;

43   this.testing = go.transform.localPosition;

44  }

45  

46  public Vector3 GetStart (){

47   return startpositie;

48  }

49      

50     //Constructors

51     public Selection() { }

52  

53  //Properties

54  //accessor methodes

55  public GameObject GetGo()

56  { return go;}

57  public Color GetOriginalColor()

58  {return originalColor;}

59   

60  public void SetGo(GameObject go)

61  { this.go = go;}

62  public void SetOriginalColor(Color co)

63  {this.originalColor = co;}

64  

65  

66  

67

68   

69  

70  

71     

72

73   

74 }

75



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class SelectionManager1:MonoBehaviour{

5

6  public static ArrayList ListOfSelected = new ArrayList(); 

7  public static ArrayList ListOfAttached = new ArrayList();

8     

9  

10  public static void AddSelection(GameObject go)

11  {

12   Selection s = ObjectManager.GetSelection(go);

13   ListOfSelected.Add(s);

14   s.SetTemp();

15   

16   

17   go.renderer.material.color = Color.red; 

18   

19   

20   if(VertexMenu.vertexSelection){

21    

22    Mesh mesh = s.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

23    Vector3[] vertices = mesh.vertices;

24    for(int i=0;i< vertices.Length;i++) {

25     bool create=true;

26     for(int j=0;j<i;j++){

27      if(vertices[j]==vertices[i])create=false;

28     }

29     if(create){

30      GameObject vertex = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Cube);

31      vertex.transform.localScale=0.05f*Vector3.one;

32      vertex.AddComponent("MouseOverVertex");

33      vertex.transform.name="Vertex "+i;

34      vertex.transform.parent=s.go.transform;

35      vertex.transform.localPosition=vertices[i];

36     }      

37    }

38   }

39   

40  }

41  

42  public static void RemoveSelection(GameObject go)

43  {

44   

45   ArrayList tempList = ListOfSelected;

46   foreach(Selection s in tempList)

47   {

48    if(s.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())

49    { 

50     go.renderer.material.color = ObjectManager.GetColor(s.go);

51     VertexManager.DeleteVertices(go);

52     ListOfSelected.Remove(s);

53     

54     if(VertexMenu.vertexSelection){

55        

56      Mesh mesh = s.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

57      Vector3[] vertices=mesh.vertices;

58      for(int i=0;i< vertices.Length;i++) {

59       if(s.go.transform.Find("Vertex "+i)!=null){

60        GameObject temp=s.go.transform.Find("Vertex "+i).gameObject;

61        if(VertexManager.CheckIfSelected(temp)) VertexManager.RemoveSelection(temp);

62        if(VertexManager.CheckIfVertex(temp)) VertexManager.RemoveVertex(temp);

63       }

64      }

65     }

66     return;

67     

68     

69    }

70    

71    

72   }

73   

74  }

75  

76  public static void ClearMultiselection (){



77   for(int a=0;a<ListOfSelected.Count;a++){

78    if(VertexMenu.vertexSelection){

79     Debug.Log("Nu doet hij echt raar");

80     Selection s=ListOfSelected[a] as Selection;

81     s.go.SetActiveRecursively(true);

82     Mesh mesh = s.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

83     Vector3[] vertices = mesh.vertices;

84     VertexManager.ClearSelection();

85     for(int i=0;i<vertices.Length;i++){

86      bool destroy=true;

87      for(int j=0;j<i;j++) if(vertices[j]==vertices[i]) destroy=false;

88      if(destroy){

89       GameObject temp=s.go.transform.Find("Vertex "+i).gameObject;

90       if(VertexManager.CheckIfSelected(temp))VertexManager.RemoveSelection(temp);

91       VertexManager.RemoveVertex(temp);

92      }

93     }

94    

95    }

96   }

97   

98   while(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){

99    Selection weg=SelectionManager1.ListOfSelected[SelectionManager1.ListOfSelected.Count-1]as 

Selection;

100    ListOfSelected.Remove(weg);

101    weg.go.renderer.material.color = ObjectManager.GetColor(weg.go);

102   }

103  }

104  

105  public static bool CheckIfSelected(GameObject go)

106  {

107   foreach(Selection s in ListOfSelected)

108   {

109    if(s.go == go)

110    {

111     return true;

112    }

113   }

114   

115    return false;

116  }

117  

118  public static bool CheckIfAttached(GameObject go)

119  {

120   foreach(Selection s in ListOfAttached)

121   {

122    if(s.go == go)

123    {

124     return true;

125    }

126   }

127   

128    return false;

129  }

130  

131  /////////////////////////////////////////////////////

132  

133  private static Selection s_ActiveSelection;

134

135     public static Selection ActiveSelection

136     {

137         get

138         {

139             return s_ActiveSelection;

140         }

141         set

142         {

143             s_ActiveSelection = value;

144         }

145     }

146

147     public static void Select(GameObject go)

148     {

149         if (ActiveSelection != null)

150         {

151             Deselect(ActiveSelection);



152         }

153         

154   Selection s = ObjectManager.GetSelection(go);

155   ActiveSelection = s; 

156   s.SetGo(go);

157   s.SetStart(go);

158   s.SetTemp(go);

159   go.renderer.material.color = Color.red; 

160   

161     }

162

163     public static void Deselect(Selection s)

164     {

165         if (ActiveSelection == s)

166         {

167             s.go.renderer.material.color = ObjectManager.GetColor(s.go);

168    

169    ActiveSelection = null;

170    

171         }

172     }

173

174     /*public static bool IsSelected(GameObject gameObject)

175     {

176         return ActiveSelection == gameObject;

177     }*/

178

179     internal static void ClearSelection()

180     {

181         if (ActiveSelection != null)

182         {

183             Deselect(SelectionManager1.ActiveSelection);

184         }

185     }

186  

187  public static bool CheckIfSelectedMono(GameObject go)

188  {

189   

190  if(ActiveSelection!=null){ 

191   if(ActiveSelection.go == go)

192    {

193     return true;

194    }

195   }

196   return false;

197   

198    

199  }

200  

201

202

203  

204  

205 }

206



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class AxisSelection : MonoBehaviour {

5

6  // Use this for initialization

7  void Start () {

8  

9  }

10  

11  private static Selection s_axisSelection;

12

13     public static Selection axisSelection

14     {

15         get

16         {

17             return s_axisSelection;

18         }

19         set

20         {

21             s_axisSelection = value;

22         }

23     }

24

25   public static void SelectAxis(GameObject go)

26     {

27         if (axisSelection != null)

28         {

29             DeselectAxis(axisSelection);

30         }

31         

32   Debug.Log("As geselecteerd");

33   Selection s = new Selection();

34   axisSelection = s; 

35   s.SetGo(go);

36     

37     }

38

39     public static void DeselectAxis(Selection s)

40     {

41         if (axisSelection == s)

42         {

43             axisSelection = null;

44    

45         }

46     }

47

48   

49

50     internal static void ClearAxisSelection()

51     {

52         if (axisSelection != null)

53         {

54             DeselectAxis(axisSelection);

55         }

56     }

57  

58  // Update is called once per frame

59  void Update () {

60    

61   if(Input.GetMouseButtonDown(1)){

62    SelectAxis(gameObject);

63   }

64   if(Input.GetMouseButtonUp(1)){

65    ClearAxisSelection();

66   }

67  }

68    

69  

70   

71   void OnMouseDown(){

72    

73    SelectAxis(gameObject);

74    

75   }

76  



77  void OnMouseUp(){

78   

79    ClearAxisSelection();

80    Debug.Log("Cleared");

81   

82   }

83  

84  

85 }

86



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class RotationSelection : MonoBehaviour {

5

6  // Use this for initialization

7  void Start () {

8  

9  }

10  

11  private static Selection s_axisSelection;

12

13     public static Selection axisSelection

14     {

15         get

16         {

17             return s_axisSelection;

18         }

19         set

20         {

21             s_axisSelection = value;

22         }

23     }

24

25   public static void SelectAxis(GameObject go)

26     {

27         if (axisSelection != null)

28         {

29             DeselectAxis(axisSelection);

30         }

31         

32   Debug.Log("As geselecteerd");

33   Selection s = new Selection();

34   axisSelection = s; 

35   s.SetGo(go);

36     

37     }

38

39     public static void DeselectAxis(Selection s)

40     {

41         if (axisSelection == s)

42         {

43             axisSelection = null;

44    

45         }

46     }

47

48    

49

50     internal static void ClearAxisSelection()

51     {

52         if (axisSelection != null)

53         {

54             DeselectAxis(axisSelection);

55         }

56     }

57  

58  // Update is called once per frame

59  void Update () {

60    

61   if(Input.GetMouseButtonDown(1)){

62    SelectAxis(gameObject);

63   }

64   if(Input.GetMouseButtonUp(1)){

65    ClearAxisSelection();

66   }

67  }

68    

69  

70   

71   void OnMouseDown(){

72    

73    SelectAxis(gameObject);

74    

75   }

76  



77  void OnMouseUp(){

78   

79    ClearAxisSelection();

80    Debug.Log("Cleared");

81   

82   }

83  

84  

85 }

86



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class ScaleSelection : MonoBehaviour {

5

6  // Use this for initialization

7  void Start () {

8  

9  }

10  

11  private static Selection s_scaleSelection;

12

13     public static Selection scaleSelection

14     {

15         get

16         {

17             return s_scaleSelection;

18         }

19         set

20         {

21             s_scaleSelection = value;

22         }

23     }

24

25   public static void SelectCube(GameObject go)

26     {

27         if (scaleSelection != null)

28         {

29             DeselectCube(scaleSelection);

30         }

31         

32   Debug.Log("Cube geselecteerd");

33   Selection s = new Selection();

34   scaleSelection = s; 

35   s.SetGo(go);

36     

37     }

38

39     public static void DeselectCube(Selection s)

40     {

41         if (scaleSelection == s)

42         {

43    if (s.go.GetComponent<MeshCollider>()==null)

44    {

45    Destroy(s.go.collider);

46    s.go.AddComponent("MeshFilter");

47    s.go.AddComponent("MeshCollider");

48    

49    }

50    scaleSelection = null;

51    

52         }

53     }

54

55   

56

57     internal static void ClearScaleSelection()

58     {

59         if (scaleSelection != null)

60         {

61             DeselectCube(scaleSelection);

62         }

63     }

64  

65   

66   

67  void OnMouseDown(){

68    

69    SelectCube(gameObject);

70    

71   }

72  

73  void OnMouseUp(){

74   

75    ClearScaleSelection();

76    Debug.Log("Cleared");



77   

78   }

79  

80  

81 }

82



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class Multiselection : MonoBehaviour {

5

6  public static bool multiSelect = false;

7  public GUISkin x;

8  

9  // Use this for initialization

10  void Start () {

11  

12  }

13  

14  // Update is called once per frame

15  void Update () {

16  

17  }

18

19  void OnGUI () {

20   

21   GUI.skin=x;

22   

23   multiSelect = GUI.Toggle(new Rect (Screen.width-120, 0, 100, 20), multiSelect, "Multiselection");

 

24   

25   if ((multiSelect == false)&&(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0)){

26    if (SelectionManager1.ListOfSelected.Count==1){

27     SelectionManager1.Select((SelectionManager1.ListOfSelected[0] as Selection).go);

28    }

29    SelectionManager1.ClearMultiselection();

30    

31    }

32    

33   if ((multiSelect == true)&&(SelectionManager1.ActiveSelection!=null)){

34    SelectionManager1.AddSelection(SelectionManager1.ActiveSelection.go);

35    SelectionManager1.ClearSelection();

36    

37    } 

38  }

39

40

41

42

43

44

45 }

46



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class ListView : MonoBehaviour {

5

6  // Use this for initialization

7  void Start () {

8  

9  }

10  

11  // Update is called once per frame

12  public void OnGUI () {

13   int i =1;

14   foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected)

15   {

16    GUI.Label(new Rect(10,Screen.height-(30*i),400,30), s.go.name + " - " + s.go.GetInstanceID())

;

17    i++;

18   }

19   

20   GUI.Box(new Rect(0, 0, 100, 100),"Dit is een doosje");

21  

22  

23  }

24  

25  

26 }

27



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3 using System.Collections.Generic;

4

5 public class WallDrawer5 : MonoBehaviour

6 {

7  private MeshFilter filter;

8  private MeshCollider collider;

9  private Mesh mesh;

10  private Mesh tempo;

11  

12  private List<Vector3> lijst=new List<Vector3>();

13  private List<Vector3> topLijst=new List<Vector3>();

14

15  

16  private GameObject letitbe;

17  private static MatLibrary library;

18  

19  public static Material baksteen;

20  

21  public float width=0.14f;

22  public float height=3;

23  

24  private bool closed=false;

25  

26  private List<Vector3> tempVert= new List<Vector3>();

27  private List<int> tempTria= new List<int>();

28  

29  private int[][] linkedVert;

30  

31  private List<Window> windowList= new List<Window>();

32  private List<Door> doorList= new List<Door>();

33  

34  private Floor linkedFloor=null;

35  

36  

37

38  // Use this for initialization

39  void Start ()

40  {

41   letitbe=gameObject;

42   letitbe.layer=11;

43   if(letitbe.GetComponent<MeshFilter>()==null){

44    letitbe.AddComponent<MeshFilter>();

45    letitbe.AddComponent<MeshRenderer>();

46    letitbe.AddComponent<MeshCollider>();

47    letitbe.AddComponent("MouseOverMesh");

48   }

49   

50 //  Debug.Log(letitbe.name);

51   filter=letitbe.GetComponent<MeshFilter>();

52   collider=letitbe.GetComponent<MeshCollider>();

53   mesh=new Mesh();

54   

55   

56  }

57  

58  void OnGUI(){

59   if(Multiselection.multiSelect&&SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){

60    if(SelectionManager1.CheckIfSelected(gameObject)){

61     Vector3 posi=gameObject.collider.bounds.center;

62     Vector3 pos= Cameras.giveCurrent().WorldToScreenPoint(posi);

63     if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+80,200,20), "Close 

wall")){

64      CloseWall();

65     }

66     if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+100,200,20), "Set 

points to grid")){

67     ToGrid();

68     }

69     if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+120,200,20), 

"Orthogonize")){

70      OrthoWall();

71     }

72     

73     



74     if(linkedFloor==null){

75      if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+160,200,20), 

"Create Floor")){

76       CreateFloor();

77      }

78     }

79     else{

80      if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+160,200,20), 

"Unlink Floor")){

81       linkedFloor=null;

82      }

83     }

84    }

85   }

86   else if(SelectionManager1.CheckIfSelectedMono(gameObject)){

87    

88    Vector3 posi=gameObject.collider.bounds.center;

89    Vector3 pos= Cameras.giveCurrent().WorldToScreenPoint(posi);

90    if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+80,200,20), "Close wall"))

{

91     CloseWall();

92    }

93    if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+100,200,20), "Set points 

to grid")){

94     ToGrid();

95    }

96    if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+120,200,20), "Orthogonize"

)){

97     OrthoWall();

98    }

99    

100    

101    if(linkedFloor==null){

102     if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+160,200,20), "Create 

Floor")){

103      CreateFloor();

104     }

105    }

106    else{

107     if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+160,200,20), "Unlink 

Floor")){

108      linkedFloor=null;

109     }

110    }

111    

112   }

113  }

114  

115  void CloseWall(){

116   if(!closed){

117    lijst.Add(lijst[0]);

118    topLijst.Add(topLijst[0]);

119    closed=true;

120    RedrawWall();

121    

122   }

123  }

124  

125  void OrthoWall(){

126   if(closed){

127    for(int i=0;i<lijst.Count-2;i++){

128     if(i==0){

129      lijst[i]=new Vector3((int)lijst[i].x,(int)lijst[i].y,(int)lijst[i].z);

130     }

131     else{

132      if(Mathf.Abs((lijst[i]-lijst[i-1]).z)>Mathf.Abs((lijst[i]-lijst[i-1]).x)) lijst[i]=

lijst[i-1]+Vector3.forward*(lijst[i]-lijst[i-1]).z;

133      else lijst[i]=lijst[i-1]+Vector3.right*(lijst[i]-lijst[i-1]).x;

134     }

135    }

136    int L=lijst.Count;

137    lijst[L-1]=lijst[0];

138    

139    float dX=(lijst[L-1]-lijst[L-2]).x;

140    float dZ=(lijst[L-1]-lijst[L-2]).z;

141    



142    if(Mathf.Abs((lijst[L-2]-lijst[L-3]).z)>Mathf.Abs((lijst[L-2]-lijst[L-3]).x)) lijst[L-2]=

lijst[L-3]+Vector3.forward*((lijst[L-2]-lijst[L-3]).z+dZ);

143    else lijst[L-2]=lijst[L-3]+Vector3.right*((lijst[L-2]-lijst[L-3]).x+dX);

144      

145    

146   }

147   else{

148    for(int i=0;i<lijst.Count;i++){

149     if(i==0){

150      lijst[i]=new Vector3((int)lijst[i].x,(int)lijst[i].y,(int)lijst[i].z);

151      

152     }

153     else{

154      if(Mathf.Abs((lijst[i]-lijst[i-1]).z)>Mathf.Abs((lijst[i]-lijst[i-1]).x)) lijst[i]=

lijst[i-1]+Vector3.forward*(lijst[i]-lijst[i-1]).z;

155      else lijst[i]=lijst[i-1]+Vector3.right*(lijst[i]-lijst[i-1]).x;

156      

157      

158     }

159    }

160   

161   }

162   for(int i=0;i<lijst.Count;i++){

163    topLijst[i]=lijst[i]+height*Vector3.up; 

164   }

165   RedrawWall();

166   

167   

168  }

169  

170  void OptiWall(){

171   List<int> corners=new List<int>();

172   List<Vector3> toDelete=new List<Vector3>();

173   

174   if(closed){

175    

176    

177   }

178   else{

179    Vector3 refer=lijst[1]-lijst[0];

180    Vector3 start=lijst[0];

181    

182    corners.Add(0);

183    for(int i=2;i<lijst.Count;i++){

184     if(Mathf.Abs(Vector3.Angle(refer,lijst[i]-start))>45){

185      corners.Add(i);

186      start=lijst[i];

187      if(i!=lijst.Count-1) refer=lijst[i+1]-lijst[i];

188     }

189    }

190    for(int i=0;i<corners.Count-1;i++){

191     Vector3 refer2=lijst[corners[i+1]]-lijst[corners[i]];

192     int start2=i;

193     for(int j=corners[i]+1;j<corners[i+1];j++){

194      if(Mathf.Abs(Vector3.Angle(lijst[j]-lijst[i],refer2))<45) toDelete.Add(lijst[j]);

195      

196     }

197     

198    }

199    foreach(Vector3 v in toDelete){

200     lijst.Remove(v);

201    }

202    

203   }

204   RedrawWall();

205   

206   

207  }

208  

209  void CreateFloor(){

210   GameObject floor=new GameObject();

211   floor.name=gameObject.name+" vloer";

212   floor.AddComponent<MeshFilter>();

213   floor.AddComponent<MeshRenderer>();

214   floor.AddComponent<MeshCollider>();

215   floor.AddComponent<MouseOverMesh>();



216   floor.AddComponent<Floor>();

217   Floor fl=floor.GetComponent<Floor>();

218   if(!closed)fl.AdjustFloor(topLijst,0.3f);

219   else{

220    List<Vector3>tempList=new List<Vector3>();

221    for(int i=0;i<topLijst.Count-1;i++) tempList.Add(topLijst[i]);

222    fl.AdjustFloor(tempList,0.3f);

223   }

224   fl.DrawFloor();

225   linkedFloor=fl;

226   

227   

228   

229   

230  }

231   

232  void ToGrid(){

233   for(int i=0;i<lijst.Count;i++){

234    lijst[i]=new Vector3((int)lijst[i].x,(int)lijst[i].y,(int)lijst[i].z);

235    topLijst[i]=new Vector3((int)topLijst[i].x,(int)topLijst[i].y,(int)topLijst[i].z);

236   }

237   RedrawWall();

238  }

239   

240  public void AddPoint(Vector3 a){

241   lijst.Add(a);

242   topLijst.Add(a+Vector3.up*height);

243  }

244   

245  public Vector3 GetPoint(int i){

246   return lijst[i];

247  }

248  

249  public Vector3 GetTopPoint(int i){

250   return topLijst[i];

251  }

252  

253  public float GetHeight(){

254   return height;

255  }

256  

257  public int GeefLengte(){

258   return lijst.Count;

259  }

260  

261  public float GetWidth(){

262   return width;

263  }

264  

265  public bool IsClosed(){

266   return closed;

267  }

268  

269  public int[] GetSegments(){

270   int[]list=new int[windowList.Count];

271   for(int i=0;i<windowList.Count;i++){

272    list[i]=windowList[i].GiveSegment();

273   }

274   return list;

275  }

276  

277  public void AdjustPoint(int n,Vector3 ve){

278   lijst[n]+=ve;

279  }

280  

281  public void AdjustTopPoint(int n,Vector3 ve){

282   topLijst[n]+=ve;

283  }

284  

285  public void AdjustPoints(int n,Vector3 ve){

286   AdjustPoint(n,ve);

287   AdjustTopPoint(n,ve);

288  }

289   

290  public void EqualPoint(int n,int o){

291   lijst[n]=lijst[o];



292  }

293  

294  public void EqualTopPoint(int n,int o){

295   topLijst[n]=topLijst[o];

296  }

297  

298  public void EqualPoints(int n, int o){

299   EqualPoint(n,o);

300   EqualTopPoint(n,o);

301  }

302  

303  public void AddWindow(Window w){

304   windowList.Add(w);

305  }

306  

307  public Window GetWindow(int i){

308   return windowList[i];

309  }

310  

311  public int GetWindowCount(){

312   return windowList.Count;

313  }

314  

315  public int GetWindowNumber(Window wi){

316   for(int i=0;i<windowList.Count;i++){

317    if(windowList[i].Equals(wi))return i; 

318   }

319   //Debug.Log("No identical window present");

320   return -1;

321  }

322  

323  

324  public void AdjustWindow (Window w,int s, float sh, float d, float b, float h){

325   windowList[GetWindowNumber(w)].AdjustSize(b,h);

326   windowList[GetWindowNumber(w)].AdjustSegment(s);

327   windowList[GetWindowNumber(w)].AdjustLocation(sh,d);

328   

329  }

330  

331  public void AddDoor(Door d){

332   doorList.Add(d);

333  }

334  

335  public Door GetDoor(int i){

336   return doorList[i];

337  }

338  

339  public int GetDoorCount(){

340   return doorList.Count;

341  }

342  

343  public int GetDoorNumber(Door d){

344   for(int i=0;i<doorList.Count;i++){

345    if(doorList[i].Equals(d))return i; 

346   }

347   //Debug.Log("No identical door present");

348   return -1;

349  }

350  

351  

352  public void AdjustDoor (Door door,int s, float d, float b, float h){

353   doorList[GetDoorNumber(door)].AdjustSize(b,h);

354   doorList[GetDoorNumber(door)].AdjustSegment(s);

355   doorList[GetDoorNumber(door)].AdjustLocation(d);

356   

357  }

358  

359  

360  

361  void ComputeVertices(){

362   

363   int i=0;

364   

365   if(lijst.Count>2){

366    

367    i=lijst.Count-1;



368    

369    float angle=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((lijst[i]-lijst[i-1]),Vector3.Normalize

(lijst[i]-lijst[i-1])+Vector3.Normalize(lijst[i-1]-lijst[i-2])));

370    float topAngle=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((topLijst[i]-topLijst[i-1]),Vector3.

Normalize(topLijst[i]-topLijst[i-1])+Vector3.Normalize(topLijst[i-1]-topLijst[i-2])));

371       

372    Vector3 test=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1])+Vector3.Normalize(lijst[i-1]-lijst[i-

2]);

373    Vector3 widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-test.z,0,test.x))*width/2;

374    

375    Vector3 topTest=Vector3.Normalize(topLijst[i]-topLijst[i-1])+Vector3.Normalize(topLijst[i-

1]-topLijst[i-2]);

376    Vector3 topWidthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-topTest.z,0,topTest.x))*width/2;

377    

378    Vector3 test1=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1]);

379    Vector3 widthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-test1.z,0,test1.x))*width/2;

380    

381    Vector3 topTest1=Vector3.Normalize(topLijst[i]-topLijst[i-1]);

382    Vector3 topWidthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-topTest1.z,0,topTest1.x))*width/2;

383    

384    

385   

386    for(int j=0;j<3;j+=2){

387     tempVert.Remove(tempVert[tempVert.Count-j-1]);

388     tempVert.Remove(tempVert[tempVert.Count-j-1]);

389    }

390    tempVert.Insert(tempVert.Count-2,lijst[i-1]-widthVector/angle);

391    tempVert.Insert(tempVert.Count-2,lijst[i-1]+widthVector/angle);

392    tempVert.Add(topLijst[i-1]-topWidthVector/topAngle);

393    tempVert.Add(topLijst[i-1]+topWidthVector/topAngle);

394    

395    

396    tempVert.Add(lijst[i-1]+widthVector/angle);

397    tempVert.Add(lijst[i-1]-widthVector/angle);

398    tempVert.Add(lijst[i]-widthVector1);

399    tempVert.Add(lijst[i]+widthVector1);

400    tempVert.Add(topLijst[i-1]+topWidthVector/topAngle);

401    tempVert.Add(topLijst[i-1]-topWidthVector/topAngle);

402    tempVert.Add(topLijst[i]-topWidthVector1);

403    tempVert.Add(topLijst[i]+topWidthVector1);

404    

405    

406    

407    

408   }

409   else{

410    

411    

412    i=1;

413    

414    Vector3 test=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1]);

415    Vector3 widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-test.z,0,test.x))*width/2;

416    

417    Vector3 topTest=Vector3.Normalize(topLijst[i]-topLijst[i-1]);

418    Vector3 topWidthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-topTest.z,0,topTest.x))*width/2;

419    

420    

421    tempVert.Add(lijst[i-1]+widthVector);

422    tempVert.Add(lijst[i-1]-widthVector);

423    tempVert.Add(lijst[i]-widthVector);

424    tempVert.Add(lijst[i]+widthVector);

425    tempVert.Add(topLijst[i-1]+topWidthVector);

426    tempVert.Add(topLijst[i-1]-topWidthVector);

427    tempVert.Add(topLijst[i]-topWidthVector);

428    tempVert.Add(topLijst[i]+topWidthVector);

429    

430   }

431   

432   

433   

434    

435   tempTria= new List<int>();

436   

437   int[]beginvlak;

438

439   beginvlak=new int[]{



440    4,1,0,4,5,1};

441   

442   for(int j=0;j<beginvlak.Length;j++){

443    tempTria.Add(beginvlak[j]);

444   }

445   

446   for(i=0;i<tempVert.Count;i+=8){

447    int[]hoho;

448

449     hoho=new int[]{

450     i+0,i+1,i+2,i+2,i+3,i+0,

451     i+4,i+7,i+6,i+6,i+5,i+4,

452     i+3,i+4,i+0,i+3,i+7,i+4,

453     i+1,i+5,i+2,i+5,i+6,i+2

454     };

455    

456    for(int j=0;j<hoho.Length;j++){

457     tempTria.Add(hoho[j]);

458    }

459    

460    if(i==tempVert.Count-8){

461     int[]eindvlak;

462

463     eindvlak=new int[]{

464     i+2,i+6,i+7,i+7,i+3,i+2,

465     };

466    

467     for(int j=0;j<eindvlak.Length;j++){

468      tempTria.Add(eindvlak[j]);

469     }

470    }

471    

472    

473   }  

474  

475   

476   mesh.vertices=tempVert.ToArray();

477   

478   

479   

480   Vector2[]uvs=new Vector2[mesh.vertices.Length];

481   for(i=0;i<uvs.Length;i++){

482    uvs[i]= new Vector2(Mathf.Sqrt(mesh.vertices[i].z*mesh.vertices[i].z+mesh.vertices[i].x*

mesh.vertices[i].x),mesh.vertices[i].y);

483   } 

484   mesh.uv=uvs;

485   mesh.uv2=uvs;

486   

487   

488   

489   mesh.triangles=tempTria.ToArray();

490   

491   

492   

493  }

494  

495  void TotalCompute(){

496   List<Vector3> tempVert= new List<Vector3>();

497   List<Vector3> Vert= new List<Vector3>();

498   int[] Tria;

499   for(int i=1;i<lijst.Count;i++){

500    

501    Vector3 p1=lijst[i-1];

502    Vector3 p2=lijst[i];

503    Vector3 tP1=topLijst[i-1];

504    Vector3 tP2=topLijst[i];

505    

506    if(i==1){

507

508     if(lijst.Count>2){

509      

510      float angle=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((lijst[i+1]-lijst[i]),Vector3.

Normalize(lijst[i+1]-lijst[i])+Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1])));

511      float topAngle=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((topLijst[i+1]-topLijst[i]),

Vector3.Normalize(topLijst[i+1]-topLijst[i])+Vector3.Normalize(topLijst[i]-topLijst[i-1])));

512          



513      //Vector3 widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i+1]-lijst[i-1]).z,0,

(lijst[i+1]-lijst[i-1]).x))*width/2;

514      Vector3 widthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,

(lijst[i]-lijst[i-1]).x))*width/2;

515      Vector3 test=Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i])+Vector3.Normalize(lijst[i]-

lijst[i-1]);

516      Vector3 widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-test.z,0,test.x))*width/2/angle;

517      

518      Vector3 topWidthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-(topLijst[i]-topLijst[i-1]).

z,0,(topLijst[i]-topLijst[i-1]).x))*width/2;

519      Vector3 topTest=Vector3.Normalize(topLijst[i+1]-topLijst[i])+Vector3.Normalize

(topLijst[i]-topLijst[i-1]);

520      Vector3 topWidthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-topTest.z,0,topTest.x))*width

/2/topAngle;     

521      

522      

523      if(closed){

524       //widthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[lijst.Count-2]).z

,0,(lijst[i]-lijst[lijst.Count-2]).x))*width/2;

525       float angle1=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((lijst[1]-lijst[0]),Vector3.

Normalize(lijst[1]-lijst[0])+Vector3.Normalize(lijst[0]-lijst[lijst.Count-2])));

526       float topAngle1=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((topLijst[1]-topLijst[0]),

Vector3.Normalize(topLijst[1]-topLijst[0])+Vector3.Normalize(topLijst[0]-topLijst[topLijst.Count-

2])));

527       test=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[0])+Vector3.Normalize(lijst[0]-lijst

[lijst.Count-2]);

528       topTest=Vector3.Normalize(topLijst[i]-topLijst[0])+Vector3.Normalize(topLijst

[0]-topLijst[topLijst.Count-2]);

529       widthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-test.z,0,test.x))*width/2/angle1;

530       topWidthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-topTest.z,0,topTest.x))*width/2/

topAngle1;

531      } 

532      tempVert.Add(p1+widthVector1);

533      tempVert.Add(p1-widthVector1);

534      tempVert.Add(p2-widthVector);

535      tempVert.Add(p2+widthVector);

536      tempVert.Add(tP1+topWidthVector1);

537      tempVert.Add(tP1-topWidthVector1);

538      tempVert.Add(tP2-topWidthVector);

539      tempVert.Add(tP2+topWidthVector);

540     }

541     else{

542      

543      Vector3 widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst

[i]-lijst[i-1]).x))*width/2;     

544      Vector3 widthVector1=widthVector;

545      

546      Vector3 topWidthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-(topLijst[i]-topLijst[i-1]).z

,0,(topLijst[i]-topLijst[i-1]).x))*width/2;

547      Vector3 topWidthVector1=topWidthVector;

548

549      

550      

551      if(closed){

552       float angle=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((lijst[1]-lijst[0]),Vector3.

Normalize(lijst[1]-lijst[0])+Vector3.Normalize(lijst[0]-lijst[lijst.Count-2])));

553       float topAngle=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((topLijst[1]-topLijst[0]),

Vector3.Normalize(topLijst[1]-topLijst[0])+Vector3.Normalize(topLijst[0]-topLijst[topLijst.Count-

2])));

554       Vector3 test=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[0])+Vector3.Normalize(lijst[0]-

lijst[lijst.Count-2]);

555       Vector3 topTest=Vector3.Normalize(topLijst[i]-topLijst[0])+Vector3.Normalize

(topLijst[0]-lijst[topLijst.Count-2]);

556       widthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-test.z,0,test.x))*width/2/angle;

557       topWidthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-topTest.z,0,topTest.x))*width/2/

topAngle;

558      } 

559       tempVert.Add(p1+widthVector1);

560       tempVert.Add(p1-widthVector1);

561       tempVert.Add(p2-widthVector);

562       tempVert.Add(p2+widthVector);

563       tempVert.Add(tP1+topWidthVector1);

564       tempVert.Add(tP1-topWidthVector1);

565       tempVert.Add(tP2-topWidthVector);

566       tempVert.Add(tP2+topWidthVector);

567      



568     }

569     

570     

571    }

572    

573    else if(i==lijst.Count-1){

574     

575     float angle1=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((lijst[i]-lijst[i-1]),Vector3.

Normalize(lijst[i]-lijst[i-1])+Vector3.Normalize(lijst[i-1]-lijst[i-2])));

576     float topAngle1=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((topLijst[i]-topLijst[i-1]),

Vector3.Normalize(topLijst[i]-topLijst[i-1])+Vector3.Normalize(topLijst[i-1]-topLijst[i-2])));

577         

578     Vector3 widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x))*width/2;

579     Vector3 test=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1])+Vector3.Normalize(lijst[i-1]-lijst

[i-2]);

580     Vector3 widthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-test.z,0,test.x))*width/2/angle1;

581     

582     Vector3 topWidthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-(topLijst[i]-topLijst[i-1]).z,0,

(topLijst[i]-topLijst[i-1]).x))*width/2;

583     Vector3 topTest=Vector3.Normalize(topLijst[i]-topLijst[i-1])+Vector3.Normalize(topLijst

[i-1]-topLijst[i-2]);

584     Vector3 topWidthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-topTest.z,0,topTest.x))*width/2/

topAngle1;    

585     

586     

587     if(closed){

588      float angle=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((lijst[1]-lijst[0]),Vector3.

Normalize(lijst[1]-lijst[0])+Vector3.Normalize(lijst[0]-lijst[lijst.Count-2])));

589      float topAngle=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((topLijst[1]-topLijst[0]),

Vector3.Normalize(topLijst[1]-topLijst[0])+Vector3.Normalize(topLijst[0]-topLijst[topLijst.Count-

2])));

590      

591      test=Vector3.Normalize(lijst[1]-lijst[0])+Vector3.Normalize(lijst[0]-lijst[i-1]);

592      topTest=Vector3.Normalize(topLijst[1]-topLijst[0])+Vector3.Normalize(topLijst[0]-

topLijst[i-1]);

593      widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-test.z,0,test.x))*width/2/angle;

594      topWidthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-topTest.z,0,topTest.x))*width/2/

topAngle;

595      

596     } 

597      tempVert.Add(p1+widthVector1);

598      tempVert.Add(p1-widthVector1);

599      tempVert.Add(p2-widthVector);

600      tempVert.Add(p2+widthVector);

601      tempVert.Add(tP1+topWidthVector1);

602      tempVert.Add(tP1-topWidthVector1);

603      tempVert.Add(tP2-topWidthVector);

604      tempVert.Add(tP2+topWidthVector);

605     

606    }

607    else{

608     

609     float angle=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((lijst[i+1]-lijst[i]),Vector3.

Normalize(lijst[i+1]-lijst[i])+Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1])));

610     float topAngle=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((topLijst[i+1]-topLijst[i]),Vector3

.Normalize(topLijst[i+1]-topLijst[i])+Vector3.Normalize(topLijst[i]-topLijst[i-1])));

611     

612     float angle1=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((lijst[i]-lijst[i-1]),Vector3.

Normalize(lijst[i]-lijst[i-1])+Vector3.Normalize(lijst[i-1]-lijst[i-2])));

613     float topAngle1=Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle((topLijst[i]-topLijst[i-1]),

Vector3.Normalize(topLijst[i]-topLijst[i-1])+Vector3.Normalize(topLijst[i-1]-topLijst[i-2])));

614         

615     Vector3 test=Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i])+Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-

1]);

616     Vector3 widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-test.z,0,test.x))*width/2/angle;

617     Vector3 test1=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1])+Vector3.Normalize(lijst[i-1]-lijst

[i-2]);

618     Vector3 widthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-test1.z,0,test1.x))*width/2/angle1;

619     

620     Vector3 topTest=Vector3.Normalize(topLijst[i+1]-topLijst[i])+Vector3.Normalize(topLijst

[i]-topLijst[i-1]);

621     Vector3 topWidthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-topTest.z,0,topTest.x))*width/2/

topAngle;

622     Vector3 topTest1=Vector3.Normalize(topLijst[i]-topLijst[i-1])+Vector3.Normalize

(topLijst[i-1]-topLijst[i-2]);



623     Vector3 topWidthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-topTest1.z,0,topTest1.x))*width/

2/topAngle1;

624     

625     //Debug.Log(angle+" "+topAngle+" "+angle1+" "+topAngle1);

626     

627     

628     

629     tempVert.Add(p1+widthVector1);

630     tempVert.Add(p1-widthVector1);

631     tempVert.Add(p2-widthVector);

632     tempVert.Add(p2+widthVector);

633     tempVert.Add(tP1+topWidthVector1);

634     tempVert.Add(tP1-topWidthVector1);

635     tempVert.Add(tP2-topWidthVector);

636     tempVert.Add(tP2+topWidthVector);

637   

638    }

639    

640    

641    

642   }

643   

644   if(windowList.Count>0){

645    for(int a=0;a<windowList.Count;a++){

646     Window w=windowList[a];

647     int i=w.GiveSegment();

648     //Debug.Log("segment "+i);

649     Vector3 meter= Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i]);

650     Vector3 refPointA=lijst[i]+w.GiveStartHeight()*Vector3.Normalize(topLijst[i]-lijst[i])/

Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,Vector3.Normalize(topLijst[i]-lijst[i])));

651     Vector3 refPointB=lijst[i+1]+w.GiveStartHeight()*Vector3.Normalize(topLijst[i+1]-lijst

[i+1])/Mathf.Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,Vector3.Normalize(topLijst[i+1]-lijst[i+

1])));

652     meter=Vector3.Normalize(refPointB-refPointA);

653     //Vector3 place=lijst[i]+Vector3.Normalize(topLijst[i]-lijst[i])+w.GiveDistance()*meter

+w.GiveStartHeight()*Vector3.up+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i+1]-lijst[i]).z,0,(lijst[i+

1]-lijst[i]).x))*width/2;

654     Vector3 place=refPointA+w.GiveDistance()*meter+Vector3.Normalize(new Vector3(-

(refPointB-refPointA).z,0,(refPointB-refPointA).x))*width/2;

655     float wi=w.GiveWidth();

656     float h=w.GiveHeight();

657     Vector3[] tempList= new Vector3[8];

658     

659         

660     int where=i*8;

661     //Debug.Log("start "+where);

662     for(int b=0;b<a;b++){

663      Window window=windowList[b];

664      if(i>window.GiveSegment()) where+=32;

665     }

666     //Debug.Log("einde "+where);

667     

668     for(int b=0;b<a;b++){

669      Window window=windowList[b];

670      if(i==window.GiveSegment()&&window.GiveDistance()+window.GiveWidth()<w.GiveDistance

()) where+=32;

671     }

672     

673         

674     for(int j=0;j<8;j++){

675      tempList[j]=tempVert[where+j];

676     }

677     

678     for(int j=0;j<8;j++){

679      tempVert.RemoveAt(where);

680     }

681     

682     Vector3 corner0;

683     Vector3 corner1;

684     Vector3 topCorner0;

685     Vector3 topCorner1;

686     

687    

688     Vector3 refPoint0=lijst[i]+w.GiveStartHeight()/Mathf.Cos(Vector3.Angle(Vector3.up,

topLijst[i]-lijst[i])*Mathf.PI/180)*Vector3.Normalize(topLijst[i]-lijst[i]);

689     Vector3 refPoint1=lijst[i+1]+w.GiveStartHeight()/Mathf.Cos(Vector3.Angle(Vector3.up,



topLijst[i+1]-lijst[i+1])*Mathf.PI/180)*Vector3.Normalize(topLijst[i+1]-lijst[i+1]);

690     Vector3 refTopPoint0=lijst[i]+(w.GiveStartHeight()+h)/Mathf.Cos(Vector3.Angle(Vector3.

up,topLijst[i]-lijst[i])*Mathf.PI/180)*Vector3.Normalize(topLijst[i]-lijst[i]);

691     Vector3 refTopPoint1=lijst[i+1]+(w.GiveStartHeight()+h)/Mathf.Cos(Vector3.Angle(Vector3

.up,topLijst[i+1]-lijst[i+1])*Mathf.PI/180)*Vector3.Normalize(topLijst[i+1]-lijst[i+1]);

692         

693     corner0=refPoint0+Vector3.Normalize(refPoint1-refPoint0)*w.GiveDistance();

694     corner1=refPoint0+Vector3.Normalize(refPoint1-refPoint0)*(w.GiveDistance()+wi);

695     topCorner0=refTopPoint0+Vector3.Normalize(refTopPoint1-refTopPoint0)*w.GiveDistance();

696     topCorner1=refTopPoint0+Vector3.Normalize(refTopPoint1-refTopPoint0)*(w.GiveDistance()+

wi);

697     

698     Vector3 fakeCorner0;

699     Vector3 fakeCorner1;

700     Vector3 fakeTopCorner0;

701     Vector3 fakeTopCorner1;

702     

703     fakeCorner0=lijst[i]+Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i])*w.GiveDistance();

704     fakeCorner1=lijst[i]+Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i])*(w.GiveDistance()+wi);

705     fakeTopCorner0=topLijst[i]+Vector3.Normalize(topLijst[i+1]-topLijst[i])*w.GiveDistance

();

706     fakeTopCorner1=topLijst[i]+Vector3.Normalize(topLijst[i+1]-topLijst[i])*(w.GiveDistance

()+wi);

707     

708         

709     Vector3 windowWidth=Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i])*wi;

710     Vector3 widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i+1]-lijst[i]).z,0,(lijst[i+

1]-lijst[i]).x))*width;

711     

712     //Verste stuk

713     tempVert.Insert(where,tempList[7]);

714     tempVert.Insert(where,tempList[6]);

715     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner1-widthVector/2);

716     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner1+widthVector/2);

717     tempVert.Insert(where,tempList[3]);

718     tempVert.Insert(where,tempList[2]);

719     tempVert.Insert(where,fakeCorner1-widthVector/2);

720     tempVert.Insert(where,fakeCorner1+widthVector/2);

721     

722     //Boven raam    

723     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner1+widthVector/2);

724     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner1-widthVector/2);

725     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner0-widthVector/2);

726     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner0+widthVector/2);

727     tempVert.Insert(where,topCorner1+widthVector/2);

728     tempVert.Insert(where,topCorner1-widthVector/2);

729     tempVert.Insert(where,topCorner0-widthVector/2);

730     tempVert.Insert(where,topCorner0+widthVector/2);

731     

732     //Onder raam   

733     tempVert.Insert(where,corner1+widthVector/2);

734     tempVert.Insert(where,corner1-widthVector/2);

735     tempVert.Insert(where,corner0-widthVector/2);

736     tempVert.Insert(where,corner0+widthVector/2);

737     tempVert.Insert(where,fakeCorner1+widthVector/2);

738     tempVert.Insert(where,fakeCorner1-widthVector/2);

739     tempVert.Insert(where,fakeCorner0-widthVector/2);

740     tempVert.Insert(where,fakeCorner0+widthVector/2);

741     

742     //speciale vlakjes

743    

744     tempVert.Insert(where,corner0+widthVector/2);

745     tempVert.Insert(where,corner1+widthVector/2);

746     tempVert.Insert(where,corner1-widthVector/2);

747     tempVert.Insert(where,corner0-widthVector/2);

748     tempVert.Insert(where,topCorner0+widthVector/2);

749     tempVert.Insert(where,topCorner1+widthVector/2);

750     tempVert.Insert(where,topCorner1-widthVector/2);

751     tempVert.Insert(where,topCorner0-widthVector/2);     

752     

753     //Voorste stuk

754     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner0+widthVector/2);

755     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner0-widthVector/2);

756     tempVert.Insert(where,tempList[5]);

757     tempVert.Insert(where,tempList[4]);    

758     tempVert.Insert(where,fakeCorner0+widthVector/2);



759     tempVert.Insert(where,fakeCorner0-widthVector/2);

760     tempVert.Insert(where,tempList[1]);

761     tempVert.Insert(where,tempList[0]);

762     

763    }

764   }

765   

766   if(doorList.Count>0){

767    for(int a=0;a<doorList.Count;a++){

768     Door d=doorList[a];

769     int i=d.GiveSegment();

770     //Debug.Log("segment "+i);

771     Vector3 meter= Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i]);

772     Vector3 place=lijst[i]+Vector3.Normalize(topLijst[i]-lijst[i])+d.GiveDistance()*meter+

Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i+1]-lijst[i]).z,0,(lijst[i+1]-lijst[i]).x))*width/2;

773     

774     float wi=d.GiveWidth();

775     float h=d.GiveHeight();

776     Vector3[] tempList= new Vector3[8];

777     

778         

779     int where=i*8;

780     //Debug.Log("start "+where);

781     

782     //ramen checken

783     for(int b=0;b<windowList.Count;b++){

784      Window window=windowList[b];

785      if(i>window.GiveSegment()) where+=32;

786     }

787     //Debug.Log("einde "+where);

788     

789     for(int b=0;b<windowList.Count;b++){

790      Window window=windowList[b];

791      if(i==window.GiveSegment()&&window.GiveDistance()+window.GiveWidth()<d.GiveDistance

()) where+=32;

792     }

793     

794     //deuren checken

795     for(int b=0;b<a;b++){

796      Door door=doorList[b];

797      if(i>door.GiveSegment()) where+=32;

798     }

799     //Debug.Log("einde "+where);

800     

801     for(int b=0;b<a;b++){

802      Door door=doorList[b];

803      if(i==door.GiveSegment()&&door.GiveDistance()+door.GiveWidth()<d.GiveDistance()) 

where+=32;

804     }

805     

806         

807     for(int j=0;j<8;j++){

808      tempList[j]=tempVert[where+j];

809     }

810     

811     for(int j=0;j<8;j++){

812      tempVert.RemoveAt(where);

813     }

814     

815     Vector3 corner0;

816     Vector3 corner1;

817     Vector3 topCorner0;

818     Vector3 topCorner1;

819     

820     Vector3 refPoint0=lijst[i];

821     Vector3 refPoint1=lijst[i+1];

822     Vector3 refTopPoint0=lijst[i]+(h)/Mathf.Cos(Vector3.Angle(Vector3.up,topLijst[i]-lijst

[i])*Mathf.PI/180)*Vector3.Normalize(topLijst[i]-lijst[i]);

823     Vector3 refTopPoint1=lijst[i+1]+(h)/Mathf.Cos(Vector3.Angle(Vector3.up,topLijst[i+1]-

lijst[i+1])*Mathf.PI/180)*Vector3.Normalize(topLijst[i+1]-lijst[i+1]);

824     

825     corner0=refPoint0+Vector3.Normalize(refPoint1-refPoint0)*d.GiveDistance();

826     corner1=refPoint0+Vector3.Normalize(refPoint1-refPoint0)*(d.GiveDistance()+wi);

827     topCorner0=refTopPoint0+Vector3.Normalize(refTopPoint1-refTopPoint0)*d.GiveDistance();

828     topCorner1=refTopPoint0+Vector3.Normalize(refTopPoint1-refTopPoint0)*(d.GiveDistance()+

wi);



829     

830     Vector3 fakeCorner0;

831     Vector3 fakeCorner1;

832     Vector3 fakeTopCorner0;

833     Vector3 fakeTopCorner1;

834     

835     fakeCorner0=lijst[i]+Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i])*d.GiveDistance();

836     fakeCorner1=lijst[i]+Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i])*(d.GiveDistance()+wi);

837     fakeTopCorner0=topLijst[i]+Vector3.Normalize(topLijst[i+1]-topLijst[i])*d.GiveDistance

();

838     fakeTopCorner1=topLijst[i]+Vector3.Normalize(topLijst[i+1]-topLijst[i])*(d.GiveDistance

()+wi);

839     

840     

841     Vector3 windowWidth=Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i])*wi;

842     Vector3 widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i+1]-lijst[i]).z,0,(lijst[i+

1]-lijst[i]).x))*width;

843     

844     //Verste stuk

845     tempVert.Insert(where,tempList[7]);

846     tempVert.Insert(where,tempList[6]);

847     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner1-widthVector/2);

848     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner1+widthVector/2);

849     tempVert.Insert(where,tempList[3]);

850     tempVert.Insert(where,tempList[2]);

851     tempVert.Insert(where,fakeCorner1-widthVector/2);

852     tempVert.Insert(where,fakeCorner1+widthVector/2);

853     

854     //Boven raam    

855     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner1+widthVector/2);

856     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner1-widthVector/2);

857     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner0-widthVector/2);

858     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner0+widthVector/2);

859     tempVert.Insert(where,topCorner1+widthVector/2);

860     tempVert.Insert(where,topCorner1-widthVector/2);

861     tempVert.Insert(where,topCorner0-widthVector/2);

862     tempVert.Insert(where,topCorner0+widthVector/2);

863     

864     //Onder raam   

865     tempVert.Insert(where,corner1+widthVector/2);

866     tempVert.Insert(where,corner1-widthVector/2);

867     tempVert.Insert(where,corner0-widthVector/2);

868     tempVert.Insert(where,corner0+widthVector/2);

869     tempVert.Insert(where,fakeCorner1+widthVector/2);

870     tempVert.Insert(where,fakeCorner1-widthVector/2);

871     tempVert.Insert(where,fakeCorner0-widthVector/2);

872     tempVert.Insert(where,fakeCorner0+widthVector/2);

873     

874     //speciale vlakjes

875    

876     tempVert.Insert(where,corner0+widthVector/2);

877     tempVert.Insert(where,corner1+widthVector/2);

878     tempVert.Insert(where,corner1-widthVector/2);

879     tempVert.Insert(where,corner0-widthVector/2);

880     tempVert.Insert(where,topCorner0+widthVector/2);

881     tempVert.Insert(where,topCorner1+widthVector/2);

882     tempVert.Insert(where,topCorner1-widthVector/2);

883     tempVert.Insert(where,topCorner0-widthVector/2);     

884     

885     //Voorste stuk

886     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner0+widthVector/2);

887     tempVert.Insert(where,fakeTopCorner0-widthVector/2);

888     tempVert.Insert(where,tempList[5]);

889     tempVert.Insert(where,tempList[4]);    

890     tempVert.Insert(where,fakeCorner0+widthVector/2);

891     tempVert.Insert(where,fakeCorner0-widthVector/2);

892     tempVert.Insert(where,tempList[1]);

893     tempVert.Insert(where,tempList[0]);

894     

895    }

896   }

897   

898   Vector3[]beginvlak;

899

900   beginvlak=new Vector3[]{

901   tempVert[4],tempVert[1],tempVert[0],tempVert[4],tempVert[5],tempVert[1]};



902    

903   for(int j=0;j<beginvlak.Length;j++){

904    Vert.Add(beginvlak[j]);

905   }

906   

907   for(int i=0;i<tempVert.Count;i+=8){

908    Vector3[]hoho;

909    

910     hoho=new Vector3[]{

911     tempVert[i+0],tempVert[i+1],tempVert[i+2],tempVert[i+2],tempVert[i+3],tempVert[i+0],

912     tempVert[i+4],tempVert[i+7],tempVert[i+6],tempVert[i+6],tempVert[i+5],tempVert[i+4],

913     tempVert[i+3],tempVert[i+4],tempVert[i+0],tempVert[i+3],tempVert[i+7],tempVert[i+4],

914     tempVert[i+1],tempVert[i+5],tempVert[i+2],tempVert[i+5],tempVert[i+6],tempVert[i+2]

915     };

916    

917    for(int j=0;j<hoho.Length;j++){

918     Vert.Add(hoho[j]);

919    }

920    

921    if(i==tempVert.Count-8){

922     Vector3[]eindvlak;

923

924     eindvlak=new Vector3[]{

925     tempVert[i+2],tempVert[i+6],tempVert[i+7],tempVert[i+7],tempVert[i+3],tempVert[i+2]

926     };

927    

928     for(int j=0;j<eindvlak.Length;j++){

929      Vert.Add(eindvlak[j]);

930     }

931    }

932    

933    

934   }

935   

936   Tria=new int[Vert.Count];

937   for(int i=0;i<Vert.Count;i++){

938    Tria[i]=i;

939   }

940  

941   

942   mesh.vertices=Vert.ToArray();

943   

944   Vector2[]uvs=new Vector2[mesh.vertices.Length];

945   for(int i=0;i<uvs.Length;i++){

946    uvs[i]= new Vector2(Mathf.Sqrt(mesh.vertices[i].z*mesh.vertices[i].z+mesh.vertices[i].x*

mesh.vertices[i].x),mesh.vertices[i].y);

947   }

948   mesh.uv=uvs;

949   mesh.uv2=uvs;

950   

951    

952   

953   mesh.triangles=Tria;

954   

955   

956  }

957  

958  /*void SegmentCompute(){

959   List<Vector3> temporaryVert= new List<Vector3>();

960   for(int i=0;i<tempVert.Count;i++) temporaryVert.Add(tempVert[i]);

961   List<Vector3> Vert= new List<Vector3>();

962   int[] Tria;

963    

964   Door d=doorList[doorList.Count-1];

965   int seg=d.GiveSegment();

966   Debug.Log("segment "+seg);

967   Vector3 meter= Vector3.Normalize(lijst[seg+1]-lijst[seg]);

968   Vector3 place=lijst[seg]+Vector3.Normalize(topLijst[seg]-lijst[seg])+d.GiveDistance()*meter+

Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[seg+1]-lijst[seg]).z,0,(lijst[seg+1]-lijst[seg]).x))*width/2;

969   

970   float wi=d.GiveWidth();

971   float h=d.GiveHeight();

972   Vector3[] tempList= new Vector3[8];

973   

974       

975   int where=seg*8;



976   Debug.Log("start "+where);

977   

978   //ramen checken

979   for(int b=0;b<windowList.Count;b++){

980    Window window=windowList[b];

981    if(seg>window.GiveSegment()) where+=32;

982   }

983   Debug.Log("einde "+where);

984   

985   for(int b=0;b<windowList.Count;b++){

986    Window window=windowList[b];

987    if(seg==window.GiveSegment()&&window.GiveDistance()+window.GiveWidth()<d.GiveDistance()) 

where+=32;

988   }

989   Debug.Log("einde2 "+where);

990   

991   //deuren checken

992   for(int b=0;b<doorList.Count-1;b++){

993    Door door=doorList[b];

994    if(seg>door.GiveSegment()) where+=32;

995   }

996   Debug.Log("einde "+where);

997   

998   for(int b=0;b<doorList.Count-1;b++){

999    Door door=doorList[b];

1000    if(seg==door.GiveSegment()&&door.GiveDistance()+door.GiveWidth()<d.GiveDistance()) where+=

32;

1001   }

1002   Debug.Log("einde2 "+where);

1003   Debug.Log("lengte "+temporaryVert.Count);    

1004   for(int j=0;j<8;j++){

1005    tempList[j]=temporaryVert[where+j];

1006   }

1007   

1008   for(int j=0;j<8;j++){

1009    temporaryVert.RemoveAt(where);

1010   }

1011   

1012   Vector3 corner0;

1013   Vector3 corner1;

1014   Vector3 topCorner0;

1015   Vector3 topCorner1;

1016   

1017   

1018   Vector3 refPoint0=lijst[seg];

1019   Vector3 refPoint1=lijst[seg+1];

1020   Vector3 refTopPoint0=lijst[seg]+(h)/Mathf.Cos(Vector3.Angle(Vector3.up,topLijst[seg]-lijst

[seg])*Mathf.PI/180)*Vector3.Normalize(topLijst[seg]-lijst[seg]);

1021   Vector3 refTopPoint1=lijst[seg+1]+(h)/Mathf.Cos(Vector3.Angle(Vector3.up,topLijst[seg+1]-lijst

[seg+1])*Mathf.PI/180)*Vector3.Normalize(topLijst[seg+1]-lijst[seg+1]);

1022       

1023   corner0=refPoint0+Vector3.Normalize(refPoint1-refPoint0)*d.GiveDistance();

1024   corner1=refPoint0+Vector3.Normalize(refPoint1-refPoint0)*(d.GiveDistance()+wi);

1025   topCorner0=refTopPoint0+Vector3.Normalize(refTopPoint1-refTopPoint0)*d.GiveDistance();

1026   topCorner1=refTopPoint0+Vector3.Normalize(refTopPoint1-refTopPoint0)*(d.GiveDistance()+wi);

1027   

1028   Vector3 fakeCorner0;

1029   Vector3 fakeCorner1;

1030   Vector3 fakeTopCorner0;

1031   Vector3 fakeTopCorner1;

1032   

1033   fakeCorner0=lijst[seg]+Vector3.Normalize(lijst[seg+1]-lijst[seg])*d.GiveDistance();

1034   fakeCorner1=lijst[seg]+Vector3.Normalize(lijst[seg+1]-lijst[seg])*(d.GiveDistance()+wi);

1035   fakeTopCorner0=topLijst[seg]+Vector3.Normalize(topLijst[seg+1]-topLijst[seg])*d.GiveDistance();

1036   fakeTopCorner1=topLijst[seg]+Vector3.Normalize(topLijst[seg+1]-topLijst[seg])*(d.GiveDistance()

+wi);

1037   

1038   Vector3 windowWidth=Vector3.Normalize(lijst[seg+1]-lijst[seg])*wi;

1039   Vector3 widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[seg+1]-lijst[seg]).z,0,(lijst[seg+1]-

lijst[seg]).x))*width;

1040   

1041   //Verste stuk

1042   temporaryVert.Insert(where,tempList[7]);

1043   temporaryVert.Insert(where,tempList[6]);

1044   temporaryVert.Insert(where,fakeTopCorner1-widthVector/2);

1045   temporaryVert.Insert(where,fakeTopCorner1+widthVector/2);



1046   temporaryVert.Insert(where,tempList[3]);

1047   temporaryVert.Insert(where,tempList[2]);

1048   temporaryVert.Insert(where,fakeCorner1-widthVector/2);

1049   temporaryVert.Insert(where,fakeCorner1+widthVector/2);

1050   

1051   //Boven raam    

1052   temporaryVert.Insert(where,fakeTopCorner1+widthVector/2);

1053   temporaryVert.Insert(where,fakeTopCorner1-widthVector/2);

1054   temporaryVert.Insert(where,fakeTopCorner0-widthVector/2);

1055   temporaryVert.Insert(where,fakeTopCorner0+widthVector/2);

1056   temporaryVert.Insert(where,topCorner1+widthVector/2);

1057   temporaryVert.Insert(where,topCorner1-widthVector/2);

1058   temporaryVert.Insert(where,topCorner0-widthVector/2);

1059   temporaryVert.Insert(where,topCorner0+widthVector/2);

1060   

1061   //Onder raam   

1062   temporaryVert.Insert(where,corner1+widthVector/2);

1063   temporaryVert.Insert(where,corner1-widthVector/2);

1064   temporaryVert.Insert(where,corner0-widthVector/2);

1065   temporaryVert.Insert(where,corner0+widthVector/2);

1066   temporaryVert.Insert(where,fakeCorner1+widthVector/2);

1067   temporaryVert.Insert(where,fakeCorner1-widthVector/2);

1068   temporaryVert.Insert(where,fakeCorner0-widthVector/2);

1069   temporaryVert.Insert(where,fakeCorner0+widthVector/2);

1070   

1071   //speciale vlakjes

1072  

1073   temporaryVert.Insert(where,corner0+widthVector/2);

1074   temporaryVert.Insert(where,corner1+widthVector/2);

1075   temporaryVert.Insert(where,corner1-widthVector/2);

1076   temporaryVert.Insert(where,corner0-widthVector/2);

1077   temporaryVert.Insert(where,topCorner0+widthVector/2);

1078   temporaryVert.Insert(where,topCorner1+widthVector/2);

1079   temporaryVert.Insert(where,topCorner1-widthVector/2);

1080   temporaryVert.Insert(where,topCorner0-widthVector/2);     

1081   

1082   //Voorste stuk

1083   temporaryVert.Insert(where,fakeTopCorner0+widthVector/2);

1084   temporaryVert.Insert(where,fakeTopCorner0-widthVector/2);

1085   temporaryVert.Insert(where,tempList[5]);

1086   temporaryVert.Insert(where,tempList[4]);    

1087   temporaryVert.Insert(where,fakeCorner0+widthVector/2);

1088   temporaryVert.Insert(where,fakeCorner0-widthVector/2);

1089   temporaryVert.Insert(where,tempList[1]);

1090   temporaryVert.Insert(where,tempList[0]);

1091    

1092   

1093   

1094   

1095   Vector3[]beginvlak;

1096

1097   beginvlak=new Vector3[]{

1098   temporaryVert[4],temporaryVert[1],temporaryVert[0],temporaryVert[4],temporaryVert[5],

temporaryVert[1]};

1099    

1100   for(int j=0;j<beginvlak.Length;j++){

1101    Vert.Add(beginvlak[j]);

1102   }

1103   

1104   for(int i=0;i<temporaryVert.Count;i+=8){

1105    Vector3[]hoho;

1106    

1107     hoho=new Vector3[]{

1108     temporaryVert[i+0],temporaryVert[i+1],temporaryVert[i+2],temporaryVert[i+2],

temporaryVert[i+3],temporaryVert[i+0],

1109     temporaryVert[i+4],temporaryVert[i+7],temporaryVert[i+6],temporaryVert[i+6],

temporaryVert[i+5],temporaryVert[i+4],

1110     temporaryVert[i+3],temporaryVert[i+4],temporaryVert[i+0],temporaryVert[i+3],

temporaryVert[i+7],temporaryVert[i+4],

1111     temporaryVert[i+1],temporaryVert[i+5],temporaryVert[i+2],temporaryVert[i+5],

temporaryVert[i+6],temporaryVert[i+2]

1112     };

1113    

1114    for(int j=0;j<hoho.Length;j++){

1115     Vert.Add(hoho[j]);

1116    }



1117    

1118    if(i==temporaryVert.Count-8){

1119     Vector3[]eindvlak;

1120

1121     eindvlak=new Vector3[]{

1122     temporaryVert[i+2],temporaryVert[i+6],temporaryVert[i+7],temporaryVert[i+7],

temporaryVert[i+3],temporaryVert[i+2]

1123     };

1124    

1125     for(int j=0;j<eindvlak.Length;j++){

1126      Vert.Add(eindvlak[j]);

1127     }

1128    }

1129    

1130    

1131   }

1132   

1133   Tria=new int[Vert.Count];

1134   for(int i=0;i<Vert.Count;i++){

1135    Tria[i]=i;

1136   }

1137  

1138   

1139   mesh.vertices=Vert.ToArray();

1140   

1141   Vector2[]uvs=new Vector2[mesh.vertices.Length];

1142   for(int i=0;i<uvs.Length;i++){

1143    uvs[i]= new Vector2(Mathf.Sqrt(mesh.vertices[i].z*mesh.vertices[i].z+mesh.vertices[i].x*

mesh.vertices[i].x),mesh.vertices[i].y);

1144   }

1145   mesh.uv=uvs;

1146   mesh.uv2=uvs;

1147   mesh.triangles=Tria;

1148   

1149   

1150  }

1151  

1152  */

1153  

1154  public void RedrawWall(){

1155   this.TotalCompute();

1156   mesh.RecalculateBounds();

1157   mesh.RecalculateNormals();

1158   TangentSolver.Solve(mesh);

1159   filter.sharedMesh=mesh;

1160   collider.sharedMesh=null;

1161   collider.sharedMesh=mesh;

1162   gameObject.renderer.material=MatLibrary.library.GetBrick();

1163   if(linkedFloor!=null){

1164    if(!closed)linkedFloor.AdjustFloor(topLijst,0.3f);

1165    else{

1166     List<Vector3>tempList=new List<Vector3>();

1167     for(int i=0;i<topLijst.Count-1;i++) tempList.Add(topLijst[i]);

1168     linkedFloor.AdjustFloor(tempList,0.3f);

1169    }

1170    linkedFloor.DrawFloor();

1171   }

1172   

1173  }

1174  

1175  public void RedrawWallWithoutCollider(){

1176   this.TotalCompute();

1177   mesh.RecalculateBounds();

1178   mesh.RecalculateNormals();

1179   TangentSolver.Solve(mesh);

1180   filter.sharedMesh=mesh;

1181   gameObject.renderer.material=MatLibrary.library.GetBrick();

1182   if(linkedFloor!=null){

1183    if(!closed)linkedFloor.AdjustFloor(topLijst,0.3f);

1184    else{

1185     List<Vector3>tempList=new List<Vector3>();

1186     for(int i=0;i<topLijst.Count-1;i++) tempList.Add(topLijst[i]);

1187     linkedFloor.AdjustFloor(tempList,0.3f);

1188    }

1189    linkedFloor.DrawFloor();

1190   }



1191  }

1192  

1193 /* public void RedrawLastDoor(){

1194   this.SegmentCompute();

1195   mesh.RecalculateBounds();

1196   mesh.RecalculateNormals();

1197   TangentSolver.Solve(mesh);

1198   filter.sharedMesh=mesh;

1199   collider.sharedMesh=null;

1200   collider.sharedMesh=mesh;

1201   gameObject.renderer.material=MatLibrary.library.GetBrick();

1202  }

1203  

1204  public void RedrawLastDoorWithoutCollider(){

1205   this.SegmentCompute();

1206   mesh.RecalculateBounds();

1207   mesh.RecalculateNormals();

1208   TangentSolver.Solve(mesh);

1209   filter.sharedMesh=mesh;

1210   gameObject.renderer.material=MatLibrary.library.GetBrick();

1211  }

1212 */

1213  

1214  public void DrawWall(){

1215   this.ComputeVertices();

1216   mesh.RecalculateBounds();

1217   mesh.RecalculateNormals();

1218   TangentSolver.Solve(mesh);

1219   filter.sharedMesh=mesh;

1220   collider.sharedMesh=null;

1221   collider.sharedMesh=mesh;

1222   gameObject.renderer.material=MatLibrary.library.GetBrick();

1223   if(linkedFloor!=null){

1224    if(!closed)linkedFloor.AdjustFloor(topLijst,0.3f);

1225    else{

1226     List<Vector3>tempList=new List<Vector3>();

1227     for(int i=0;i<topLijst.Count-1;i++) tempList.Add(topLijst[i]);

1228     linkedFloor.AdjustFloor(tempList,0.3f);

1229    }

1230    linkedFloor.DrawFloor();

1231   }

1232   

1233  }

1234  

1235 }

1236

1237

1238



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class Window

5 {

6  private int segment;

7  private Vector3 place;

8  private float height;

9  private float width;

10  private float distance;

11  private float startHeight;

12

13  // Use this for initialization

14  void Start ()

15  {

16   

17  }

18

19  // Update is called once per frame

20  void Update ()

21  {

22   

23  }

24  

25  public Window(){

26  }

27  

28  public Window(int s, float d){

29   segment=s;

30   distance=d;

31   

32  

33  }

34  

35  public Window(int s, float sh, float d, float w, float h){

36   segment=s;

37   distance=d;

38   height=h;

39   width=w;

40   startHeight=sh;

41  }

42  

43  public void AdjustSize(float w, float h){

44   height=h;

45   width=w;

46  }

47  

48  public void AdjustSegment(int s){

49   segment=s;

50  }

51  

52  public void AdjustPlace(Vector3 p){

53   place=p;

54  }

55  

56  public void AdjustLocation(float sh, float d){

57   distance=d;

58   startHeight=sh;

59  }

60  

61  public void AdjustWindow(int s, float sh, float d, float w, float h){

62   segment=s;

63   distance=d;

64   startHeight=sh;

65   height=h;

66   width=w;

67   

68  }

69  

70  public int GiveSegment(){

71   return segment;

72  }

73  

74  public Vector3 GivePlace(){

75   return place;

76  }



77  

78  public float GiveWidth(){

79   return width;

80  }

81  

82  public float GiveHeight(){

83   return height;

84  }

85  

86  public float GiveDistance(){

87   return distance;

88  }

89  

90  public float GiveStartHeight(){

91   return startHeight;

92  }

93  

94  public bool Equals(Window w){

95   return(this.height==w.height&&this.width==w.width&&this.segment==w.segment&&this.place==w.place)

;

96   

97  }

98  

99  

100 }

101

102



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class Door

5 {

6  private int segment;

7  private Vector3 place;

8  private float height;

9  private float width;

10  private float distance;

11  

12  

13

14  // Use this for initialization

15  void Start ()

16  {

17   

18  }

19

20  // Update is called once per frame

21  void Update ()

22  {

23   

24  }

25  

26  public Door(){

27  }

28  

29  public Door(int s, float d){

30   segment=s;

31   distance=d;

32   

33  

34  }

35  

36  public Door(int s, float d, float w, float h){

37   segment=s;

38   distance=d;

39   height=h;

40   width=w;

41   

42  }

43  

44  public void AdjustSize(float w, float h){

45   height=h;

46   width=w;

47  }

48  

49  public void AdjustSegment(int s){

50   segment=s;

51  }

52  

53  public void AdjustPlace(Vector3 p){

54   place=p;

55  }

56  

57  public void AdjustLocation(float d){

58   distance=d;

59   

60  }

61  

62  public void AdjustDoor(int s, float d, float w, float h){

63   segment=s;

64   distance=d;

65   height=h;

66   width=w;

67   

68  }

69  

70  public int GiveSegment(){

71   return segment;

72  }

73  

74  public Vector3 GivePlace(){

75   return place;

76  }



77  

78  public float GiveWidth(){

79   return width;

80  }

81  

82  public float GiveHeight(){

83   return height;

84  }

85  

86  public float GiveDistance(){

87   return distance;

88  }

89  

90  public bool Equals(Door d){

91   return(this.height==d.height&&this.width==d.width&&this.segment==d.segment&&this.place==d.place);

92   

93  }

94  

95  

96 }

97

98



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3 using System.Collections.Generic;

4

5 public class Floor: MonoBehaviour

6 {

7  private Vector3 place;

8  private float thickness;

9  private List<Vector3> edgePoints;

10  private static MatLibrary library;

11  

12  public void Start(){

13   library=GameObject.Find("MaterialLibrary").GetComponent<MatLibrary>();

14  }

15  

16  public Floor(){

17  }

18  

19  public Floor(List<Vector3> l, float t){

20   thickness=t;

21   edgePoints=l; 

22  }

23  

24  public void AdjustEdge(List<Vector3> l){

25   edgePoints=l;

26  }

27  

28  public void AdjustThickness(float t){

29   thickness=t;

30  }

31  

32  public void AdjustFloor(List<Vector3> l, float t){

33   thickness=t;

34   edgePoints=l; 

35  }

36  

37  public Mesh CalculateFloor(){

38   Vector2[] punten2D=new Vector2[edgePoints.Count];

39   for(int i=0;i<punten2D.Length;i++){

40    punten2D[i]=new Vector2(edgePoints[i].x,edgePoints[i].z);

41   }

42   

43   //Trianguleer de lijst met behulp van de triangulator-klasse

44   Triangulator tr = new Triangulator(punten2D);

45         int[] topIndices = tr.Triangulate();

46   

47   //Maak een lijst van 3-dimensionale punten die de vertices vertegenwoordigen

48   Vector3[] topVertices = new Vector3[punten2D.Length];

49         for (int i=0; i<topVertices.Length; i++) {

50             topVertices[i] = edgePoints[i]+thickness*Vector3.up;

51         }

52   

53   //Creëer een lijst van uv's voor het correct renderen van materialen

54   Vector2[]topUvs=new Vector2[topVertices.Length];

55   for(int i=0;i<topUvs.Length;i++){

56    topUvs[i]= new Vector2(topVertices[i].x,topVertices[i].z);

57   }

58   

59   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

60   

61   //Ondervlak

62  

63   

64   //Keer de volgorde om van de bovenste triangles

65   int[] bottomIndices = new int[topIndices.Length];

66   for(int i=0;i<bottomIndices.Length;i++){

67    bottomIndices[i]=topIndices[bottomIndices.Length-1-i];

68   }

69   

70   //Maak een lijst van 3-dimensionale punten die de vertices vertegenwoordigen

71   Vector3[] bottomVertices = new Vector3[punten2D.Length];

72         for (int i=0; i<bottomVertices.Length; i++) {

73             bottomVertices[i] = edgePoints[i];

74         }

75   

76   //Creëer een lijst van uv's voor het correct renderen van materialen



77   Vector2[]bottomUvs=new Vector2[bottomVertices.Length];

78   for(int i=0;i<bottomUvs.Length;i++){

79    bottomUvs[i]= new Vector2(bottomVertices[i].x,bottomVertices[i].z);

80   }

81   

82   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

83   

84   //Zijkant

85   //Neem alle punten van de bovenstaande vertexlijsten

86   List<Vector3>SiVert=new List<Vector3>();

87   for(int i=0;i<topVertices.Length;i++){

88    SiVert.Add(topVertices[i]);

89    SiVert.Add(bottomVertices[i]);

90   }

91   Vector3[] sideVertices=SiVert.ToArray();

92   

93   //Maak een lijst van triangles

94   List<int>siInd=new List<int>();

95   for(int i=0;i<sideVertices.Length-2;i+=2){

96    siInd.Add(i);

97    siInd.Add(i+1);

98    siInd.Add(i+2);

99    siInd.Add(i+1);

100    siInd.Add(i+3);

101    siInd.Add(i+2);

102    

103   }

104   siInd.Add(sideVertices.Length-2);

105   siInd.Add(sideVertices.Length-1);

106   siInd.Add(0);

107   siInd.Add(sideVertices.Length-1);

108   siInd.Add(1);

109   siInd.Add(0);

110   int[]sideIndices=siInd.ToArray();

111   

112    

113   //Creëer een lijst van uv's voor het correct renderen van materialen

114   Vector2[]sideUvs=new Vector2[sideVertices.Length];

115   for(int i=0;i<sideUvs.Length;i++){

116    sideUvs[i]= new Vector2(Mathf.Sqrt(sideVertices[i].z*sideVertices[i].z+sideVertices[i].x*

sideVertices[i].x),sideVertices[i].y);

117   }

118   

119   //Creëer een mesh

120   //Vertices

121   List<Vector3>vert=new List<Vector3>();

122   for(int i=0;i<topVertices.Length;i++){

123   vert.Add(topVertices[i]);

124   }

125   for(int i=0;i<bottomVertices.Length;i++){

126   vert.Add(bottomVertices[i]);

127   }

128   for(int i=0;i<sideVertices.Length;i++){

129   vert.Add(sideVertices[i]);

130   }

131   Vector3[]vertices=vert.ToArray();

132   //Debug.Log("Aantal vertices: "+vertices.Length);

133   

134   //Triangles

135   List<int>tria=new List<int>();

136   for(int i=0;i<topIndices.Length;i++){

137   tria.Add(topIndices[i]);

138   }

139   for(int i=0;i<bottomIndices.Length;i++){

140   tria.Add(bottomIndices[i]+topVertices.Length);

141   }

142   for(int i=0;i<sideIndices.Length;i++){

143   tria.Add(sideIndices[i]+topVertices.Length+bottomVertices.Length);

144   }

145   int[] indices=tria.ToArray();

146   //foreach(int a in indices){Debug.Log("Triangleindex: "+a);}

147   

148   

149   //UV

150   List<Vector2>uvList=new List<Vector2>();

151   for(int i=0;i<topUvs.Length;i++){



152   uvList.Add(topUvs[i]);

153   }

154   for(int i=0;i<bottomUvs.Length;i++){

155   uvList.Add(bottomUvs[i]);

156   }

157   for(int i=0;i<sideUvs.Length;i++){

158   uvList.Add(sideUvs[i]);

159   }

160   Vector2[]uvs=uvList.ToArray();

161   

162   Mesh mesh = new Mesh();

163         mesh.vertices = vertices;

164   mesh.uv=uvs;

165   mesh.uv2=uvs;

166         mesh.triangles = indices;

167   mesh.RecalculateNormals();

168         mesh.RecalculateBounds();

169   TangentSolver.Solve(mesh);

170         

171   return mesh;

172  }

173  

174  public void DrawFloor(){

175   gameObject.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh=CalculateFloor();

176   MeshCollider collider= gameObject.GetComponent<MeshCollider>();

177   collider.sharedMesh=null;

178   collider.sharedMesh=CalculateFloor();

179   gameObject.GetComponent<MeshRenderer>().material=MatLibrary.library.GetBrick();

180   

181  }

182  

183  

184 }

185



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class CreateCube2 : MonoBehaviour {

5  

6

7  RaycastHit hit;

8  //Material crazy = Resources.Load("Bricks", typeof(Material)) as Material;

9  public Material crazy;

10  LayerMask masker;

11  int tellerK=1;

12  int tellerW=1;

13  Camera currentCam;

14  

15  

16  // Use this for initialization

17  void Start () {

18   

19   masker=1000000000;

20   currentCam=Cameras.giveCurrent();

21     

22         

23     }

24

25

26  

27  

28  

29  // Update is called once per frame

30  void Update () {

31   

32   currentCam=Cameras.giveCurrent();

33    

34   

35   if((Physics.Raycast(currentCam.ScreenPointToRay(Input.mousePosition),out hit,Mathf.Infinity,

masker))&&Input.GetMouseButtonDown(0)&&Input.GetKey(KeyCode.X)){

36    GameObject wall = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Cube);

37    wall.transform.localScale=new Vector3(0.14f,3f,5f);

38    wall.AddComponent("MouseOverMesh");

39    wall.renderer.material = crazy;

40    WallManager.AddWall(wall);

41    wall.transform.position = hit.point+Vector3.Project(wall.collider.bounds.extents,Vector3.up);

42    wall.name="Wall "+tellerW;

43    tellerW++;

44   }

45  

46   if ((Physics.Raycast(currentCam.ScreenPointToRay(Input.mousePosition),out hit,Mathf.Infinity,~

masker))&&Input.GetMouseButtonDown(2)){

47    Bounds temp= hit.transform.gameObject.collider.bounds;

48    GameObject cube = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Cube);

49          cube.AddComponent("MouseOverMesh");

50    cube.transform.position = hit.point+Vector3.Project(temp.center+temp.extents-hit.point,

Vector3.up)+Vector3.Project(cube.collider.bounds.extents,Vector3.up);

51    cube.transform.Rotate(0,0,0);

52    cube.name="Kubus "+tellerK;

53    tellerK++;

54  

55   }

56   

57   if ((Physics.Raycast(currentCam.ScreenPointToRay(Input.mousePosition),out hit,Mathf.Infinity,

masker))&&Input.GetMouseButtonDown(2)){

58    GameObject cube = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Cube);

59          cube.AddComponent("MouseOverMesh");

60    cube.transform.position = hit.point+Vector3.Project(cube.collider.bounds.extents,Vector3.up);

61    cube.transform.Rotate(0,0,0);

62    cube.name="Kubus "+tellerK;

63    tellerK++;

64  

65   }

66

67 }

68 }

69



1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3 using System.Collections.Generic;
4 using System;
5
6 public class DrawSomething : MonoBehaviour {
7  
8  
9  Camera currentCam;

10  LineRenderer testje;
11  
12  
13  Mesh mesh;
14  int counter=0;
15  Mesh temp=null;
16  GameObject lijn=null;
17  LineDrawer2 test;
18  
19  WallDrawer tset;
20  
21  WallDrawer5 walld;
22  bool walldraw=false;
23  LayerMask wallMask;
24  int wallteller=1;
25  bool superwall;
26  int wallbypointteller=1;
27  
28  
29  SnakeDrawer2 snake;
30  bool snakedraw=false;
31  int snaketeller=1;
32  
33  Road road;
34  bool superroad=false;
35  bool roaddraw=false;
36  int roadteller=1;
37  
38  
39  int a=0;
40  int lijnteller=1;
41  int rectteller=1;
42  RaycastHit hit;
43  ArrayList punten=new ArrayList();
44  List<Vector3> punten2=new List<Vector3>();
45  LayerMask masker;
46  
47  bool draw=false;
48  Vector3 prevPunt=Vector3.zero;
49  
50  
51  bool drawRect=false;
52  bool plaatspunt=true;
53  bool initialisatie=true;
54  
55  Vector3 punt1=Vector3.zero;
56
57  // Use this for initialization
58  void Start () {
59    
60   
61   //masker= 1<<8;
62   //masker=~masker;
63   masker=1<<10;
64   wallMask=1<<9;
65   
66  }
67  
68  // Update is called once per frame
69  void Update () {
70   //Camera zoeken
71   
72   currentCam=Cameras.giveCurrent();
73  
74   
75  /* if(fps.active==true){
76    currentCam=fps.camera;



77   }
78   else currentCam=topview.camera;
79  */
80   
81   //Ray casten vanuit de camera
82         if (Physics.Raycast(currentCam.ScreenPointToRay(Input.mousePosition),out hit,Mathf.Infinity,

masker)){
83    
84    DrawRect();
85    DrawLine3();
86    
87   }
88   if (Physics.Raycast(currentCam.ScreenPointToRay(Input.mousePosition),out hit,Mathf.Infinity,

wallMask)&&!superwall){
89    DrawWall2();
90    DrawSnake();
91   }
92   if (Physics.Raycast(currentCam.ScreenPointToRay(Input.mousePosition),out hit,Mathf.Infinity,

wallMask)&&superroad){
93    DrawRoad();
94    
95   }
96   
97   if (Physics.Raycast(currentCam.ScreenPointToRay(Input.mousePosition),out hit,Mathf.Infinity,

wallMask)&&superwall){
98    DrawWallByPoints();
99    

100   }
101   
102  }
103  
104  void OnGUI(){
105   if(GUI.Button(new Rect(Screen.width-150,100,100,20),"Create road")){
106    superroad=true;
107     
108   }
109   
110   if(GUI.Button(new Rect(Screen.width-150,130,100,20),"Create wall")){
111    superwall=true;
112    if(walldraw) walldraw=false;
113     
114   }
115  }
116  
117  
118  //////////////////////////////////////////////////////////////////
119  
120  void DrawLine (){
121   
122    
123   if(Input.GetMouseButtonDown(0)&&Input.GetKey(KeyCode.L)) {
124     draw=true;
125     GameObject lijn;
126     lijn=new GameObject();
127     lijn.AddComponent<LineRenderer>();
128     testje=lijn.GetComponent<LineRenderer>();
129     testje.material = new Material(Shader.Find("Particles/Additive"));
130          testje.SetColors(Color.white,Color.white);
131     testje.SetWidth(0.01f,0.01f);
132     lijn.name="lijn"+lijnteller;
133     lijnteller++;
134     punten=new ArrayList();
135     Vector3 punt=hit.point;
136     punten.Add(punt);
137     prevPunt=punt;
138    
139    
140   }
141   
142   if(Input.GetMouseButtonUp(0)){
143    if(draw){
144     draw=false;
145    }
146   }
147   
148   if(draw){



149    Vector3 punt=hit.point;
150    if(Vector3.Distance(punt,prevPunt)>0.05f){
151    punten.Add(punt);
152    prevPunt=punt;
153    testje.SetVertexCount(punten.Count);
154    a=0;
155    foreach (Vector3 v in punten){
156    testje.SetPosition(a,v);
157    a++;
158    
159    }
160    }
161    
162    
163   }
164  }
165  
166  
167  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
168  
169  void DrawLine2 (){
170   
171   
172   
173   
174   if(plaatspunt){ 
175    if(Input.GetMouseButtonDown(0)&&Input.GetKey(KeyCode.L)) {
176     draw=true;
177     GameObject lijn;
178     lijn=new GameObject();
179     lijn.AddComponent<MeshFilter>();
180     
181     lijn.AddComponent<MeshRenderer>();
182     mesh=lijn.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;
183     temp=new Mesh();
184       
185     
186       
187     lijn.name="lijn"+lijnteller;
188     lijnteller++;
189     punten=new ArrayList();
190     Vector3 punt=hit.point;
191     punten2.Add(punt);
192     Vector3[]lijst=new Vector3[4];
193     lijst[4*counter]=punt+0.05f*Vector3.up;
194     lijst[4*counter+1]=punt-0.05f*Vector3.up;
195     lijst[4*counter+2]=punt+0.05f*Vector3.up+0.05f*Vector3.right;
196     lijst[4*counter+3]=punt-0.05f*Vector3.up+0.05f*Vector3.right;
197     Debug.Log("Counter = "+counter);
198     Debug.Log("Lengte = "+lijst.Length);
199     temp.vertices=lijst;
200     mesh=temp;
201     mesh.RecalculateBounds();
202     mesh.RecalculateNormals();
203      
204     prevPunt=punt;
205     plaatspunt=false;
206     initialisatie=false;
207     counter++;
208    }
209    
210    
211   }
212   
213   if(Input.GetMouseButtonUp(0)){
214    if(draw){
215     draw=false;
216    }
217   }
218   
219   if(draw){
220    Vector3 punt=hit.point;
221    Debug.Log("Counter1234 = "+counter);
222    Vector3[]lijst=new Vector3[4*counter+4];
223    int count2=0;
224    foreach(Vector3 v in temp.vertices){



225     Debug.Log("Count2 = "+count2);
226     lijst[count2]=v;
227     count2++;
228     
229    }
230    Debug.Log("Counter = "+counter);
231    Debug.Log("Lengte = "+lijst.Length);
232    lijst[4*counter]=punt+0.05f*Vector3.up;
233    lijst[4*counter+1]=punt-0.05f*Vector3.up;
234    lijst[4*counter+2]=punt+0.05f*Vector3.up+0.05f*Vector3.right;
235    lijst[4*counter+3]=punt-0.05f*Vector3.up+0.05f*Vector3.right;
236    
237    
238    Debug.Log("Lengte = "+lijst.Length);
239    
240    temp.vertices=lijst;
241    mesh.Clear();
242    mesh=temp;
243    mesh.RecalculateBounds();
244    mesh.RecalculateNormals();
245    
246    if(Vector3.Distance(punt,prevPunt)>0.20f){
247     punten.Add(punt);
248     mesh.Clear();
249     mesh=temp;
250     mesh.RecalculateBounds();
251     mesh.RecalculateNormals();
252     prevPunt=punt;
253     counter++;
254    
255    
256    
257    
258    }
259    
260    
261   }
262  }
263  
264  public Vector3 checkVlak(Vector3 a,Vector3 b){
265   if(a.x==b.x) return a.x*Vector3.right;
266   if(a.y==b.y) return a.y*Vector3.up;
267   if(a.z==b.z) return a.z*Vector3.forward;
268   return a;
269  }
270  
271  public Vector3 verschil(Vector3 a,Vector3 b){
272   return b-a;
273  }
274  
275  public Vector2 loodRechte(Vector2 a){
276   return new Vector2(a.y,a.x);
277  }
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  public bool sharedVertices = false;
285  
286  
287  
288  
289  void DrawLine3 (){
290     
291   if(Input.GetMouseButtonDown(0)&&Input.GetKey(KeyCode.L)) {
292    draw=true;
293    GameObject line=new GameObject();
294    line.name="tester";
295    line.transform.Rotate(0,0,0);
296    line.AddComponent<LineDrawer2>();
297    test=line.GetComponent("LineDrawer2") as LineDrawer2;
298    
299    Vector3 punt=hit.point;
300    test.AddPoint(punt);



301    prevPunt=punt;
302     
303   }
304   
305   
306   
307   if(Input.GetMouseButtonUp(0))if(draw)draw=false;
308     
309   if(draw){
310    Vector3 punt=hit.point;
311    if(Vector3.Distance(punt,prevPunt)>0.05f){
312     test.AddPoint(punt);
313     test.DrawLine();
314     prevPunt=punt;
315    
316    }
317   }
318  }
319  
320  void DrawWall (){
321     
322   if(Input.GetMouseButtonDown(0)&&Input.GetKey(KeyCode.Q)) {
323    walldraw=true;
324    GameObject line=new GameObject();
325    line.name="tester";
326    line.transform.Rotate(0,0,0);
327    line.AddComponent<WallDrawer>();
328    tset=line.GetComponent("WallDrawer") as WallDrawer;
329    
330    Vector3 punt=hit.point;
331    tset.AddPoint(punt);
332    prevPunt=punt;
333     
334   }
335   
336   
337   
338   if(Input.GetMouseButtonUp(0))if(walldraw)walldraw=false;
339     
340   if(walldraw){
341    Vector3 punt=hit.point;
342    if(Vector3.Distance(punt,prevPunt)>0.005f){
343     tset.AddPoint(punt);
344     tset.DrawWall();
345     prevPunt=punt;
346    
347    }
348   }
349  }
350  
351  void DrawWall2 (){
352     
353   if(Input.GetMouseButtonDown(0)&&Input.GetKey(KeyCode.W)) {
354    walldraw=true;
355    GameObject line=new GameObject();
356    line.name="Sketch wall "+wallteller;
357    line.transform.Rotate(0,0,0);
358    line.AddComponent<WallDrawer5>();
359    walld=line.GetComponent("WallDrawer5") as WallDrawer5;
360    
361    Vector3 punt=hit.point;
362    walld.AddPoint(punt);
363    prevPunt=punt;
364    wallteller++;
365   }
366   
367   
368   
369   if(Input.GetMouseButtonUp(0))if(walldraw)walldraw=false;
370     
371   if(walldraw){
372    Vector3 punt=hit.point;
373    if(Vector3.Distance(punt,prevPunt)>2f){
374     walld.AddPoint(punt);
375     walld.DrawWall();
376     prevPunt=punt;



377    
378    }
379   }
380  }
381  
382  void DrawSnake (){
383     
384   if(Input.GetMouseButtonDown(0)&&Input.GetKey(KeyCode.C)) {
385    snakedraw=true;
386    GameObject line=new GameObject();
387    line.name="Snake "+snaketeller;
388    line.transform.Rotate(0,0,0);
389    line.AddComponent<SnakeDrawer2>();
390    snake=line.GetComponent("SnakeDrawer2") as SnakeDrawer2;
391    
392    Vector3 punt=hit.point;
393    snake.AddPoint(punt);
394    prevPunt=punt;
395    snaketeller++;
396     
397   }
398   
399   
400   
401   if(Input.GetMouseButtonUp(0))if(snakedraw)snakedraw=false;
402     
403   if(snakedraw){
404    Vector3 punt=hit.point;
405    if(Vector3.Distance(punt,prevPunt)>1){
406     snake.AddPoint(punt);
407     snake.DrawSnake();
408     prevPunt=punt;
409    
410    }
411   }
412  }
413  
414  
415  
416  
417  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
418  
419  void DrawRect (){
420   
421   if(Input.GetKey(KeyCode.R)){
422    drawRect=true;
423    
424   }
425   if(drawRect){
426    if(Input.GetKey(KeyCode.KeypadEnter)) drawRect=false;
427   }
428   
429   if(drawRect){
430    Vector3 punt=hit.point;
431    
432    
433    GameObject rect;
434    if(plaatspunt){
435     if(Input.GetMouseButtonUp(0)){
436      rect=new GameObject();
437      rect.AddComponent<LineRenderer>();
438      testje=rect.GetComponent<LineRenderer>();
439      testje.material = new Material(Shader.Find("Particles/Additive"));
440           testje.SetColors(Color.white,Color.white);
441      testje.SetWidth(0.01f,0.01f);
442      testje.SetVertexCount(5);
443      rect.name="rechthoek"+rectteller;
444      rectteller++;
445      plaatspunt=false;
446      initialisatie=false;
447      punt1=punt;
448      testje.SetPosition(0,punt1+Vector3.forward*(-0.01f));
449      
450      lijn=new GameObject("rechthoek");
451      lijn.AddComponent<MeshFilter>();
452      lijn.AddComponent<MeshRenderer>();



453      lijn.AddComponent<MeshCollider>();
454      lijn.renderer.material.color=Color.white;
455      
456      
457      
458     }
459    }
460    if(!initialisatie){
461     Debug.Log("Worden toegekend!");
462     testje.SetPosition(1,punt-(punt.x-punt1.x)*Vector3.right+Vector3.forward*(-0.01f));
463     testje.SetPosition(2,punt+Vector3.forward*(-0.01f));
464     testje.SetPosition(3,punt1+(punt.x-punt1.x)*Vector3.right+Vector3.forward*(-0.01f));
465     testje.SetPosition(4,punt1+Vector3.forward*(-0.01f));
466     
467     MeshFilter meshFilter = lijn.GetComponent<MeshFilter>();
468     mesh=new Mesh();
469     mesh.vertices= new Vector3[]{punt1+Vector3.forward*(-0.01f), punt-(punt.x-punt1.x)*

Vector3.right+Vector3.forward*(-0.01f), punt+Vector3.forward*(-0.01f),punt1+(punt.x-punt1.x)*Vector3
.right+Vector3.forward*(-0.01f)};

470     
471     //uv
472     Vector2[]uvs=new Vector2[mesh.vertices.Length];
473     for(int i=0;i<uvs.Length;i++){
474     uvs[i]= new Vector2(mesh.vertices[i].x,mesh.vertices[i].z);
475     }
476     mesh.uv=uvs;
477     
478     //triangles
479     if(((punt-punt1).x>0&&(punt-punt1).y>0)||((punt-punt1).x<0&&(punt-punt1).y<0))
480      mesh.triangles= new int[]{0,1,2,2,3,0};
481     else
482      mesh.triangles= new int[]{0,3,2,2,1,0};
483     
484     //recalculate
485     mesh.RecalculateBounds();
486     mesh.RecalculateNormals();
487     meshFilter.sharedMesh=mesh;
488     
489     
490     
491    }
492    
493    if(!plaatspunt){
494     if(Input.GetMouseButtonDown(0)){
495      Debug.Log("wordt afgezet");
496      lijn.renderer.material.color=Color.black;
497      drawRect=false;
498      plaatspunt=true;
499      initialisatie=true;
500     }
501    }
502    
503    
504    
505    
506   
507   }
508  }
509  
510  
511  void DrawRoad(){
512     
513   if(Input.GetMouseButton(0)&&!roaddraw) {
514    walldraw=false;
515    roaddraw=true;
516    GameObject weg=new GameObject();
517    weg.name="Road "+roadteller;
518    weg.AddComponent<Road>();
519    road=weg.GetComponent("Road") as Road;
520    
521    Vector3 punt=hit.point;
522    road.AddPoint(punt);
523    prevPunt=punt;
524    roadteller++;
525   }
526   



527   
528   
529   if(Input.GetKey(KeyCode.Return)&&roaddraw){
530    roaddraw=false;
531    superroad=false;
532   }
533     
534   if(roaddraw&&Vector3.Distance(prevPunt,hit.point)>0.1f){
535    if(Input.GetMouseButton(0)){
536     Vector3 punt=hit.point;
537     road.AddPoint(punt);
538     road.DrawRoad();
539     prevPunt=punt;
540    
541    }
542   }
543  }
544  
545  void DrawWallByPoints(){
546     
547   if(Input.GetMouseButton(0)&&!walldraw) {
548    walldraw=true;
549    roaddraw=false;
550    GameObject muur=new GameObject();
551    muur.name="Wall by points "+wallbypointteller;
552    muur.AddComponent<WallDrawer5>();
553    walld=muur.GetComponent("WallDrawer5") as WallDrawer5;
554    
555    Vector3 punt=hit.point;
556    walld.AddPoint(punt);
557    prevPunt=punt;
558    wallbypointteller++;
559   }
560   
561   
562   
563   if(Input.GetKey(KeyCode.Return)&&walldraw){
564    walldraw=false;
565    superwall=false;
566   }
567     
568   if(walldraw&&Vector3.Distance(prevPunt,hit.point)>0.1f){
569    if(Input.GetMouseButton(0)){
570     Vector3 punt=hit.point;
571     walld.AddPoint(punt);
572     walld.DrawWall();
573     prevPunt=punt;
574    
575    }
576   }
577  }
578  
579 }
580



1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3
4 public class Modify : MonoBehaviour {
5  
6   float a;
7   float b;
8   public static bool cameraMovement = true;
9   public static bool moveItX = false;

10   public static bool moveItY = false;
11   public static bool moveItZ = false;
12   public static float movedistanceX;
13   public static float movedistanceY;
14   public static float movedistanceZ;
15   public static float movetempdistanceX;
16   public static float movetempdistanceY;
17   public static float movetempdistanceZ;
18   GameObject axes;
19   Camera activeCamera;
20   GameObject mainCamera;
21   GameObject topView;
22   Vector3 gravityCenter= new Vector3(0,0,0);
23  
24   GameObject coneX;
25   GameObject coneY;
26   GameObject coneZ;
27   GameObject axisX;
28   GameObject axisY;
29   GameObject axisZ;
30   GameObject XY;
31   GameObject XZ;
32   GameObject YZ;
33   
34   float scale = 0.05f;
35   
36   float afstandX=0;
37  
38  
39  // Use this for initialization
40  void Start () {
41   axes = GameObject.Find("Axes");
42   
43   coneX = GameObject.Find("Cone.2");
44   coneY = GameObject.Find("Cone.1");
45   coneZ = GameObject.Find("Cone");
46   axisX = GameObject.Find("Sweep NURBS.2");
47   axisY = GameObject.Find("Sweep NURBS.1");
48   axisZ = GameObject.Find("Sweep NURBS");
49   XY = GameObject.Find("XY");
50   XZ = GameObject.Find("XZ");
51   YZ = GameObject.Find("YZ");
52   
53   axes.SetActiveRecursively(false);
54   
55         mainCamera = GameObject.Find("Main Camera");
56   topView = GameObject.Find("Camera");
57   
58     }
59
60
61  
62  
63  
64  // Update is called once per frame
65  void Update () {
66   
67   coneX.renderer.material.color = Color.red;
68   coneY.renderer.material.color = Color.green;
69   coneZ.renderer.material.color = Color.blue;
70   axisX.renderer.material.color = Color.red;
71   axisY.renderer.material.color = Color.green;
72   axisZ.renderer.material.color = Color.blue;
73   XY.renderer.material.color = Color.white;
74   XZ.renderer.material.color = Color.white;
75   YZ.renderer.material.color = Color.white;
76   



77   
78   
79   
80   //Welke camera is actief?
81   activeCamera=Cameras.giveCurrent();
82   
83   a = 20* Input.GetAxis("Mouse X");
84   b = 20* Input.GetAxis("Mouse Y");
85   cameraMovement = true;
86   moveItX = false;
87   moveItY = false;
88   moveItZ = false;
89   axes.SetActiveRecursively(false);
90   
91   if(activeCamera.orthographic==true) scale=1f;
92   else scale = 0.05f;
93   
94   
95   
96   
97   
98   
99    

100   //Plaats bepalen van de assen voor beweging
101   if(Input.GetKey(KeyCode.LeftControl)||Input.GetKey(KeyCode.LeftShift)){ 
102    
103     axes.SetActiveRecursively(false);
104   } 
105   else{
106    
107    if (Multiselection.multiSelect == true)
108    {
109     if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
110     
111      axes.SetActiveRecursively(true);
112      Vector3 center=Vector3.zero;
113      float count=(float)SelectionManager1.ListOfSelected.Count;
114      foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
115       if(DeleteManager.CheckIfSelected(s.go)) axes.SetActiveRecursively(false);
116       if(s.go.collider!=null) center  += s.go.collider.bounds.center;
117      }
118      axes.transform.localScale = new Vector3(scale,scale,scale);
119      axes.transform.position=activeCamera.ScreenPointToRay(activeCamera.

WorldToScreenPoint(center/count)).GetPoint(0.1f);
120    
121     }
122    }
123    else
124    {
125     if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
126      if(!DeleteManager.CheckIfSelected(SelectionManager1.ActiveSelection.go)){
127       axes.SetActiveRecursively(true);
128       gravityCenter = SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center;
129
130       axes.transform.localScale = new Vector3(scale,scale,scale);
131       axes.transform.position=activeCamera.ScreenPointToRay(activeCamera.

WorldToScreenPoint(gravityCenter)).GetPoint(0.1f);
132      }
133      
134     }
135      
136      
137    }
138   } 
139   
140    
141    
142   //Bij selectie van de assen...
143   if(AxisSelection.axisSelection!=null){
144   
145    if(AxisSelection.axisSelection.go==axisX){
146     axes.SetActiveRecursively(false);
147     MoveItX();
148     cameraMovement = false;
149     moveItX = true;
150    }



151   
152    if(AxisSelection.axisSelection.go==axisY){
153     axes.SetActiveRecursively(false);
154     MoveItY();
155     cameraMovement = false;
156     moveItY = true;
157    }
158   
159    if(AxisSelection.axisSelection.go==axisZ){
160     axes.SetActiveRecursively(false);
161     MoveItZ();
162     cameraMovement = false;
163     moveItZ = true;
164    }
165    
166    if(AxisSelection.axisSelection.go==XY){
167     axes.SetActiveRecursively(false);
168     //XY.active=true;
169     MoveItX();
170     MoveItY();
171     cameraMovement = false;
172     moveItX = true;
173     moveItY = true;
174    }
175   
176    if(AxisSelection.axisSelection.go==XZ){
177     axes.SetActiveRecursively(false);
178     //XZ.active=true;
179     moveItX = true;
180     moveItZ = true;
181     MoveItX();
182     MoveItZ();
183     cameraMovement = false;
184     
185    }
186   
187    if(AxisSelection.axisSelection.go==YZ){
188     axes.SetActiveRecursively(false);
189     //YZ.active=true;
190     MoveItY();
191     MoveItZ();
192     cameraMovement = false;
193     moveItY = true;
194     moveItZ = true;
195    }
196   }
197   
198   
199   
200   //Kleur van vlakjes van de assen bij beweging
201   if(moveItX&&moveItY){
202    XY.active=true;
203    XY.renderer.material.color = Color.yellow;
204   }
205   
206    
207   if(moveItX&&moveItZ){
208    XZ.active=true;
209    XZ.renderer.material.color = Color.yellow;
210   }
211   
212   
213   if(moveItZ&&moveItY){
214    YZ.active=true;
215    YZ.renderer.material.color = Color.yellow;
216   }
217   
218   
219  //Kleur van de geselecteerde objecten bij stilstand
220   if(!moveItX&&!moveItY&&!moveItZ){
221    if (Multiselection.multiSelect == true)
222    {
223     if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
224      foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
225       s.temppositie=s.go.transform.position;
226       if(s.go.collider!=null) s.tempschaal=s.go.collider.bounds.center;



227       s.go.renderer.material.color = Color.red;
228      }
229     }
230     if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count==0){
231      movedistanceX=0;
232      movedistanceY=0;
233      movedistanceZ=0;
234     }
235    }
236        
237    else{
238     if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
239     SelectionManager1.ActiveSelection.temppositie=SelectionManager1.ActiveSelection.go.

transform.position;
240     SelectionManager1.ActiveSelection.tempschaal=SelectionManager1.ActiveSelection.go.

collider.bounds.center;
241     
242     SelectionManager1.ActiveSelection.go.renderer.material.color = Color.red;
243     
244     }
245     if(SelectionManager1.ActiveSelection==null){
246      movedistanceX=0;
247      movedistanceY=0;
248      movedistanceZ=0;
249     }
250    }
251   }
252  }
253   
254   
255  
256   
257  public void MoveItX () {
258   
259      
260   axisX.active=true;
261   coneX.active=true;
262   axisX.renderer.material.color=Color.yellow;
263   coneX.renderer.material.color=Color.yellow;
264   float restraintX = 1;
265    
266   
267   
268   if (Multiselection.multiSelect == true)
269   { 
270    
271    if(VertexMenu.vertexSelection==true&&VertexManager.SelectedVertices.Count>0){
272     float tempfloat = a*Time.deltaTime;
273     foreach(Vertex v in VertexManager.SelectedVertices)v.MoveX(tempfloat);
274    }
275   
276    else{
277     //Debug.Log("Werkt");
278     foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
279      if (ColumnManager.CheckIfSelected(s.go)) 
280      {restraintX=Mathf.Abs(0.3f-Mathf.Abs(s.go.collider.bounds.center.x-(ObjectManager.

GetInit(s.go)).x));
281      Debug.Log(ObjectManager.GetInit(s.go));
282      }
283  
284      s.go.transform.Translate(s.go.transform.InverseTransformDirection(Vector3.right) *a*

 Time.deltaTime*restraintX);
285      s.go.renderer.material.color = new Color((float)(1-restraintX/0.3),restraintX/0.3f,

0f) ;
286      afstandX=Mathf.Abs(s.go.transform.position.x-s.startpositie.x);
287      Debug.Log(s.go.transform.position.x-s.startpositie.x);
288     
289      movedistanceX= s.go.collider.bounds.center.x-s.startpositie.x;
290      movetempdistanceX= s.go.transform.position.x-s.temppositie.x;
291   
292     }
293    }
294      
295   }
296   
297   else{



298    
299    if (ColumnManager.CheckIfSelected(SelectionManager1.ActiveSelection.go)) restraintX=Mathf.

Abs(0.3f-Mathf.Abs(SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center.x-(ObjectManager.
GetInit(SelectionManager1.ActiveSelection.go)).x));

300   
301    SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.Translate(SelectionManager1.ActiveSelection.

go.transform.InverseTransformDirection(Vector3.right) *a* Time.deltaTime*restraintX);
302    SelectionManager1.ActiveSelection.go.renderer.material.color = new Color((float)(1-

restraintX/0.3),restraintX/0.3f,0f) ;
303    movedistanceX= SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center.x-

SelectionManager1.ActiveSelection.startpositie.x;
304    movetempdistanceX= SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position.x-

SelectionManager1.ActiveSelection.temppositie.x;
305    
306   }
307  }
308      
309      
310  public void MoveItY (){
311   
312   axisY.active=true;
313   coneY.active=true;
314  
315   axisY.renderer.material.color=Color.yellow;
316   coneY.renderer.material.color=Color.yellow;
317    
318   if (Multiselection.multiSelect == true)
319   { 
320    if(VertexMenu.vertexSelection==true&&VertexManager.SelectedVertices.Count>0){
321     float tempfloat = a*Time.deltaTime;
322     foreach(Vertex v in VertexManager.SelectedVertices){
323      v.MoveY(tempfloat);
324     }
325    }
326    else{ 
327     foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
328      s.go.transform.Translate(s.go.transform.InverseTransformDirection(Vector3.up) *b* 

Time.deltaTime);
329      movedistanceY= s.go.collider.bounds.center.y-s.startpositie.y;
330      movetempdistanceY= s.go.transform.position.y-s.temppositie.y;
331      s.go.renderer.material.color = Color.magenta; 
332     }
333    }
334   }
335    
336   else{
337    SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.Translate(SelectionManager1.ActiveSelection.

go.transform.InverseTransformDirection(Vector3.up) *b* Time.deltaTime);
338    movedistanceY= SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center.y-

SelectionManager1.ActiveSelection.startpositie.y;
339    movetempdistanceY= SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position.y-

SelectionManager1.ActiveSelection.temppositie.y;
340    SelectionManager1.ActiveSelection.go.renderer.material.color = Color.magenta;
341   }
342      
343  }
344      
345      
346     
347
348  public void MoveItZ () {
349   axisZ.active=true;
350   coneZ.active=true;
351  
352   axisZ.renderer.material.color=Color.yellow;
353   coneZ.renderer.material.color=Color.yellow;
354
355   if(moveItX){
356    if (Multiselection.multiSelect == true)
357    { 
358     if(VertexMenu.vertexSelection==true&&VertexManager.SelectedVertices.Count>0){
359      float tempfloat = b*Time.deltaTime;
360      foreach(Vertex v in VertexManager.SelectedVertices){
361       v.MoveZ(tempfloat); 
362      }
363     }



364     else{
365      foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
366       s.go.transform.Translate(s.go.transform.InverseTransformDirection(Vector3.

forward) *b* Time.deltaTime); 
367       movedistanceZ= s.go.collider.bounds.center.z-s.startpositie.z;
368       movetempdistanceZ= s.go.transform.position.z-s.temppositie.z;
369       s.go.renderer.material.color = Color.magenta;
370      }
371     }
372    }
373    
374    else{
375     SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.Translate(SelectionManager1.

ActiveSelection.go.transform.InverseTransformDirection(Vector3.forward) *b* Time.deltaTime);
376     movedistanceZ= SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center.z-

SelectionManager1.ActiveSelection.startpositie.z;
377     movetempdistanceZ= SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position.z-

SelectionManager1.ActiveSelection.temppositie.z;
378     SelectionManager1.ActiveSelection.go.renderer.material.color = Color.magenta;
379    }
380   }
381   
382   
383   else{
384    if (Multiselection.multiSelect == true){ 
385     if(VertexMenu.vertexSelection==true&&VertexManager.SelectedVertices.Count>0){
386      float tempfloat = a*Time.deltaTime;
387      foreach(Vertex v in VertexManager.SelectedVertices)v.MoveZ(tempfloat);
388     }
389     else{
390      foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
391       s.go.transform.Translate(s.go.transform.InverseTransformDirection(Vector3.

forward) *a* Time.deltaTime); 
392       movedistanceZ= s.go.transform.position.z-s.startpositie.z; 
393       movetempdistanceZ= s.go.transform.position.z-s.temppositie.z;
394       s.go.renderer.material.color = Color.magenta;
395      }
396     }
397    }
398    
399    else{
400     SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.Translate(SelectionManager1.

ActiveSelection.go.transform.InverseTransformDirection(Vector3.forward) *a* Time.deltaTime);
401     movedistanceZ= SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position.z-

SelectionManager1.ActiveSelection.startpositie.z;
402     movetempdistanceZ= SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position.z-

SelectionManager1.ActiveSelection.temppositie.z;
403     
404     SelectionManager1.ActiveSelection.go.renderer.material.color = Color.magenta;
405    }
406   }
407      
408  } 
409
410  
411  
412 }
413



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class Rotation : MonoBehaviour {

5  

6   float a;

7   float b;

8   public static bool cameraMovement = true;

9   public static bool rotateItX = false;

10   public static bool rotateItY = false;

11   public static bool rotateItZ = false;

12   public static bool rotate = false;

13   

14   

15   Camera activeCamera;

16   GameObject mainCamera;

17   GameObject topView;

18   Vector3 gravityCenter= new Vector3(0,0,0);

19  

20   GameObject rotatieBol;

21  

22   GameObject circleX;

23   GameObject circleY;

24   GameObject circleZ;

25

26   GameObject bol;

27

28   int turn;

29   float scale = 0.02f;

30   float draai=0;

31   

32  

33  

34  // Use this for initialization

35  void Start () {

36   rotatieBol = GameObject.Find("RotationAxes");

37   

38   circleX = GameObject.Find("Tube.1");

39   circleY = GameObject.Find("Tube");

40   circleZ = GameObject.Find("Tube.2");

41   

42   bol = GameObject.Find("Sphere");

43   

44   rotatieBol.SetActiveRecursively(false);

45   

46         mainCamera = GameObject.Find("Main Camera");

47   topView = GameObject.Find("Camera");

48   

49   

50   

51     }

52

53

54  

55  

56  

57  // Update is called once per frame

58  void Update () {

59   

60   circleX.renderer.material.color = Color.red;

61   circleY.renderer.material.color = Color.green;

62   circleZ.renderer.material.color = Color.blue;

63   

64   bol.renderer.material.color = Color.white;

65   

66   

67   

68   

69  //Welke camera is actief?

70   

71   

72   activeCamera=Cameras.giveCurrent();

73   

74   

75   a = -40* Input.GetAxis("Mouse X");

76   b = -40* Input.GetAxis("Mouse Y");



77   cameraMovement = true;

78   rotateItX = false;

79   rotateItY = false;

80   rotateItZ = false;

81   rotate=false;

82   rotatieBol.SetActiveRecursively(false);

83   

84  //Bepaal de beweging van de geselecteerde objecten 

85  /* if (Input.GetMouseButton(0))

86    { 

87     

88    if (Input.GetKey(KeyCode.X)){

89     rotatieBol.SetActiveRecursively(false);

90     RotateItX ();

91     cameraMovement = false;

92     Debug.Log("cameramovement falsified");

93     rotateItX = true;

94     //xAxis = GameObject.Find("Cone.2");

95     //xAxis.renderer.material.color=Color.yellow;

96    }

97    if (Input.GetKey(KeyCode.Y)){

98     rotatieBol.SetActiveRecursively(false);

99     RotateItY ();

100     cameraMovement = false;

101     Debug.Log("cameramovement falsified");

102     rotateItY = true;

103    }

104    if (Input.GetKey(KeyCode.Z)){

105     rotatieBol.SetActiveRecursively(false);

106     RotateItZ ();

107     cameraMovement = false;

108     Debug.Log("cameramovement falsified");

109     rotateItZ = true;

110    }

111    }

112  */ 

113   if(activeCamera.orthographic==true) scale=1f;

114   else scale = 0.02f;

115    

116   //Plaats bepalen van de assen voor beweging

117   if(Input.GetKey(KeyCode.LeftShift)){ 

118    

119     

120    if (Multiselection.multiSelect == true)

121      {

122       if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){

123        rotatieBol.SetActiveRecursively(true);

124       foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){

125        gravityCenter  = s.go.collider.bounds.center;

126        //Debug.Log(gravityCenter);

127       

128        

129        

130        }

131        //gravityCenter/=SelectionManager1.ListOfSelected.Count;

132        //Debug.Log(gravityCenter);

133        rotatieBol.transform.localScale = new Vector3(scale,scale,scale);

134        

135        rotatieBol.transform.position=activeCamera.ScreenPointToRay(activeCamera.

WorldToScreenPoint(gravityCenter)).GetPoint(0.1f);

136        

137       }

138      

139      }

140         

141     else{

142      if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){

143        rotatieBol.SetActiveRecursively(true);

144        gravityCenter = SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center;

145        //Debug.Log(gravityCenter);

146        rotatieBol.transform.localScale = new Vector3(scale,scale,scale);

147        rotatieBol.transform.position=activeCamera.ScreenPointToRay(activeCamera.

WorldToScreenPoint(gravityCenter)).GetPoint(0.1f);

148       

149      }

150      



151     

152     }

153     

154     bol.transform.localScale = new Vector3(0.3f,0.3f,0.3f); 

155    }

156     

157   

158    

159    

160   //Bij selectie van de assen...

161    if(RotationSelection.axisSelection!=null){

162    

163     if(RotationSelection.axisSelection.go==circleX){

164      rotatieBol.SetActiveRecursively(false);

165      RotateItX();

166      cameraMovement = false;

167      rotateItX = true;

168     }

169    

170     if(RotationSelection.axisSelection.go==circleY){

171      rotatieBol.SetActiveRecursively(false);

172      RotateItY();

173      cameraMovement = false;

174      rotateItY = true;

175      draai=0;

176     }

177    

178     if(RotationSelection.axisSelection.go==circleZ){

179      rotatieBol.SetActiveRecursively(false);

180      RotateItZ();

181      cameraMovement = false;

182      rotateItZ = true;

183     }

184     

185     if(RotationSelection.axisSelection.go==bol){

186      rotatieBol.SetActiveRecursively(false);

187      //XY.active=true;

188      RotateItX();

189      RotateItY();

190      RotateItZ();

191      cameraMovement = false;

192      rotateItX = true;

193      rotateItY = true;

194      rotateItZ = true;

195      bol.active=true;

196      bol.renderer.material.color = Color.yellow;

197     }

198     

199     rotate=true;

200    

201   

202    }

203    

204    

205    

206    

207    

208    

209   //Kleur van de geselecteerde objecten bij stilstand

210    if(!rotateItX&&!rotateItY&&!rotateItZ){

211     if (Multiselection.multiSelect == true)

212      {

213       if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){

214        

215       foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){

216        s.temppositie=s.go.transform.position;

217        if(s.go.collider!=null) s.tempschaal=s.go.collider.bounds.center;

218        s.go.renderer.material.color = Color.red;

219        

220       }

221      }

222      

223      }

224         

225     else{

226      if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){



227      SelectionManager1.ActiveSelection.temppositie=SelectionManager1.ActiveSelection.go.

transform.position;

228      SelectionManager1.ActiveSelection.tempschaal=SelectionManager1.ActiveSelection.go.

collider.bounds.center;

229      

230      SelectionManager1.ActiveSelection.go.renderer.material.color = Color.red;

231      

232      }

233      

234      

235     }

236    }

237    

238   

239   

240   }

241   

242   

243  

244   

245  public void RotateItX () {

246   circleX.active=true;

247   circleX.renderer.material.color=Color.yellow;

248   

249   if (Multiselection.multiSelect == true){      

250    foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){

251     Vector3 move=s.go.collider.bounds.center;

252     move-=s.go.transform.position;

253    

254     Mesh mesh = s.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

255     Vector3[] vertices = mesh.vertices;

256     int i = 0;

257     Matrix mat = new Matrix(); 

258     draai =a*Time.deltaTime;

259     mat *= Matrix.RotateX(draai);

260     while (i < vertices.Length) {

261      vertices[i]-=move;

262      vertices[i] = mat.TransformVector(vertices[i]);

263      vertices[i]+=move;

264      i++;

265     }

266     mesh.vertices = vertices;

267     mesh.RecalculateNormals();

268     mesh.RecalculateBounds();

269     s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

270     s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

271    }     

272   }   

273   else{

274    Vector3 move=SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center;

275    move-=SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position;

276   

277    Mesh mesh = SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

278    Vector3[] vertices = mesh.vertices;

279    int i = 0;

280    Matrix mat = new Matrix(); 

281    draai =a*Time.deltaTime;

282    mat *= Matrix.RotateX(draai);

283    while (i < vertices.Length) {

284     vertices[i]-=move;

285     vertices[i] = mat.TransformVector(vertices[i]);

286     vertices[i]+=move;

287     i++;

288    }

289    mesh.vertices = vertices;

290    mesh.RecalculateNormals();

291    mesh.RecalculateBounds();

292    SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

293    SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

294   }

295  }

296  

297      

298      

299  public void RotateItY () {

300   circleY.active=true;



301   circleY.renderer.material.color=Color.yellow;

302

303   if (Multiselection.multiSelect == true){       

304    foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){

305     Vector3 move=s.go.collider.bounds.center;

306     move-=s.go.transform.position;

307     Mesh mesh = s.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

308     Vector3[] vertices = mesh.vertices;

309     int i = 0;

310      

311     Matrix mat = new Matrix(); 

312     draai =a*Time.deltaTime;

313     mat *= Matrix.RotateY(draai);

314   

315     i =0;

316     while (i < vertices.Length) {

317      vertices[i]-=move;

318      vertices[i] = mat.TransformVector(vertices[i]);

319      vertices[i]+=move;

320      i++;

321     }

322    

323     mesh.vertices = vertices;

324     mesh.RecalculateNormals();

325     mesh.RecalculateBounds();

326     s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

327     s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

328    }

329  

330   }

331    

332   else{

333    Vector3 move=SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center;

334    move-=SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position;

335   

336    Mesh mesh = SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

337    Vector3[] vertices = mesh.vertices;

338    int i = 0;

339    Matrix mat = new Matrix(); 

340    draai =a*Time.deltaTime;

341    mat *= Matrix.RotateY(draai);

342    while (i < vertices.Length) {

343     vertices[i]-=move;

344     vertices[i] = mat.TransformVector(vertices[i]);

345     vertices[i]+=move;

346     i++;

347    }

348    mesh.vertices = vertices;

349    mesh.RecalculateNormals();

350    mesh.RecalculateBounds();

351    SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

352    SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

353   }

354    

355  }

356      

357      

358     

359

360  public void RotateItZ () {

361   circleZ.active=true;

362   circleZ.renderer.material.color=Color.yellow;

363     

364   if(rotateItX){

365    if (Multiselection.multiSelect == true){ 

366     foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){

367      Vector3 move=s.go.collider.bounds.center;

368      move-=s.go.transform.position;

369     

370      Mesh mesh = s.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

371      Vector3[] vertices = mesh.vertices;

372      int i = 0;

373           

374      Matrix mat = new Matrix(); 

375      draai =b*Time.deltaTime;

376      mat *= Matrix.RotateZ(draai);



377    

378      i =0;

379      while (i < vertices.Length) {

380       vertices[i]-=move;

381       vertices[i] = mat.TransformVector(vertices[i]);

382       vertices[i]+=move;

383       i++;

384              

385      }

386       

387      mesh.vertices = vertices;

388      mesh.RecalculateNormals();

389      mesh.RecalculateBounds();

390      s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

391      s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

392     }

393    }

394      

395    else{

396     Vector3 move=SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center;

397     move-=SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position;

398    

399     Mesh mesh = SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

400     Vector3[] vertices = mesh.vertices;

401     int i = 0;

402     Matrix mat = new Matrix(); 

403     draai =b*Time.deltaTime;

404     mat *= Matrix.RotateZ(draai);

405     while (i < vertices.Length) {

406      vertices[i]-=move;

407      vertices[i] = mat.TransformVector(vertices[i]);

408      vertices[i]+=move;

409      i++;

410     }

411     mesh.vertices = vertices;

412     mesh.RecalculateNormals();

413     mesh.RecalculateBounds();

414     SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

415     SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

416    }

417   }

418   else{

419    if (Multiselection.multiSelect == true){ 

420     foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){

421      Vector3 move=s.go.collider.bounds.center;

422      move-=s.go.transform.position;

423     

424      Mesh mesh = s.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

425      Vector3[] vertices = mesh.vertices;

426      int i = 0;

427           

428      Matrix mat = new Matrix(); 

429      draai =a*Time.deltaTime;

430      mat *= Matrix.RotateZ(draai);

431    

432      i =0;

433      while (i < vertices.Length) {

434       vertices[i]-=move;

435       vertices[i] = mat.TransformVector(vertices[i]);

436       vertices[i]+=move;

437       i++;

438      }

439      mesh.vertices = vertices;

440      mesh.RecalculateNormals();

441      mesh.RecalculateBounds();

442      s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

443      s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

444     } 

445    }

446    else{

447     Vector3 move=SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center;

448     move-=SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position;

449    

450     Mesh mesh = SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

451     Vector3[] vertices = mesh.vertices;

452     int i = 0;



453     Matrix mat = new Matrix(); 

454     draai =a*Time.deltaTime;

455     mat *= Matrix.RotateZ(draai);

456     while (i < vertices.Length) {

457      vertices[i]-=move;

458      vertices[i] = mat.TransformVector(vertices[i]);

459      vertices[i]+=move;

460      i++;

461     }

462     mesh.vertices = vertices;

463     mesh.RecalculateNormals();

464     mesh.RecalculateBounds();

465     SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

466     SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

467    }

468   }

469   

470  } 

471

472  

473   

474  

475 }



1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3 using System;
4
5 public class ScaleIt : MonoBehaviour {
6  
7   float a;
8   float b;
9   public static bool cameraMovement = true;

10   public static bool scaleItX = false;
11   public static bool scaleItY = false;
12   public static bool scaleItZ = false;
13   public static float movedistanceX;
14   public static float movedistanceY;
15   public static float movedistanceZ;
16   public static float movetempdistanceX;
17   public static float movetempdistanceY;
18   public static float movetempdistanceZ;
19   GameObject scaleAxes;
20   Camera activeCamera;
21   GameObject mainCamera;
22   GameObject topView;
23   Vector3 gravityCenter;
24  
25   GameObject cubeX;
26   GameObject cubeY;
27   GameObject cubeZ;
28   GameObject scaleAxisX;
29   GameObject scaleAxisY;
30   GameObject scaleAxisZ;
31   GameObject totalScale;
32   
33   Vector3 testing;
34   
35   float scale = 0.05f;
36   Vector3 scaling;
37     
38   float x;
39   Vector3 plaats= new Vector3(0,0,0);
40   
41   float rotatieX;
42   float rotatieY;
43   float rotatieZ;
44   
45   
46    
47  
48  // Use this for initialization
49  void Start () {
50   scaleAxes = GameObject.Find("ScaleAxes");
51   
52   cubeX = GameObject.Find("CubeX");
53   cubeY = GameObject.Find("CubeY");
54   cubeZ = GameObject.Find("CubeZ");
55   totalScale = GameObject.Find("CubeTotal");
56   scaleAxisX = GameObject.Find("ScaleAxisX");
57   scaleAxisY = GameObject.Find("ScaleAxisY");
58   scaleAxisZ = GameObject.Find("ScaleAxisZ");
59   
60   
61   scaleAxes.SetActiveRecursively(false);
62   
63         mainCamera = GameObject.Find("Main Camera");
64   topView = GameObject.Find("Camera");
65   
66     }
67
68
69  
70  
71  
72  // Update is called once per frame
73  void Update () {
74   
75   cubeX.renderer.material.color = Color.red;
76   cubeY.renderer.material.color = Color.green;



77   cubeZ.renderer.material.color = Color.blue;
78   scaleAxisX.renderer.material.color = Color.red;
79   scaleAxisY.renderer.material.color = Color.green;
80   scaleAxisZ.renderer.material.color = Color.blue;
81   totalScale.renderer.material.color = Color.white;
82  
83   
84   
85   
86   
87  //Welke camera is actief?
88  
89   activeCamera=Cameras.giveCurrent();
90   
91  /* if(mainCamera.active)
92    activeCamera=mainCamera.camera;
93   else
94    activeCamera=topView.camera;
95  */ 
96   
97   a = Input.GetAxis("Mouse X")*10;
98   b = Input.GetAxis("Mouse Y")*10;
99   cameraMovement = true;

100   scaleItX = false;
101   scaleItY = false;
102   scaleItZ = false;
103   scaleAxes.SetActiveRecursively(false);
104   x= (float) Math.Pow(2,(double)a/10);
105   x=a/10;
106   
107  //Bepaal de beweging van de geselecteerde objecten 
108   if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0||SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
109    if (Input.GetMouseButton(1)){ 
110      
111     if (Input.GetKey(KeyCode.X)){
112      ScaleItX ();
113      cameraMovement = false;
114      Debug.Log("cameramovement falsified");
115      scaleItX = true;
116      
117     }
118     if (Input.GetKey(KeyCode.Y)){
119      ScaleItY ();
120      cameraMovement = false;
121      Debug.Log("cameramovement falsified");
122      scaleItY = true;
123     }
124     if (Input.GetKey(KeyCode.Z)){
125      ScaleItZ ();
126      cameraMovement = false;
127      Debug.Log("cameramovement falsified");
128      scaleItZ = true;
129     }
130     }
131   }
132    
133   //Plaats bepalen van de assen voor beweging
134   if(Input.GetKey(KeyCode.LeftControl)){
135    
136    
137   
138    if (Multiselection.multiSelect == true)
139      {
140       if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
141        scaleAxes.SetActiveRecursively(true);
142       foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
143        if(s.go.collider!=null) plaats = s.go.collider.bounds.center;
144        
145        
146        }
147        gravityCenter = plaats;
148       }
149      
150      }
151         
152     else{



153      if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
154        scaleAxes.SetActiveRecursively(true);
155        gravityCenter = SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center;
156        
157       
158      }
159      
160     }
161     
162     scaleAxes.transform.localScale = new Vector3(scale,scale,scale);
163     scaleAxes.transform.position = activeCamera.ScreenPointToRay(activeCamera.

WorldToScreenPoint(gravityCenter)).GetPoint(0.1f);
164    }
165    
166     
167   
168    
169    
170   //Bij selectie van de assen...
171    if(ScaleSelection.scaleSelection!=null){
172    
173     if(ScaleSelection.scaleSelection.go==cubeX){
174      ScaleItX();
175      cameraMovement = false;
176      scaleItX = true;
177     }
178    
179     if(ScaleSelection.scaleSelection.go==cubeY){
180      ScaleItY();
181      cameraMovement = false;
182      scaleItY = true;
183     }
184    
185     if(ScaleSelection.scaleSelection.go==cubeZ){
186      ScaleItZ();
187      cameraMovement = false;
188      scaleItZ = true;
189     }
190     
191     if(ScaleSelection.scaleSelection.go==totalScale){
192      scaleItX = true;
193      scaleItY = true;
194      scaleItZ = true;
195      ScaleItX();
196      ScaleItY();
197      ScaleItZ();
198      cameraMovement = false;
199      
200      totalScale.renderer.material.color = Color.yellow;
201
202     }
203    
204     
205    }
206    
207       
208   //Kleur van de geselecteerde objecten bij stilstand
209    if(!scaleItX&&!scaleItY&&!scaleItZ){
210     if (Multiselection.multiSelect == true){
211      if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
212        
213      foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
214      
215      s.go.renderer.material.color = Color.red;
216        
217      
218      }
219      }
220       if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count==0){
221        movedistanceX=0;
222        movedistanceY=0;
223        movedistanceZ=0;
224        }
225      }
226         
227     else{



228      if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
229       SelectionManager1.ActiveSelection.go.renderer.material.color = Color.red;
230      }
231     }
232    }
233    
234   
235   
236   }
237   
238   
239  
240   
241  public void ScaleItX () {
242   
243      cubeX.renderer.material.color=Color.yellow;
244      scaleAxisX.renderer.material.color=Color.yellow;
245       
246      if (Multiselection.multiSelect == true)
247      { 
248       
249       
250       foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
251       
252        Vector3 temp=s.go.transform.position;
253        s.go.transform.position=Vector3.zero;
254        Mesh mesh = s.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;
255        Vector3[] vertices = mesh.vertices;
256        int i = 0;
257        Vector3 move=Vector3.zero;
258        if(s.go.collider.bounds.center!=s.go.transform.position) move=s.go.collider.

bounds.center;
259        while (i < vertices.Length) {
260         vertices[i] += s.go.transform.InverseTransformDirection(new Vector3(x*(

(vertices[i].x-move.x)*Time.deltaTime),0,0));
261         i++;
262        
263        }
264        mesh.vertices = vertices;
265        mesh.RecalculateNormals();
266        mesh.RecalculateBounds();
267        s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;
268        s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;
269        s.go.transform.position=temp;
270        
271        
272        
273        
274       }
275         
276      }
277      
278      else{
279       
280       Vector3 temp=SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position;
281       SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position=Vector3.zero;
282       Mesh mesh = SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshFilter>().

sharedMesh;
283       Vector3[] vertices = mesh.vertices;
284       int i = 0;
285       Vector3 move=Vector3.zero;
286       if(SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center!=

SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position) move=SelectionManager1.ActiveSelection.go.
collider.bounds.center;

287       while (i < vertices.Length) {
288        vertices[i] += SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.

InverseTransformDirection(new Vector3(x*((vertices[i].x-move.x)*Time.deltaTime),0,0));
289        i++;
290       
291       }
292       mesh.vertices = vertices;
293       mesh.RecalculateNormals();
294       mesh.RecalculateBounds();
295       SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=

null;
296       SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=



mesh;
297       SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position=temp;     

 
298      
299       
300       
301       
302      }
303     }
304      
305      
306  public void ScaleItY () {
307   
308      cubeY.renderer.material.color=Color.yellow;
309      scaleAxisY.renderer.material.color=Color.yellow;
310   
311      
312      
313      
314      if (Multiselection.multiSelect == true)
315      { 
316       foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
317        
318        Vector3 temp=s.go.transform.position;
319        s.go.transform.position=Vector3.zero;
320        Mesh mesh = s.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;
321        Vector3[] vertices = mesh.vertices;
322        int i = 0;
323        Vector3 move=Vector3.zero;
324        if(s.go.collider.bounds.center!=s.go.transform.position) move=s.go.collider.

bounds.center;
325        while (i < vertices.Length) {
326         vertices[i] += s.go.transform.InverseTransformDirection(new Vector3(0,x*

((vertices[i].y-move.y)*Time.deltaTime),0));
327         i++;
328        
329        }
330        mesh.vertices = vertices;
331        mesh.RecalculateNormals();
332        mesh.RecalculateBounds();
333        s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;
334        s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;
335        s.go.transform.position=temp;
336       }
337      }
338      
339      else{
340       
341       Vector3 temp=SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position;
342       SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position=Vector3.zero;
343       Mesh mesh = SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshFilter>().

sharedMesh;
344       Vector3[] vertices = mesh.vertices;
345       int i = 0;
346       Vector3 move=Vector3.zero;
347       if(SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center!=

SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position) move=SelectionManager1.ActiveSelection.go.
collider.bounds.center;

348       while (i < vertices.Length) {
349        vertices[i] += SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.

InverseTransformDirection(new Vector3(0,x*((vertices[i].y-move.y)*Time.deltaTime),0));
350        i++;
351       
352       }
353       mesh.vertices = vertices;
354       mesh.RecalculateNormals();
355       mesh.RecalculateBounds();
356       SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=

null;
357       SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=

mesh;
358       SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position=temp;
359      } 
360      
361     }
362      



363      
364     
365
366  public void ScaleItZ () {
367   
368   
369      cubeZ.renderer.material.color=Color.yellow;
370      scaleAxisZ.renderer.material.color=Color.yellow;
371   
372     
373        
374      
375      if (Multiselection.multiSelect == true)
376      { 
377       foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
378        
379        Vector3 temp=s.go.transform.position;
380        s.go.transform.position=Vector3.zero;
381        Mesh mesh = s.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;
382        Vector3[] vertices = mesh.vertices;
383        int i = 0;
384        Vector3 move=Vector3.zero;
385        if(s.go.collider.bounds.center!=s.go.transform.position) move=s.go.collider.

bounds.center;
386        while (i < vertices.Length) {
387         vertices[i] += s.go.transform.InverseTransformDirection(new Vector3(0,0,

x*((vertices[i].z-move.z)*Time.deltaTime)));
388         i++;
389        
390        }
391        mesh.vertices = vertices;
392        mesh.RecalculateNormals();
393        mesh.RecalculateBounds();
394        s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;
395        s.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;
396        s.go.transform.position=temp;
397       }
398      }
399      
400      else{
401       
402       Vector3 temp=SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position;
403       SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position=Vector3.zero;
404       Mesh mesh = SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshFilter>().

sharedMesh;
405       Vector3[] vertices = mesh.vertices;
406       int i = 0;
407       Vector3 move=Vector3.zero;
408       if(SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center!=

SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position) move=SelectionManager1.ActiveSelection.go.
collider.bounds.center;

409       while (i < vertices.Length) {
410        vertices[i] += SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.

InverseTransformDirection(new Vector3(0,0,x*((vertices[i].z-move.z)*Time.deltaTime)));
411        i++;
412       
413       }
414       mesh.vertices = vertices;
415       mesh.RecalculateNormals();
416       mesh.RecalculateBounds();
417       SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=

null;
418       SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=

mesh;
419       SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.position=temp; 
420      }
421     
422      
423     } 
424
425  
426   
427  
428 }
429



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class VertexSelection : MonoBehaviour {

5

6  public static bool vertexSelection = false;

7  

8  

9  public GUISkin x;

10  

11  

12  void Start () {

13   

14   Debug.Log("JAJAJAJA, zoek het nu maar uit!!!");

15   

16  

17  }

18  

19  

20  void Update () {

21   

22  }

23

24  void OnGUI () {

25   

26   GUI.skin=x;

27   

28   vertexSelection = VertexMenu.vertexSelection; 

29   

30   if (vertexSelection == false){

31    foreach (Selection s in VertexManager.VertexList){

32     VertexManager.VertexList.Remove(s.go);

33    

34    }

35   }

36    

37   if (vertexSelection == true){

38    if(Multiselection.multiSelect == true&&SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){

39     foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){

40      

41      Mesh mesh = s.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

42      Vector3[] vertices = mesh.vertices;

43      for(int i=0;i< vertices.Length;i++) {

44       GameObject vertex = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Cube);

45       vertex.transform.localScale=0.05f*Vector3.one;

46       vertex.AddComponent("MouseOverVertex");

47       vertex.transform.name=""+i;

48       vertex.transform.parent=s.go.transform;

49       

50       

51       

52       

53       

54       

55      }

56     } 

57    }

58   }

59  }

60

61

62

63

64

65 }



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class Vertex {

5     //Variables

6     //public static ArrayList ListOfSelected = new ArrayList();

7     public GameObject go;

8  public GameObject pa;

9     public Color originalColor;

10  public Vector3[] allVertices;

11  public int[] vertexNumbers;

12  

13  //Constructors

14     public Vertex(GameObject go) {

15   this.go=go;

16   pa=go.transform.parent.gameObject;

17  // Debug.Log(pa.name);

18   Mesh mesh = pa.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

19   Vector3[] vertices = mesh.vertices;

20   int b= int.Parse(go.name.Split(' ')[1]);

21   int lengte=0;

22   for(int i=0;i<vertices.Length;i++){

23    if(Vector3.Distance(vertices[i],vertices[b])<0.05){

24     lengte++;

25    }

26   }

27   allVertices=new Vector3[lengte];

28   vertexNumbers=new int[lengte];

29   int a=0;

30   for(int j=0;j<vertices.Length;j++){

31    if(Vector3.Distance(vertices[j],vertices[b])<0.05){

32     allVertices[a]=vertices[j];

33     vertexNumbers[a]=j;

34     

35     a++;

36    }

37   }

38   

39  

40  }

41  

42  //Properties

43  //accessor methodes

44  public GameObject GetGo()

45  { return go;}

46  public Color GetOriginalColor()

47  {return originalColor;}

48   

49  public void SetGo(GameObject go)

50  { this.go = go;}

51  public void SetOriginalColor(Color co)

52  {this.originalColor = co;}

53  

54  public GameObject GetPa(){

55   return pa;

56  }

57  

58  public bool CheckPa(GameObject g){

59   return (pa.GetInstanceID()==g.GetInstanceID());

60  }

61  

62  public void MoveX(float a){

63   //aanpassen van een child leidt tot het aanpassen van de anderen

64   GameObject opa;

65   if(pa.name.Contains("arrayed"))

66    opa=pa.transform.parent.gameObject;

67   

68   else opa=pa;

69    

70   Mesh mesh = opa.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

71   Debug.Log("Moving");

72   Vector3[] vertices = mesh.vertices;

73   

74   for(int i=0;i<allVertices.Length;i++){

75    allVertices[i]+=opa.transform.InverseTransformDirection(Vector3.right)*a;

76    Debug.Log(allVertices[i]);



77   }

78   

79   for(int i=0;i<vertexNumbers.Length;i++){

80    vertices[vertexNumbers[i]]=allVertices[i];

81   }

82   mesh.vertices=vertices;

83   mesh.RecalculateNormals();

84   mesh.RecalculateBounds();

85   

86   

87   MeshFilter[] meshfList=opa.GetComponentsInChildren<MeshFilter>();

88   foreach(MeshFilter f in meshfList){

89    if(f.gameObject.name.Contains("arrayed")){

90     f.sharedMesh=mesh;

91     f.gameObject.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

92     f.gameObject.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

93    }

94   }

95      

96   opa.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

97   opa.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

98   

99  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

100   

101   

102  /* Transform[] transformList = pa.GetComponentsInChildren<Transform>();

103   foreach (Transform t in transformList){

104    GameObject g= t.gameObject;

105    if(g.name.Contains("arrayed")){

106     Mesh tijdMesh= g.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

107     Vector3[] vertices = tijdMesh.vertices;

108   

109     for(int i=0;i<allVertices.Length;i++){

110      allVertices[i]+=pa.transform.InverseTransformDirection(Vector3.right)*tijdelijk;

111      Debug.Log(allVertices[i]);

112     }

113     

114     for(int i=0;i<vertexNumbers.Length;i++){

115      vertices[vertexNumbers[i]]=allVertices[i];

116     }

117     tijdMesh.vertices=vertices;

118     tijdMesh.RecalculateNormals();

119     tijdMesh.RecalculateBounds();

120     g.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

121     g.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=tijdMesh;

122     

123    }

124   }

125  */ 

126   

127   

128   

129  //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

130   

131   

132   

133   

134  /* MeshFilter[] meshFList = pa.GetComponentsInChildren<MeshFilter>();

135   Debug.Log("Moving");

136   Mesh temp=null;

137   float b=a;

138   foreach(MeshFilter meshf in meshFList){

139   Mesh mesh=meshf.sharedMesh;

140   Vector3[] vertices = mesh.vertices;

141   

142   for(int i=0;i<allVertices.Length;i++){

143    allVertices[i]+=pa.transform.InverseTransformDirection(Vector3.right)*b;

144    Debug.Log(allVertices[i]);

145   }

146   

147   for(int i=0;i<vertexNumbers.Length;i++){

148    vertices[vertexNumbers[i]]=allVertices[i];

149   }

150   mesh.vertices=vertices;

151   mesh.RecalculateNormals();

152   mesh.RecalculateBounds();



153   temp=mesh;

154   }

155   MeshCollider[] meshCList = pa.GetComponentsInChildren<MeshCollider>();

156   foreach(MeshCollider meshc in meshCList){

157   Mesh mesh=meshc.sharedMesh;

158   Vector3[] vertices = mesh.vertices;

159   mesh=null;

160   mesh=temp;

161    

162   

163   }  

164  */ 

165  }

166

167  

168  public void MoveY(float a){

169   

170   GameObject opa;

171   if(pa.name.Contains("arrayed"))

172    opa=pa.transform.parent.gameObject;

173   

174   else opa=pa;

175    

176   Mesh mesh = opa.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

177   Debug.Log("Moving");

178   Vector3[] vertices = mesh.vertices;

179   

180   for(int i=0;i<allVertices.Length;i++){

181    allVertices[i]+=opa.transform.InverseTransformDirection(Vector3.up)*a;

182    Debug.Log(allVertices[i]);

183   }

184   

185   for(int i=0;i<vertexNumbers.Length;i++){

186    vertices[vertexNumbers[i]]=allVertices[i];

187   }

188   mesh.vertices=vertices;

189   mesh.RecalculateNormals();

190   mesh.RecalculateBounds();

191   

192   

193   MeshFilter[] meshfList=opa.GetComponentsInChildren<MeshFilter>();

194   foreach(MeshFilter f in meshfList){

195    if(f.gameObject.name.Contains("arrayed")){

196     f.sharedMesh=mesh;

197     f.gameObject.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

198     f.gameObject.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

199    }

200   }

201      

202   opa.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

203   opa.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

204   

205   

206   

207   ///

208   

209  /* Mesh mesh = pa.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

210   Debug.Log("Moving");

211   Vector3[] vertices = mesh.vertices;

212   

213   for(int i=0;i<allVertices.Length;i++){

214    allVertices[i]+=pa.transform.InverseTransformDirection(Vector3.up)*a;

215    Debug.Log(allVertices[i]);

216   }

217   

218   for(int i=0;i<vertexNumbers.Length;i++){

219    vertices[vertexNumbers[i]]=allVertices[i];

220   }

221   mesh.vertices=vertices;

222   mesh.RecalculateNormals();

223   mesh.RecalculateBounds();

224   

225   MeshFilter[] meshfList=pa.GetComponentsInChildren<MeshFilter>();

226   foreach(MeshFilter f in meshfList){

227    if(f.gameObject.name.Contains("arrayed")){

228     f.sharedMesh=mesh;



229     f.gameObject.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

230     f.gameObject.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

231    }

232   }

233      

234   pa.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

235   pa.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

236  */}

237  

238  public void MoveZ(float a){

239   GameObject opa;

240   if(pa.name.Contains("arrayed"))

241    opa=pa.transform.parent.gameObject;

242   

243   else opa=pa;

244    

245   Mesh mesh = opa.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

246   Debug.Log("Moving");

247   Vector3[] vertices = mesh.vertices;

248   

249   for(int i=0;i<allVertices.Length;i++){

250    allVertices[i]+=opa.transform.InverseTransformDirection(Vector3.forward)*a;

251    Debug.Log(allVertices[i]);

252   }

253   

254   for(int i=0;i<vertexNumbers.Length;i++){

255    vertices[vertexNumbers[i]]=allVertices[i];

256   }

257   mesh.vertices=vertices;

258   mesh.RecalculateNormals();

259   mesh.RecalculateBounds();

260   

261   

262   MeshFilter[] meshfList=opa.GetComponentsInChildren<MeshFilter>();

263   foreach(MeshFilter f in meshfList){

264    if(f.gameObject.name.Contains("arrayed")){

265     f.sharedMesh=mesh;

266     f.gameObject.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

267     f.gameObject.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

268    }

269   }

270      

271   opa.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=null;

272   opa.GetComponent<MeshCollider>().sharedMesh=mesh;

273 }

274  

275  

276  

277

278   

279  

280  

281     

282

283   

284 }

285



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class VertexManager: MonoBehaviour{

5

6  public static ArrayList SelectedVertices = new ArrayList();

7  public static ArrayList VertexList= new ArrayList();

8  public static Vector3[] templist;

9     

10  

11  public static void AddVertex(GameObject go)

12  {

13 //  Debug.Log("Checking: "+CheckIfVertex(go));

14   if(!CheckIfVertex(go)){

15    Vertex v = new Vertex(go);

16    VertexList.Add(v);

17    v.SetGo(go);

18    v.SetOriginalColor(go.renderer.material.color);

19   }

20   

21    

22  }

23  

24  public static void RemoveVertex(GameObject go)

25  {

26   foreach(Vertex v in VertexList)

27   {

28    if(v.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())

29    { 

30     Destroy(v.go);  

31     VertexList.Remove(v);

32 //    Debug.Log("Is toch aan het verwijderen");

33     

34     return;

35    }

36   }

37   

38  }

39  

40  public static bool CheckIfVertex(GameObject go)

41  {

42   foreach(Vertex v in VertexList)

43   {

44    if(v.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())

45    {

46     return true;

47    }

48   }

49   

50   return false;

51  }

52  

53  public static Vertex GiveVertex(GameObject go)

54  {

55   foreach(Vertex v in VertexList)

56   {

57    if(v.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())

58    { 

59     return v;

60    }

61   }

62   return null;

63   

64  }

65  

66  public static Vertex GiveVertex(Vector3 ve){

67   foreach(Vertex v in VertexList)

68   {

69    if(v.go.collider.bounds.center == ve)

70    { 

71     return v;

72    }

73   }

74   return null;

75  }

76  



77  public static void DeleteVertices(GameObject go){

78   Debug.Log("Running!");

79   VertexMenu.vertexSelection=true;

80   Debug.Log("Vertices START: "+VertexList.Count);

81   Debug.Log("Selected Vertices START: "+SelectedVertices.Count);

82   

83   foreach(Vertex v in SelectedVertices)

84   {

85    if(v.CheckPa(go))

86    { 

87     v.go.renderer.material.color = v.originalColor; 

88     SelectedVertices.Remove(v);

89     return;

90    

91    }

92    Debug.Log("Selected Vertices end: "+SelectedVertices.Count);

93   }

94   foreach(Vertex v in VertexList)

95   {

96    if(v.CheckPa(go))

97    { 

98     v.go.active=true;

99     v.go.renderer.material.color = v.originalColor; 

100     Destroy(v.go);

101     VertexList.Remove(v);

102     return;

103    

104    }

105    Debug.Log("Vertices end: "+VertexList.Count);

106   }

107   VertexMenu.vertexSelection=false;

108  }

109  

110  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////

111  

112  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////

113  

114  public static void AddSelection(GameObject go)

115  {

116   Vertex v = GiveVertex(go);

117   SelectedVertices.Add(v);

118   v.go.renderer.material.color = Color.yellow;   

119  }

120  

121  public static void RemoveSelection(GameObject go)

122  {

123   foreach(Vertex v in SelectedVertices)

124   {

125    if(v.go.GetInstanceID() == go.GetInstanceID())

126    { 

127     SelectedVertices.Remove(v);

128     go.renderer.material.color = v.originalColor;   

129     

130     return;

131    }

132   }

133   

134  }

135  

136  public static void ClearSelection (){

137   foreach (Vertex v in SelectedVertices){

138    SelectedVertices.Remove(v);

139    v.go.renderer.material.color = v.originalColor;

140    

141    }

142   }

143  

144  public static bool CheckIfSelected(GameObject go)

145  {

146   foreach(Vertex v in SelectedVertices)

147   {

148    if(v.go == go)

149    {

150     return true;



151    }

152   }

153   

154    return false;

155  }

156  

157  /////////////////////////////////////////////////////

158  

159  

160  

161

162

163  

164  

165 }

166



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3 using System.Collections.Generic;

4

5

6 public class ModifyWall : MonoBehaviour{

7  

8  

9  private static RaycastHit hit;

10  private static RaycastHit hit2;

11  private static LayerMask masker;

12  private static MeshFilter meshF;

13  private static Mesh mesh;

14  private static MeshCollider meshCollider;

15  private static GameObject gameO;

16  

17   

18  private static Camera currentCam;

19  

20  private static bool move=false;

21  

22  private static bool moveDoor=false;

23  

24  

25  private static WallDrawer5 wall=null;

26  private static Window temp=null;

27  private static Door tempD=null;

28  

29  // Use this for initialization

30  void Start ()

31  {

32   masker=1<<11;

33  }

34

35  // Update is called once per frame

36  void Update ()

37  {

38   currentCam=Cameras.giveCurrent();

39   

40   if (Physics.Raycast(currentCam.ScreenPointToRay(Input.mousePosition),out hit,Mathf.Infinity,

masker)){

41    if(!VertexMenu.vertexSelection){

42     Move2();

43     Move3();

44     Window();

45     Door();

46     MovePoint();

47    }

48    //if(VertexMenu.vertexSelection) Select();   

49   }

50  }

51  

52  

53  static void Select(){

54   if(Input.GetKey(KeyCode.F)){

55    gameO=hit.transform.gameObject;

56    meshF=gameO.GetComponent<MeshFilter>();

57    mesh=meshF.sharedMesh;

58    Vector3[] vert=mesh.vertices;

59    int[] tria=mesh.triangles;

60    for(int i=0;i<8;i++){

61     for(int j=0;j<3;j++){

62      Vertex v=VertexManager.GiveVertex(vert[(int)((hit.triangleIndex-6)/8)*8+i]);

63      if(!VertexManager.CheckIfSelected(v.go))VertexManager.AddSelection(v.go);

64     }

65    }

66   }

67  }

68  

69  static void Move(){

70   Vector3 temp=Vector3.Normalize(currentCam.ScreenPointToRay(Input.mousePosition).direction-

Vector3.Project(currentCam.ScreenPointToRay(Input.mousePosition).direction,Vector3.up))*0.2f;

71   

72   if(Input.GetKey(KeyCode.E)){

73    gameO=hit.transform.gameObject;

74    WallDrawer5 wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();



75    

76    int index=hit.triangleIndex;

77    int[] segments=wall.GetSegments();

78    

79    int subtract=0;

80    foreach(int i in segments){

81     if(index>6+8*i+40) subtract+=32;

82     

83    }

84    foreach(int i in segments){

85     if(index-subtract>6+8*i&&index-subtract<6+8*i+40) index=6+8*i-subtract;

86     

87    }

88    //Debug.Log("Index "+(int)(index-6)/8);

89    

90    wall.AdjustPoint((int)((index-6)/8),temp);

91    wall.AdjustPoint((int)((index-6)/8)+1,temp);

92    wall.RedrawWall();

93   }

94   if(Input.GetKey(KeyCode.A)){

95    gameO=hit.transform.gameObject;

96    WallDrawer5 wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();

97    

98    int index=hit.triangleIndex;

99    int[] segments=wall.GetSegments();

100    foreach(int i in segments){

101     if(index>6+8*i+40) index-=40;

102     

103    }

104    foreach(int i in segments){

105     if(index>=6+8*i&&index<6+8*i+40) index=6+8*i;

106     

107    }

108    

109       

110    wall.AdjustPoint((int)((index-6)/8),-temp);

111    wall.AdjustPoint((int)((index-6)/8)+1,-temp);

112    wall.RedrawWall();

113   }

114  }

115  

116  

117  static void Move2(){

118   

119   Vector3 point=hit.point;

120     

121   if(Input.GetKey(KeyCode.E)&&Input.GetKey(KeyCode.LeftShift)){

122    gameO=hit.transform.gameObject;

123    WallDrawer5 wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();

124    

125    for(int i=0;i<wall.GeefLengte()-1;i++){

126     if(Mathf.Abs(point.y-wall.GetPoint(i).y)<Mathf.Abs(point.y-wall.GetTopPoint(i).y)){

127      Vector3 firstEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i)-wall.GetPoint(i));

128      Vector3 secondEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i+1)-wall.GetPoint(i+1));

129      Vector3 refPoint1= wall.GetPoint(i)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*firstEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,firstEdge));

130      Vector3 refPoint2= wall.GetPoint(i+1)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*secondEdge/Mathf.

Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,secondEdge));

131     

132      float refDistance= Vector3.Distance(refPoint1,refPoint2);

133      float distance1= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint1)*Vector3.Distance(point

,refPoint1)-wall.width*wall.width/4);

134      float distance2= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint2)*Vector3.Distance(point

,refPoint2)-wall.width*wall.width/4);

135      Vector3 temp=Vector3.Normalize(new Vector3(-(refPoint2-refPoint1).z,0,(refPoint2-

refPoint1).x))*0.2f;

136      

137      if(refDistance-distance1>=0.95f*distance2){

138       if(wall.IsClosed()){

139        if(i==wall.GeefLengte()-2){

140         wall.AdjustPoint(i,temp);

141         wall.AdjustPoint(i+1,temp);

142         wall.EqualPoint(0,wall.GeefLengte()-1);

143         

144        }

145        else if(i==0){



146         wall.AdjustPoint(i,temp);

147         wall.AdjustPoint(i+1,temp); 

148         wall.EqualPoint(wall.GeefLengte()-1,0);

149        }

150        else{

151         wall.AdjustPoint(i,temp);

152         wall.AdjustPoint(i+1,temp);

153        }

154       }

155       else{

156        wall.AdjustPoint(i,temp);

157        wall.AdjustPoint(i+1,temp);

158           

159       }

160       

161       

162      }

163     }

164     else{

165      Vector3 firstEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i)-wall.GetPoint(i));

166      Vector3 secondEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i+1)-wall.GetPoint(i+1));

167      Vector3 refPoint1= wall.GetPoint(i)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*firstEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,firstEdge));

168      Vector3 refPoint2= wall.GetPoint(i+1)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*secondEdge/Mathf.

Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,secondEdge));

169     

170      float refDistance= Vector3.Distance(refPoint1,refPoint2);

171      float distance1= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint1)*Vector3.Distance(point

,refPoint1)-wall.width*wall.width/4);

172      float distance2= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint2)*Vector3.Distance(point

,refPoint2)-wall.width*wall.width/4);

173      Vector3 temp=Vector3.Normalize(new Vector3(-(refPoint2-refPoint1).z,0,(refPoint2-

refPoint1).x))*0.2f;

174      

175      if(refDistance-distance1>=0.95f*distance2){ 

176       if(wall.IsClosed()){

177        if(i==wall.GeefLengte()-2){

178         wall.AdjustTopPoint(i,temp);

179         wall.AdjustTopPoint(i+1,temp);

180         wall.EqualTopPoint(0,wall.GeefLengte()-1);

181         

182        }

183        else if(i==0){

184         wall.AdjustTopPoint(i,temp);

185         wall.AdjustTopPoint(i+1,temp); 

186         wall.EqualTopPoint(wall.GeefLengte()-1,0);

187        }

188        else{

189         wall.AdjustTopPoint(i,temp);

190         wall.AdjustTopPoint(i+1,temp);

191        }

192       }

193       else{

194        wall.AdjustTopPoint(i,temp);

195        wall.AdjustTopPoint(i+1,temp);

196           

197       } 

198      }

199     }

200     

201    }

202    wall.RedrawWall();

203   }

204   if(Input.GetKey(KeyCode.A)&&Input.GetKey(KeyCode.LeftShift)){

205    gameO=hit.transform.gameObject;

206    WallDrawer5 wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();

207    

208    for(int i=0;i<wall.GeefLengte()-1;i++){

209     if(Mathf.Abs(point.y-wall.GetPoint(i).y)<Mathf.Abs(point.y-wall.GetTopPoint(i).y)){

210      Vector3 firstEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i)-wall.GetPoint(i));

211      Vector3 secondEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i+1)-wall.GetPoint(i+1));

212      Vector3 refPoint1= wall.GetPoint(i)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*firstEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,firstEdge));

213      Vector3 refPoint2= wall.GetPoint(i+1)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*secondEdge/Mathf.

Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,secondEdge));

214     



215      float refDistance= Vector3.Distance(refPoint1,refPoint2);

216      float distance1= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint1)*Vector3.Distance(point

,refPoint1)-wall.width*wall.width/4);

217      float distance2= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint2)*Vector3.Distance(point

,refPoint2)-wall.width*wall.width/4);

218      Vector3 temp=Vector3.Normalize(new Vector3(-(refPoint2-refPoint1).z,0,(refPoint2-

refPoint1).x))*0.2f;

219      

220      if(refDistance-distance1>=0.95f*distance2){

221       if(wall.IsClosed()){

222        if(i==wall.GeefLengte()-2){

223         wall.AdjustPoint(i,-temp);

224         wall.AdjustPoint(i+1,-temp);

225         wall.EqualPoint(0,wall.GeefLengte()-1);

226         

227        }

228        else if(i==0){

229         wall.AdjustPoint(i,-temp);

230         wall.AdjustPoint(i+1,-temp); 

231         wall.EqualPoint(wall.GeefLengte()-1,0);

232        }

233        else{

234         wall.AdjustPoint(i,-temp);

235         wall.AdjustPoint(i+1,-temp);

236        }

237       }

238       else{

239        wall.AdjustPoint(i,-temp);

240        wall.AdjustPoint(i+1,-temp);

241           

242       }

243       

244       

245      }

246     }

247     else{

248      Vector3 firstEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i)-wall.GetPoint(i));

249      Vector3 secondEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i+1)-wall.GetPoint(i+1));

250      Vector3 refPoint1= wall.GetPoint(i)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*firstEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,firstEdge));

251      Vector3 refPoint2= wall.GetPoint(i+1)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*secondEdge/Mathf.

Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,secondEdge));

252     

253      float refDistance= Vector3.Distance(refPoint1,refPoint2);

254      float distance1= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint1)*Vector3.Distance(point

,refPoint1)-wall.width*wall.width/4);

255      float distance2= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint2)*Vector3.Distance(point

,refPoint2)-wall.width*wall.width/4);

256      Vector3 temp=Vector3.Normalize(new Vector3(-(refPoint2-refPoint1).z,0,(refPoint2-

refPoint1).x))*0.2f;

257      

258      if(refDistance-distance1>=0.95f*distance2){ 

259       if(wall.IsClosed()){

260        if(i==wall.GeefLengte()-2){

261         wall.AdjustTopPoint(i,-temp);

262         wall.AdjustTopPoint(i+1,-temp);

263         wall.EqualTopPoint(0,wall.GeefLengte()-1);

264         

265        }

266        else if(i==0){

267         wall.AdjustTopPoint(i,-temp);

268         wall.AdjustTopPoint(i+1,-temp); 

269         wall.EqualTopPoint(wall.GeefLengte()-1,0);

270        }

271        else{

272         wall.AdjustTopPoint(i,-temp);

273         wall.AdjustTopPoint(i+1,-temp);

274        }

275       }

276       else{

277        wall.AdjustTopPoint(i,-temp);

278        wall.AdjustTopPoint(i+1,-temp);

279           

280       } 

281      }

282     



283     }

284    }

285    wall.RedrawWall();

286    

287   }

288  }

289  

290  

291  static void Move3(){

292   Vector3 point=hit.point;

293     

294   if(Input.GetKey(KeyCode.E)&&!Input.GetKey(KeyCode.LeftShift)){

295    gameO=hit.transform.gameObject;

296    WallDrawer5 wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();

297    

298    for(int i=0;i<wall.GeefLengte()-1;i++){

299     Vector3 firstEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i)-wall.GetPoint(i));

300     Vector3 secondEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i+1)-wall.GetPoint(i+1));

301     Vector3 refPoint1= wall.GetPoint(i)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*firstEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,firstEdge));

302     Vector3 refPoint2= wall.GetPoint(i+1)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*secondEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,secondEdge));

303     

304     float refDistance= Vector3.Distance(refPoint1,refPoint2);

305     float distance1= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint1)*Vector3.Distance(point,

refPoint1)-wall.width*wall.width/4);

306     float distance2= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint2)*Vector3.Distance(point,

refPoint2)-wall.width*wall.width/4);

307     Vector3 temp=Vector3.Normalize(hit.normal)*0.2f;

308     temp-=temp.y*Vector3.up;

309     

310     if(refDistance-distance1>=0.95f*distance2){

311      if(wall.IsClosed()){

312       if(i==wall.GeefLengte()-2){

313        wall.AdjustPoints(i,temp);

314        wall.AdjustPoints(i+1,temp);

315        wall.EqualPoints(0,wall.GeefLengte()-1);

316        

317       }

318       else if(i==0){

319        wall.AdjustPoints(i,temp);

320        wall.AdjustPoints(i+1,temp); 

321        wall.EqualPoints(wall.GeefLengte()-1,0);

322       }

323       else{

324        wall.AdjustPoints(i,temp);

325        wall.AdjustPoints(i+1,temp);

326       }

327      }

328      else{

329       wall.AdjustPoints(i,temp);

330       wall.AdjustPoints(i+1,temp);

331          

332      }

333      

334      

335     }

336     

337     

338     

339    }

340    wall.RedrawWall();

341   }

342   if(Input.GetKey(KeyCode.A)&&!Input.GetKey(KeyCode.LeftShift)){

343    gameO=hit.transform.gameObject;

344    WallDrawer5 wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();

345    

346    for(int i=0;i<wall.GeefLengte()-1;i++){

347     Vector3 firstEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i)-wall.GetPoint(i));

348     Vector3 secondEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i+1)-wall.GetPoint(i+1));

349     Vector3 refPoint1= wall.GetPoint(i)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*firstEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,firstEdge));

350     Vector3 refPoint2= wall.GetPoint(i+1)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*secondEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,secondEdge));

351     

352     float refDistance= Vector3.Distance(refPoint1,refPoint2);



353     float distance1= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint1)*Vector3.Distance(point,

refPoint1)-wall.width*wall.width/4);

354     float distance2= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint2)*Vector3.Distance(point,

refPoint2)-wall.width*wall.width/4);

355     Vector3 temp=Vector3.Normalize(hit.normal)*0.2f;

356     temp-=temp.y*Vector3.up;

357     

358     if(refDistance-distance1>=0.95f*distance2){

359      if(wall.IsClosed()){

360       if(i==wall.GeefLengte()-2){

361        wall.AdjustPoints(i,-temp);

362        wall.AdjustPoints(i+1,-temp);

363        wall.EqualPoints(0,wall.GeefLengte()-1);

364        

365       }

366       else if(i==0){

367        wall.AdjustPoints(i,-temp);

368        wall.AdjustPoints(i+1,-temp); 

369        wall.EqualPoints(wall.GeefLengte()-1,0);

370       }

371       else{

372        wall.AdjustPoints(i,-temp);

373        wall.AdjustPoints(i+1,-temp);

374       }

375      }

376      else{

377       wall.AdjustPoints(i,-temp);

378       wall.AdjustPoints(i+1,-temp);

379          

380      }

381      

382      

383     }

384  

385    }

386    wall.RedrawWall();

387    

388   }

389  }

390  

391  

392  static void MovePoint(){

393     

394   if(Input.GetKey(KeyCode.P)){

395    gameO=hit.transform.gameObject;

396    WallDrawer5 wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();

397    

398    for(int i=0;i<wall.GeefLengte();i++){

399     float a=Vector3.Distance(hit.point,wall.GetPoint(i));

400     float b=Vector3.Distance(hit.point,wall.GetTopPoint(i));

401     float max=wall.GetHeight()/4;

402     Vector3 temp=Vector3.Normalize(hit.normal)*0.2f;

403     temp=Vector3.right*0.2f;

404     if(a<b&&a<max){

405      if(wall.IsClosed()){

406       if(i==wall.GeefLengte()-1){

407        wall.AdjustPoint(i,temp);

408        wall.EqualPoint(0,wall.GeefLengte()-1);

409        

410       }

411       else if(i==0){

412        wall.AdjustPoint(i,temp);

413        wall.EqualPoint(wall.GeefLengte()-1,0);

414       }

415       else{

416        wall.AdjustPoint(i,temp);

417       }

418      }

419      else{

420       wall.AdjustPoint(i,temp);

421          

422      }

423      

424      

425     }

426     else if(b<max){



427      if(wall.IsClosed()){

428       if(i==wall.GeefLengte()-1){

429        wall.AdjustTopPoint(i,temp);

430        wall.EqualTopPoint(0,wall.GeefLengte()-1);

431        

432       }

433       else if(i==0){

434        wall.AdjustTopPoint(i,temp);

435        wall.EqualTopPoint(wall.GeefLengte()-1,0);

436       }

437       else{

438        wall.AdjustTopPoint(i,temp);

439       }

440      }

441      else{

442       wall.AdjustTopPoint(i,temp);         

443      }

444      

445      

446     }

447    }

448    wall.RedrawWall();

449   }

450   if(Input.GetKey(KeyCode.O)){

451    gameO=hit.transform.gameObject;

452    WallDrawer5 wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();

453    

454    for(int i=0;i<wall.GeefLengte();i++){

455     float a=Vector3.Distance(hit.point,wall.GetPoint(i));

456     float b=Vector3.Distance(hit.point,wall.GetTopPoint(i));

457     float max=wall.GetHeight()/4;

458     Vector3 temp=Vector3.Normalize(hit.normal)*0.2f;

459     temp=-Vector3.right*0.2f;

460     if(a<b&&a<max){

461      if(wall.IsClosed()){

462       if(i==wall.GeefLengte()-1){

463        wall.AdjustPoint(i,temp);

464        wall.EqualPoint(0,wall.GeefLengte()-1);

465        

466       }

467       else if(i==0){

468        wall.AdjustPoint(i,temp);

469        wall.EqualPoint(wall.GeefLengte()-1,0);

470       }

471       else{

472        wall.AdjustPoint(i,temp);

473       }

474      }

475      else{

476       wall.AdjustPoint(i,temp);

477          

478      }

479      

480      

481     }

482     else if(b<max){

483      if(wall.IsClosed()){

484       if(i==wall.GeefLengte()-1){

485        wall.AdjustTopPoint(i,temp);

486        wall.EqualTopPoint(0,wall.GeefLengte()-1);

487        

488       }

489       else if(i==0){

490        wall.AdjustTopPoint(i,temp);

491        wall.EqualTopPoint(wall.GeefLengte()-1,0);

492       }

493       else{

494        wall.AdjustTopPoint(i,temp);

495       }

496      }

497      else{

498       wall.AdjustTopPoint(i,temp);         

499      }

500      

501      

502     }



503    }

504    wall.RedrawWall();

505    

506   }

507  }

508

509  

510  static void Window(){

511     

512   if(Input.GetKeyDown(KeyCode.V)&&!move){

513    Vector3 point=hit.point;

514    gameO=hit.transform.gameObject;

515    wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();

516    

517      

518    for(int i=0;i<wall.GeefLengte()-1;i++){

519     Vector3 plek=Vector3.zero;

520     int index=hit.triangleIndex;

521     int rest=(index-6)%8;

522     Vector3 place=Vector3.Normalize(new Vector3(-(wall.GetPoint(i+1)-wall.GetPoint(i)).z,0,

(wall.GetPoint(i+1)-wall.GetPoint(i)).x))*wall.GetWidth();

523     if(rest>=2)plek=place;

524     

525     //Correcte zoekmethode

526     Vector3 firstEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i)-wall.GetPoint(i));

527     Vector3 secondEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i+1)-wall.GetPoint(i+1));

528     Vector3 refPoint1= wall.GetPoint(i)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*firstEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,firstEdge));

529     Vector3 refPoint2= wall.GetPoint(i+1)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*secondEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,secondEdge));

530     

531     float refDistance= Vector3.Distance(refPoint1,refPoint2);

532     float distance1= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint1)*Vector3.Distance(point,

refPoint1)-wall.width*wall.width/4);

533     float distance2= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint2)*Vector3.Distance(point,

refPoint2)-wall.width*wall.width/4);

534     

535         

536     if(refDistance-distance1>=distance2&&distance1+1<refDistance&&point.y+1<wall.height){

537      temp=new Window(i,point.y-wall.GetPoint(i).y,distance1,1,1);

538      wall.AddWindow(temp);

539     }

540    }

541    wall.RedrawWallWithoutCollider();

542    move=true;

543   }

544   if(move){

545    Vector3 point=hit.point;

546    gameO=hit.transform.gameObject;

547    wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();

548         

549    for(int i=0;i<wall.GeefLengte()-1;i++){

550     Vector3 plek=Vector3.zero;

551     int index=hit.triangleIndex;

552     int rest=(index-6)%8;

553     Vector3 place=Vector3.Normalize(new Vector3(-(wall.GetPoint(i+1)-wall.GetPoint(i)).z,0,

(wall.GetPoint(i+1)-wall.GetPoint(i)).x))*wall.GetWidth();

554     if(rest>=2)plek=place;

555     

556     Vector3 firstEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i)-wall.GetPoint(i));

557     Vector3 secondEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i+1)-wall.GetPoint(i+1));

558     Vector3 refPoint1= wall.GetPoint(i)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*firstEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,firstEdge));

559     Vector3 refPoint2= wall.GetPoint(i+1)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*secondEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,secondEdge));

560     

561     float refDistance= Vector3.Distance(refPoint1,refPoint2);

562     float distance1= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint1)*Vector3.Distance(point,

refPoint1)-wall.width*wall.width/4);

563     float distance2= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint2)*Vector3.Distance(point,

refPoint2)-wall.width*wall.width/4);

564     

565         

566     if(refDistance-distance1>=distance2&&distance1+1<refDistance&&point.y+1<wall.height){

567      if(wall.GetWindowCount()>0)wall.GetWindow(wall.GetWindowCount()-1).AdjustWindow(i,

point.y-wall.GetPoint(i).y,distance1,1,1);



568      else move=false;

569     }

570    }

571    wall.RedrawWallWithoutCollider();

572    

573   }

574  

575   if(Input.GetKeyUp(KeyCode.V)&&move){

576    Vector3 point=hit.point;

577    gameO=hit.transform.gameObject;

578    wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();

579         

580    for(int i=0;i<wall.GeefLengte()-1;i++){

581     Vector3 plek=Vector3.zero;

582     int index=hit.triangleIndex;

583     int rest=(index-6)%8;

584     Vector3 place=Vector3.Normalize(new Vector3(-(wall.GetPoint(i+1)-wall.GetPoint(i)).z,0,

(wall.GetPoint(i+1)-wall.GetPoint(i)).x))*wall.GetWidth();

585     if(rest>=2)plek=place;

586     

587     Vector3 firstEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i)-wall.GetPoint(i));

588     Vector3 secondEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i+1)-wall.GetPoint(i+1));

589     Vector3 refPoint1= wall.GetPoint(i)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*firstEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,firstEdge));

590     Vector3 refPoint2= wall.GetPoint(i+1)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*secondEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,secondEdge));

591     

592     float refDistance= Vector3.Distance(refPoint1,refPoint2);

593     float distance1= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint1)*Vector3.Distance(point,

refPoint1)-wall.width*wall.width/4);

594     float distance2= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint2)*Vector3.Distance(point,

refPoint2)-wall.width*wall.width/4);

595     

596         

597     if(refDistance-distance1>=distance2&&distance1+1<refDistance&&point.y+1<wall.height){

598      if(wall.GetWindowCount()>0)wall.GetWindow(wall.GetWindowCount()-1).AdjustWindow(i,

point.y-wall.GetPoint(i).y,distance1,1,1);

599      else move=false;

600     }

601    }

602    wall.RedrawWall();

603    

604    move=false;

605    

606   }

607   

608  }

609  

610  

611  static void Door(){

612     

613   if(Input.GetKeyDown(KeyCode.B)&&!moveDoor){

614    Vector3 point=hit.point;

615    gameO=hit.transform.gameObject;

616    wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();

617    

618      

619    for(int i=0;i<wall.GeefLengte()-1;i++){

620     Vector3 plek=Vector3.zero;

621     int index=hit.triangleIndex;

622     int rest=(index-6)%8;

623     Vector3 place=Vector3.Normalize(new Vector3(-(wall.GetPoint(i+1)-wall.GetPoint(i)).z,0,

(wall.GetPoint(i+1)-wall.GetPoint(i)).x))*wall.GetWidth();

624     if(rest>=2)plek=place;

625     

626     Vector3 firstEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i)-wall.GetPoint(i));

627     Vector3 secondEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i+1)-wall.GetPoint(i+1));

628     Vector3 refPoint1= wall.GetPoint(i)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*firstEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,firstEdge));

629     Vector3 refPoint2= wall.GetPoint(i+1)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*secondEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,secondEdge));

630     

631     float refDistance= Vector3.Distance(refPoint1,refPoint2);

632     float distance1= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint1)*Vector3.Distance(point,

refPoint1)-wall.width*wall.width/4);

633     float distance2= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint2)*Vector3.Distance(point,



refPoint2)-wall.width*wall.width/4);

634     

635     if(refDistance-distance1>=distance2&&distance1+1<refDistance&&point.y+1<wall.height){

636      tempD=new Door(i,distance1/refDistance*Vector3.Distance(wall.GetPoint(i+1),wall.

GetPoint(i)),1,2);

637      wall.AddDoor(tempD);

638     }

639    }

640    wall.RedrawWallWithoutCollider();

641    moveDoor=true;

642   }

643   if(moveDoor){

644    if(Input.GetKey(KeyCode.B)){

645     Vector3 point=hit.point;

646     gameO=hit.transform.gameObject;

647     wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();

648          

649     for(int i=0;i<wall.GeefLengte()-1;i++){

650      Vector3 plek=Vector3.zero;

651      int index=hit.triangleIndex;

652      int rest=(index-6)%8;

653      Vector3 place=Vector3.Normalize(new Vector3(-(wall.GetPoint(i+1)-wall.GetPoint(i)).z

,0,(wall.GetPoint(i+1)-wall.GetPoint(i)).x))*wall.GetWidth();

654      if(rest>=2)plek=place;

655      

656      Vector3 firstEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i)-wall.GetPoint(i));

657      Vector3 secondEdge= Vector3.Normalize(wall.GetTopPoint(i+1)-wall.GetPoint(i+1));

658      Vector3 refPoint1= wall.GetPoint(i)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*firstEdge/Mathf.Cos

(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,firstEdge));

659      Vector3 refPoint2= wall.GetPoint(i+1)+(point.y-wall.GetPoint(i).y)*secondEdge/Mathf.

Cos(Mathf.PI/180*Vector3.Angle(Vector3.up,secondEdge));

660      

661      float refDistance= Vector3.Distance(refPoint1,refPoint2);

662      float distance1= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint1)*Vector3.Distance(point

,refPoint1)-wall.width*wall.width/4);

663      float distance2= Mathf.Sqrt(Vector3.Distance(point,refPoint2)*Vector3.Distance(point

,refPoint2)-wall.width*wall.width/4);

664      

665      if(refDistance-distance1>=distance2&&distance1+1<refDistance){

666       wall.GetDoor(wall.GetDoorCount()-1).AdjustDoor(i,distance1/refDistance*Vector3.

Distance(wall.GetPoint(i+1),wall.GetPoint(i)),1,2);

667      }

668     }

669     wall.RedrawWallWithoutCollider();

670     

671    }

672  

673    else{

674     Debug.Log("MOET WEL LUKKEN");

675     Vector3 point=hit.point;

676     gameO=hit.transform.gameObject;

677     wall=gameO.GetComponent<WallDrawer5>();

678     wall.RedrawWall();

679     

680     moveDoor=false;

681     

682    }

683    

684   }

685  }

686 }

687

688



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3 using System.Collections.Generic;

4 using System;

5

6

7 public class CatmullRomInterpolations : MonoBehaviour

8 {

9  

10  public static Vector3 GetCurvePoint(Vector3 a, Vector3 b, Vector3 c, Vector3 d, float t){

11   Vector3 newVector= Vector3.zero;

12   

13   float t2=t*t;

14   float t3=t2*t;

15   

16   newVector=

17    0.5f*((2.0f*b)+(-a+c)*t

18    +(2.0f*a-5.0f*b+4*c-d)*t2

19    +(-a+3.0f*b-3.0f*c+d)*t3);

20   

21   return newVector;

22  }

23  

24  public static List<Vector3> GetCurve(List<Vector3>toConvert,int divisions){

25   List<Vector3> converting=new List<Vector3>();

26   converting.Add(toConvert[0]);

27   //converting.Add(toConvert[toConvert.Count-1]);

28   

29   for(int j=divisions;j>0;j--){

30    converting.Insert(1,GetCurvePoint(toConvert[toConvert.Count-3],toConvert[toConvert.Count-2],

toConvert[toConvert.Count-1],toConvert[toConvert.Count-1],(float)j/(divisions+1)));

31   }

32   for(int i=toConvert.Count-4;i>=0;i--){

33    for(int j=divisions;j>0;j--){

34     converting.Insert(1,GetCurvePoint(toConvert[i],toConvert[i+1],toConvert[i+2],toConvert[i+

3],(float)j/(divisions+1)));

35    }

36    

37   }

38   for(int j=divisions;j>0;j--){

39    converting.Insert(1,GetCurvePoint(toConvert[0],toConvert[0],toConvert[1],toConvert[2],(float)

j/(divisions+1)));

40   }

41   return converting;

42  }

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49 }

50

51



1 #pragma strict
2 #pragma downcast
3 /**
4  * Interpolation utility functions: easing, bezier, and catmull-rom.
5  * Consider using Unity's Animation curve editor and AnimationCurve class
6  * before scripting the desired behaviour using this utility.
7  *
8  * Interpolation functionality available at different levels of abstraction.
9  * Low level access via individual easing functions (ex. EaseInOutCirc),

10  * Bezier(), and CatmullRom(). High level access using sequence generators,
11  * NewEase(), NewBezier(), and NewCatmullRom().
12  *
13  * Sequence generators are typically used as follows:
14  *
15  * var sequence = Interpolate.New[Ease|Bezier|CatmulRom](configuration);
16  * for (var newPoint in sequence) {
17  *   transform.position = newPoint;
18  *   yield;
19  * }
20  *
21  * Or:
22  *
23  * var sequence = Interpolate.New[Ease|Bezier|CatmulRom](configuration);
24  * function Update() {
25  *   if (sequence.MoveNext()) {
26  *     transform.position = sequence.Current;
27  *   }
28  * }
29  *
30  * The low level functions work similarly to Unity's built in Lerp and it is
31  * up to you to track and pass in elapsedTime and duration on every call. The
32  * functions take this form (or the logical equivalent for Bezier() and
33  * CatmullRom()).
34  *
35  * transform.position = ease(start, distance, elapsedTime, duration);
36  *
37  * For convenience in configuration you can use the Ease(EaseType) function to
38  * look up a concrete easing function:
39  *
40  * var easeType : EaseType; // set using Unity's property inspector
41  * var ease : Function; // easing of a particular EaseType
42  * function Awake() {
43  *   ease = Interpolate.Ease(easeType);
44  * }
45  *
46  * @author Fernando Zapata (fernando@cpudreams.com)
47  */
48
49 /**
50  * Different methods of easing interpolation.
51  */
52 enum EaseType {
53   Linear,
54   EaseInQuad,
55   EaseOutQuad,
56   EaseInOutQuad,
57   EaseInCubic,
58   EaseOutCubic,
59   EaseInOutCubic,
60   EaseInQuart,
61   EaseOutQuart,
62   EaseInOutQuart,
63   EaseInQuint,
64   EaseOutQuint,
65   EaseInOutQuint,
66   EaseInSine,
67   EaseOutSine,
68   EaseInOutSine,
69   EaseInExpo,
70   EaseOutExpo,
71   EaseInOutExpo,
72   EaseInCirc,
73   EaseOutCirc,
74   EaseInOutCirc
75 }
76



77 /**
78  * Returns sequence generator from start to end over duration using the
79  * given easing function. The sequence is generated as it is accessed
80  * using the Time.deltaTime to calculate the portion of duration that has
81  * elapsed.
82  */
83 static function NewEase(ease : Function, start : Vector3,
84                         end : Vector3, duration : float) : IEnumerator {
85   var timer = NewTimer(duration);
86   return NewEase(ease, start, end, duration, timer);
87 }
88
89 /**
90  * Instead of easing based on time, generate n interpolated points (slices)
91  * between the start and end positions.
92  */
93 static function NewEase(ease : Function, start : Vector3,
94                         end : Vector3, slices : int) : IEnumerator {
95   var counter = NewCounter(0, slices + 1, 1);
96   return NewEase(ease, start, end, slices + 1, counter);
97 }
98
99 /**

100  * Generic easing sequence generator used to implement the time and
101  * slice variants. Normally you would not use this function directly.
102  */
103 static function NewEase(ease : Function, start : Vector3, end : Vector3,
104                         total : float, driver : IEnumerator) : IEnumerator {
105   var distance = end - start;
106   for (var i in driver) {
107     yield Ease(ease, start, distance, i, total);
108   }
109 }
110
111 /**
112  * Vector3 interpolation using given easing method. Easing is done independently
113  * on all three vector axis.
114  */
115 static function Ease(ease : Function,
116                      start : Vector3, distance : Vector3,
117                      elapsedTime : float, duration : float) : Vector3 {
118   start.x = ease(start.x, distance.x, elapsedTime, duration);
119   start.y = ease(start.y, distance.y, elapsedTime, duration);
120   start.z = ease(start.z, distance.z, elapsedTime, duration);
121   return start;
122 }
123
124 /**
125  * Returns the static method that implements the given easing type for scalars.
126  * Use this method to easily switch between easing interpolation types.
127  *
128  * All easing methods clamp elapsedTime so that it is always <= duration.
129  *
130  * var ease = Interpolate.Ease(EaseType.EaseInQuad);
131  * i = ease(start, distance, elapsedTime, duration);
132  */
133 static function Ease(type : EaseType) : Function {
134   // Source Flash easing functions:
135   // http://gizma.com/easing/
136   // http://www.robertpenner.com/easing/easing_demo.html
137   //
138   // Changed to use more friendly variable names, that follow my Lerp
139   // conventions:
140   // start = b (start value)
141   // distance = c (change in value)
142   // elapsedTime = t (current time)
143   // duration = d (time duration)
144
145   var f : Function;
146   switch (type) {
147   case EaseType.Linear: f = Interpolate.Linear; break;
148   case EaseType.EaseInQuad: f = Interpolate.EaseInQuad; break;
149   case EaseType.EaseOutQuad: f = Interpolate.EaseOutQuad; break;
150   case EaseType.EaseInOutQuad: f = Interpolate.EaseInOutQuad; break;
151   case EaseType.EaseInCubic: f = Interpolate.EaseInCubic; break;
152   case EaseType.EaseOutCubic: f = Interpolate.EaseOutCubic; break;



153   case EaseType.EaseInOutCubic: f = Interpolate.EaseInOutCubic; break;
154   case EaseType.EaseInQuart: f = Interpolate.EaseInQuart; break;
155   case EaseType.EaseOutQuart: f = Interpolate.EaseOutQuart; break;
156   case EaseType.EaseInOutQuart: f = Interpolate.EaseInOutQuart; break;
157   case EaseType.EaseInQuint: f = Interpolate.EaseInQuint; break;
158   case EaseType.EaseOutQuint: f = Interpolate.EaseOutQuint; break;
159   case EaseType.EaseInOutQuint: f = Interpolate.EaseInOutQuint; break;
160   case EaseType.EaseInSine: f = Interpolate.EaseInSine; break;
161   case EaseType.EaseOutSine: f = Interpolate.EaseOutSine; break;
162   case EaseType.EaseInOutSine: f = Interpolate.EaseInOutSine; break;
163   case EaseType.EaseInExpo: f = Interpolate.EaseInExpo; break;
164   case EaseType.EaseOutExpo: f = Interpolate.EaseOutExpo; break;
165   case EaseType.EaseInOutExpo: f = Interpolate.EaseInOutExpo; break;
166   case EaseType.EaseInCirc: f = Interpolate.EaseInCirc; break;
167   case EaseType.EaseOutCirc: f = Interpolate.EaseOutCirc; break;
168   case EaseType.EaseInOutCirc: f = Interpolate.EaseInOutCirc; break;
169   }
170   return f;
171 }
172
173 /**
174  * Returns sequence generator from the first node to the last node over
175  * duration time using the points in-between the first and last node
176  * as control points of a bezier curve used to generate the interpolated points
177  * in the sequence. If there are no control points (ie. only two nodes, first
178  * and last) then this behaves exactly the same as NewEase(). In other words
179  * a zero-degree bezier spline curve is just the easing method. The sequence
180  * is generated as it is accessed using the Time.deltaTime to calculate the
181  * portion of duration that has elapsed.
182  */
183 static function NewBezier(ease : Function, nodes : Transform[],
184                           duration : float) : IEnumerator {
185   var timer = NewTimer(duration);
186   return NewBezier(ease, nodes, TransformDotPosition, duration, timer);
187 }
188
189 /**
190  * Instead of interpolating based on time, generate n interpolated points
191  * (slices) between the first and last node.
192  */
193 static function NewBezier(ease : Function, nodes : Transform[],
194                           slices : int) : IEnumerator {
195   var counter = NewCounter(0, slices + 1, 1);
196   return NewBezier(ease, nodes, TransformDotPosition, slices + 1, counter);
197 }
198
199 /**
200  * A Vector3[] variation of the Transform[] NewBezier() function.
201  * Same functionality but using Vector3s to define bezier curve.
202  */
203 static function NewBezier(ease : Function, points : Vector3[],
204                           duration : float) : IEnumerator {
205   var timer = NewTimer(duration);
206   return NewBezier(ease, points, Identity, duration, timer);
207 }
208
209 /**
210  * A Vector3[] variation of the Transform[] NewBezier() function.
211  * Same functionality but using Vector3s to define bezier curve.
212  */
213 static function NewBezier(ease : Function, points : Vector3[],
214                           slices : int) : IEnumerator {
215   var counter = NewCounter(0, slices + 1, 1);
216   return NewBezier(ease, points, Identity, slices + 1, counter);
217 }
218
219 /**
220  * Generic bezier spline sequence generator used to implement the time and
221  * slice variants. Normally you would not use this function directly.
222  */
223 static function NewBezier(ease : Function, nodes : IList, toVector3 : Function,
224                           maxStep : float, steps : IEnumerator) : IEnumerator {
225   // need at least two nodes to spline between
226   if (nodes.Count >= 2) {
227     // copy nodes array since Bezier is destructive
228     var points = new Vector3[nodes.Count];



229
230     for (var step in steps) {
231       // re-initialize copy before each destructive call to Bezier
232       for (var i = 0; i < nodes.Count; i++) {
233         points[i] = toVector3(nodes[i]);
234       }
235       yield Bezier(ease, points, step, maxStep);
236       // make sure last value is always generated
237     }
238   }
239 }
240
241 /**
242  * A Vector3 n-degree bezier spline.
243  *
244  * WARNING: The points array is modified by Bezier. See NewBezier() for a
245  * safe and user friendly alternative.
246  *
247  * You can pass zero control points, just the start and end points, for just
248  * plain easing. In other words a zero-degree bezier spline curve is just the
249  * easing method.
250  *
251  * @param points start point, n control points, end point
252  */
253 static function Bezier(ease : Function, points : Vector3[],
254                         elapsedTime : float, duration : float) : Vector3 {
255   // Reference: http://ibiblio.org/e-notes/Splines/Bezier.htm
256   // Interpolate the n starting points to generate the next j = (n - 1) points,
257   // then interpolate those n - 1 points to generate the next n - 2 points,
258   // continue this until we have generated the last point (n - (n - 1)), j = 1.
259   // We store the next set of output points in the same array as the
260   // input points used to generate them. This works because we store the
261   // result in the slot of the input point that is no longer used for this
262   // iteration.
263   for (var j = points.length - 1; j > 0; j--) {
264     for (var i = 0; i < j; i++) {
265       points[i].x = ease(points[i].x, points[i + 1].x - points[i].x,
266                          elapsedTime, duration);
267       points[i].y = ease(points[i].y, points[i + 1].y - points[i].y,
268                          elapsedTime, duration);
269       points[i].z = ease(points[i].z, points[i + 1].z - points[i].z,
270                          elapsedTime, duration);
271     }
272   }
273   return points[0];
274 }
275
276 /**
277  * Returns sequence generator from the first node, through each control point,
278  * and to the last node. N points are generated between each node (slices)
279  * using Catmull-Rom.
280  */
281 static function NewCatmullRom(nodes : Transform[], slices : int,
282                               loop : boolean) : IEnumerator {
283   return NewCatmullRom(nodes, TransformDotPosition, slices, loop);
284 }
285
286 /**
287  * A Vector3[] variation of the Transform[] NewCatmullRom() function.
288  * Same functionality but using Vector3s to define curve.
289  */
290 static function NewCatmullRom(points : Vector3[], slices : int,
291                               loop : boolean) : IEnumerator {
292   return NewCatmullRom(points, Identity, slices, loop);
293 }
294
295 /**
296  * Generic catmull-rom spline sequence generator used to implement the
297  * Vector3[] and Transform[] variants. Normally you would not use this
298  * function directly.
299  */
300 static function NewCatmullRom(nodes : IList, toVector3 : Function,
301                               slices : int, loop : boolean) : IEnumerator {
302   // need at least two nodes to spline between
303   if (nodes.Count >= 2) {
304



305     // yield the first point explicitly, if looping the first point
306     // will be generated again in the step for loop when interpolating
307     // from last point back to the first point
308     yield toVector3(nodes[0]);
309
310     var last = nodes.Count - 1;
311     for (var current = 0; loop || current < last; current++) {
312       // wrap around when looping
313       if (loop && current > last) {
314         current = 0;
315       }
316       // handle edge cases for looping and non-looping scenarios
317       // when looping we wrap around, when not looping use start for previous
318       // and end for next when you at the ends of the nodes array
319       var previous = (current == 0) ? ((loop) ? last : current) : current - 1;
320       var start = current;
321       var end = (current == last) ? ((loop) ? 0 : current) : current + 1;
322       var next = (end == last) ? ((loop) ? 0 : end) : end + 1;
323
324       // adding one guarantees yielding at least the end point
325       var stepCount = slices + 1;
326       for (var step = 1; step <= stepCount; step++) {
327         yield CatmullRom(toVector3(nodes[previous]),
328                          toVector3(nodes[start]),
329                          toVector3(nodes[end]),
330                          toVector3(nodes[next]),
331                          step, stepCount);
332       }
333     }
334   }
335 }
336
337 /**
338  * A Vector3 Catmull-Rom spline. Catmull-Rom splines are similar to bezier
339  * splines but have the useful property that the generated curve will go
340  * through each of the control points.
341  *
342  * NOTE: The NewCatmullRom() functions are an easier to use alternative to this
343  * raw Catmull-Rom implementation.
344  *
345  * @param previous the point just before the start point or the start point
346  *                 itself if no previous point is available
347  * @param start generated when elapsedTime == 0
348  * @param end generated when elapsedTime >= duration
349  * @param next the point just after the end point or the end point itself if no
350  *             next point is available
351  */
352 static function CatmullRom(previous : Vector3, start : Vector3, end :
353                            Vector3, next : Vector3, elapsedTime : float,
354                            duration : float) : Vector3 {
355   // References used:
356   // p.266 GemsV1
357   //
358   // tension is often set to 0.5 but you can use any reasonable value:
359   // http://www.cs.cmu.edu/~462/projects/assn2/assn2/catmullRom.pdf
360   //
361   // bias and tension controls:
362   // http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/miscellaneous/interpolation/
363
364   var percentComplete = elapsedTime / duration;
365   var percentCompleteSquared = percentComplete * percentComplete;
366   var percentCompleteCubed = percentCompleteSquared * percentComplete;
367
368   return previous * (-0.5*percentCompleteCubed +
369                      percentCompleteSquared -
370                      0.5*percentComplete) +
371     start * (1.5*percentCompleteCubed +
372              -2.5*percentCompleteSquared + 1.0) +
373     end * (-1.5*percentCompleteCubed +
374            2.0*percentCompleteSquared +
375            0.5*percentComplete) +
376     next * (0.5*percentCompleteCubed -
377             0.5*percentCompleteSquared);
378 }
379
380 /**



381  * Sequence of eleapsedTimes until elapsedTime is >= duration.
382  *
383  * Note: elapsedTimes are calculated using the value of Time.deltatTime each
384  * time a value is requested.
385  */
386 static function NewTimer(duration : float) : IEnumerator {
387   var elapsedTime = 0.0;
388   while (elapsedTime < duration) {
389     yield elapsedTime;
390     elapsedTime += Time.deltaTime;
391     // make sure last value is never skipped
392     if (elapsedTime >= duration) {
393       yield elapsedTime;
394     }
395   }
396 }
397
398 /**
399  * Generates sequence of integers from start to end (inclusive) one step
400  * at a time.
401  */
402 static function NewCounter(start : int, end : int, step : int) : IEnumerator {
403   for (var i = start; i <= end; i += step) {
404     yield i;
405   }
406 }
407
408 static function Identity(v : Vector3) : Vector3 {
409   return v;
410 }
411
412 static function TransformDotPosition(t : Transform) : Vector3 {
413   return t.position;
414 }
415
416 /**
417  * Linear interpolation (same as Mathf.Lerp)
418  */
419 static function Linear(start : float, distance : float,
420                        elapsedTime : float, duration : float) : float {
421   // clamp elapsedTime to be <= duration
422   if (elapsedTime > duration) { elapsedTime = duration; }
423   return distance * (elapsedTime / duration) + start;
424 }
425
426 /**
427  * quadratic easing in - accelerating from zero velocity
428  */
429 static function EaseInQuad(start : float, distance : float,
430                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
431   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
432   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 1.0 : elapsedTime / duration;
433   return distance*elapsedTime*elapsedTime + start;
434 }
435
436 /**
437  * quadratic easing out - decelerating to zero velocity
438  */
439 static function EaseOutQuad(start : float, distance : float,
440                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
441   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
442   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 1.0 : elapsedTime / duration;
443   return -distance * elapsedTime*(elapsedTime-2) + start;
444 }
445
446 /**
447  * quadratic easing in/out - acceleration until halfway, then deceleration
448  */
449 static function EaseInOutQuad(start : float, distance : float,
450                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
451   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
452   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 2.0 : elapsedTime / (duration / 2);
453   if (elapsedTime < 1) return distance/2*elapsedTime*elapsedTime + start;
454   elapsedTime--;
455   return -distance/2 * (elapsedTime*(elapsedTime-2) - 1) + start;
456 }



457
458 /**
459  * cubic easing in - accelerating from zero velocity
460  */
461 static function EaseInCubic(start : float, distance : float,
462                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
463   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
464   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 1.0 : elapsedTime / duration;
465   return distance*elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime + start;
466 }
467
468 /**
469  * cubic easing out - decelerating to zero velocity
470  */
471 static function EaseOutCubic(start : float, distance : float,
472                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
473   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
474   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 1.0 : elapsedTime / duration;
475   elapsedTime--;
476   return distance*(elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime + 1) + start;
477 }
478
479 /**
480  * cubic easing in/out - acceleration until halfway, then deceleration
481  */
482 static function EaseInOutCubic(start : float, distance : float,
483                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
484   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
485   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 2.0 : elapsedTime / (duration / 2);
486   if (elapsedTime < 1) return distance/2*elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime +
487                          start;
488   elapsedTime -= 2;
489   return distance/2*(elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime + 2) + start;
490 }
491
492 /**
493  * quartic easing in - accelerating from zero velocity
494  */
495 static function EaseInQuart(start : float, distance : float,
496                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
497   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
498   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 1.0 : elapsedTime / duration;
499   return distance*elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime + start;
500 }
501
502 /**
503  * quartic easing out - decelerating to zero velocity
504  */
505 static function EaseOutQuart(start : float, distance : float,
506                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
507   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
508   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 1.0 : elapsedTime / duration;
509   elapsedTime--;
510   return -distance * (elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime - 1) +
511                          start;
512 }
513
514 /**
515  * quartic easing in/out - acceleration until halfway, then deceleration
516  */
517 static function EaseInOutQuart(start : float, distance : float,
518                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
519   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
520   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 2.0 : elapsedTime / (duration / 2);
521   if (elapsedTime < 1) return distance/2*
522                          elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime +
523                          start;
524   elapsedTime -= 2;
525   return -distance/2 * (elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime - 2) +
526                          start;
527 }
528
529
530 /**
531  * quintic easing in - accelerating from zero velocity
532  */



533 static function EaseInQuint(start : float, distance : float,
534                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
535   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
536   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 1.0 : elapsedTime / duration;
537   return distance*elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime*elapsedTime +
538                          start;
539 }
540
541 /**
542  * quintic easing out - decelerating to zero velocity
543  */
544 static function EaseOutQuint(start : float, distance : float,
545                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
546   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
547   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 1.0 : elapsedTime / duration;
548   elapsedTime--;
549   return distance * (elapsedTime * elapsedTime * elapsedTime * elapsedTime *
550                      elapsedTime + 1) + start;
551 }
552
553 /**
554  * quintic easing in/out - acceleration until halfway, then deceleration
555  */
556 static function EaseInOutQuint(start : float, distance : float,
557                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
558   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
559   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 2.0 : elapsedTime / (duration / 2);
560   if (elapsedTime < 1) return distance/2 * elapsedTime * elapsedTime *
561                          elapsedTime * elapsedTime * elapsedTime + start;
562   elapsedTime -= 2;
563   return distance/2 * (elapsedTime * elapsedTime * elapsedTime * elapsedTime *
564                        elapsedTime + 2) + start;
565 }
566
567 /**
568  * sinusoidal easing in - accelerating from zero velocity
569  */
570 static function EaseInSine(start : float, distance : float,
571                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
572   // clamp elapsedTime to be <= duration
573   if (elapsedTime > duration) { elapsedTime = duration; }
574   return -distance * Mathf.Cos(elapsedTime/duration * (Mathf.PI/2)) +
575                          distance + start;
576 }
577
578 /**
579  * sinusoidal easing out - decelerating to zero velocity
580  */
581 static function EaseOutSine(start : float, distance : float,
582                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
583   // clamp elapsedTime to be <= duration
584   if (elapsedTime > duration) { elapsedTime = duration; }
585   return distance * Mathf.Sin(elapsedTime/duration * (Mathf.PI/2)) + start;
586 }
587
588 /**
589  * sinusoidal easing in/out - accelerating until halfway, then decelerating
590  */
591 static function EaseInOutSine(start : float, distance : float,
592                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
593   // clamp elapsedTime to be <= duration
594   if (elapsedTime > duration) { elapsedTime = duration; }
595   return -distance/2 * (Mathf.Cos(Mathf.PI*elapsedTime/duration) - 1) + start;
596 }
597
598 /**
599  * exponential easing in - accelerating from zero velocity
600  */
601 static function EaseInExpo(start : float, distance : float,
602                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
603   // clamp elapsedTime to be <= duration
604   if (elapsedTime > duration) { elapsedTime = duration; }
605   return distance * Mathf.Pow( 2, 10 * (elapsedTime/duration - 1) ) + start;
606 }
607
608 /**



609  * exponential easing out - decelerating to zero velocity
610  */
611 static function EaseOutExpo(start : float, distance : float,
612                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
613   // clamp elapsedTime to be <= duration
614   if (elapsedTime > duration) { elapsedTime = duration; }
615   return distance * ( -Mathf.Pow( 2, -10 * elapsedTime/duration ) + 1 ) + start;
616 }
617
618 /**
619  * exponential easing in/out - accelerating until halfway, then decelerating
620  */
621 static function EaseInOutExpo(start : float, distance : float,
622                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
623   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
624   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 2.0 : elapsedTime / (duration / 2);
625   if (elapsedTime < 1) return distance/2 *
626                          Mathf.Pow( 2, 10 * (elapsedTime - 1) ) + start;
627   elapsedTime--;
628   return distance/2 * ( -Mathf.Pow( 2, -10 * elapsedTime) + 2 ) + start;
629 }
630
631 /**
632  * circular easing in - accelerating from zero velocity
633  */
634 static function EaseInCirc(start : float, distance : float,
635                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
636   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
637   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 1.0 : elapsedTime / duration;
638   return -distance * (Mathf.Sqrt(1 - elapsedTime*elapsedTime) - 1) + start;
639 }
640
641 /**
642  * circular easing out - decelerating to zero velocity
643  */
644 static function EaseOutCirc(start : float, distance : float,
645                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
646   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
647   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 1.0 : elapsedTime / duration;
648   elapsedTime--;
649   return distance * Mathf.Sqrt(1 - elapsedTime*elapsedTime) + start;
650 }
651
652 /**
653  * circular easing in/out - acceleration until halfway, then deceleration
654  */
655 static function EaseInOutCirc(start : float, distance : float,
656                      elapsedTime : float, duration : float) : float {
657   // clamp elapsedTime so that it cannot be greater than duration
658   elapsedTime = (elapsedTime > duration) ? 2.0 : elapsedTime / (duration / 2);
659   if (elapsedTime < 1) return -distance/2 *
660                          (Mathf.Sqrt(1 - elapsedTime*elapsedTime) - 1) + start;
661   elapsedTime -= 2;
662   return distance/2 * (Mathf.Sqrt(1 - elapsedTime*elapsedTime) + 1) + start;
663 }
664
665
666  
667



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class Matrix 

5 {

6     public float[] m;

7

8     public Matrix()

9     {   

10         LoadIdentity();

11     }   

12

13     // Loads this matrix with an identity matrix

14

15     public void LoadIdentity()

16     {

17         m = new float[ 16 ];

18

19         for( int x = 0 ; x < 16 ; ++x )

20         {

21             m[ x ] = 0;

22         }   

23

24         m [ 0 ] = 1;

25         m [ 5 ] = 1;

26         m [ 10 ] = 1;

27         m [ 15 ] = 1;

28     }

29

30     // Returns a translation matrix along the XYZ axes

31

32     public static Matrix Translate( float _X, float _Y, float _Z )

33     {

34         Matrix wk = new Matrix();

35

36         wk.m [ 12 ] = _X;

37         wk.m [ 13 ] = _Y;

38         wk.m [ 14 ] = _Z;

39

40         return wk;

41     }

42

43     // Returns a rotation matrix around the X axis

44

45     public static Matrix RotateX( float _Degree )

46     {

47         Matrix wk = new Matrix();

48

49         if( _Degree == 0 )

50         {

51             return wk;

52         }

53

54         float C = Mathf.Cos( _Degree * Mathf.Deg2Rad );

55         float S = Mathf.Sin( _Degree * Mathf.Deg2Rad );

56

57         wk.m [ 5 ] = C;

58         wk.m [ 6 ] = S;

59         wk.m [ 9 ] = -S;

60         wk.m [ 10 ] = C;

61

62         return wk;

63     }

64

65     // Returns a rotation matrix around the Y axis

66

67     public static Matrix RotateY( float _Degree )

68     {

69         Matrix wk = new Matrix();

70

71         if( _Degree == 0 )

72         {

73             return wk;

74         }

75

76         float C = Mathf.Cos( _Degree * Mathf.Deg2Rad );



77         float S = Mathf.Sin( _Degree * Mathf.Deg2Rad );

78

79         wk.m [ 0 ] = C;

80         wk.m [ 2 ] = -S;

81         wk.m [ 8 ] = S;

82         wk.m [ 10 ] = C;

83

84         return wk;

85     }

86

87     // Returns a rotation matrix around the Z axis

88

89     public static Matrix RotateZ( float _Degree )

90     {

91         Matrix wk = new Matrix();

92

93         if( _Degree == 0 )

94         {

95             return wk;

96         }

97

98         float C = Mathf.Cos( _Degree * Mathf.Deg2Rad );

99         float S = Mathf.Sin( _Degree * Mathf.Deg2Rad );

100

101         wk.m [ 0 ] = C;

102         wk.m [ 1 ] = S;

103         wk.m [ 4 ] = -S;

104         wk.m [ 5 ] = C;

105

106         return wk;

107     }

108

109     // Returns a scale matrix uniformly scaled on the XYZ axes

110

111     public static Matrix Scale( float _In )

112     {

113         return Matrix.Scale3D( _In, _In, _In );

114     }

115

116     // Returns a scale matrix scaled on the XYZ axes

117

118     public static Matrix Scale3D( float _X, float _Y, float _Z )

119     {

120         Matrix wk = new Matrix();

121

122         wk.m [ 0 ] = _X;

123         wk.m [ 5 ] = _Y;

124         wk.m [ 10 ] = _Z;

125

126         return wk;

127     }

128

129     // Transforms a vector with this matrix

130

131     public Vector3 TransformVector( Vector3 _V )

132     {

133         Vector3 vtx = new Vector3(0,0,0);

134

135         vtx.x = ( _V.x * m [ 0 ] ) + ( _V.y * m [ 4 ] ) + ( _V.z * m [ 8 ] ) + m [ 12 ];

136         vtx.y = ( _V.x * m [ 1 ] ) + ( _V.y * m [ 5 ] ) + ( _V.z * m [ 9 ] ) + m [ 13 ];

137         vtx.z = ( _V.x * m [ 2 ] ) + ( _V.y * m [ 6 ] ) + ( _V.z * m [ 10 ] ) + m [ 14 ];

138

139         return vtx;

140     }

141

142     // Overloaded operators

143

144     public static Matrix operator *( Matrix _A, Matrix _B )

145     {

146         Matrix wk = new Matrix();

147

148         wk.m [ 0 ] = _A.m [ 0 ] * _B.m [ 0 ] + _A.m [ 4 ] * _B.m [ 1 ] + _A.m [ 8 ] * _B.m [ 2 ] + _A.m 

[ 12 ] * _B.m [ 3 ];

149         wk.m [ 4 ] = _A.m [ 0 ] * _B.m [ 4 ] + _A.m [ 4 ] * _B.m [ 5 ] + _A.m [ 8 ] * _B.m [ 6 ] + _A.m 

[ 12 ] * _B.m [ 7 ];

150         wk.m [ 8 ] = _A.m [ 0 ] * _B.m [ 8 ] + _A.m [ 4 ] * _B.m [ 9 ] + _A.m [ 8 ] * _B.m [ 10 ] + _A.m



 [ 12 ] * _B.m [ 11 ];

151         wk.m [ 12 ] = _A.m [ 0 ] * _B.m [ 12 ] + _A.m [ 4 ] * _B.m [ 13 ] + _A.m [ 8 ] * _B.m [ 14 ] + 

_A.m [ 12 ] * _B.m [ 15 ];

152

153         wk.m [ 1 ] = _A.m [ 1 ] * _B.m [ 0 ] + _A.m [ 5 ] * _B.m [ 1 ] + _A.m [ 9 ] * _B.m [ 2 ] + _A.m 

[ 13 ] * _B.m [ 3 ];

154         wk.m [ 5 ] = _A.m [ 1 ] * _B.m [ 4 ] + _A.m [ 5 ] * _B.m [ 5 ] + _A.m [ 9 ] * _B.m [ 6 ] + _A.m 

[ 13 ] * _B.m [ 7 ];

155         wk.m [ 9 ] = _A.m [ 1 ] * _B.m [ 8 ] + _A.m [ 5 ] * _B.m [ 9 ] + _A.m [ 9 ] * _B.m [ 10 ] + _A.m

 [ 13 ] * _B.m [ 11 ];

156         wk.m [ 13 ] = _A.m [ 1 ] * _B.m [ 12 ] + _A.m [ 5 ] * _B.m [ 13 ] + _A.m [ 9 ] * _B.m [ 14 ] + 

_A.m [ 13 ] * _B.m [ 15 ];

157

158         wk.m [ 2 ] = _A.m [ 2 ] * _B.m [ 0 ] + _A.m [ 6 ] * _B.m [ 1 ] + _A.m [ 10 ] * _B.m [ 2 ] + _A.m

 [ 14 ] * _B.m [ 3 ];

159         wk.m [ 6 ] = _A.m [ 2 ] * _B.m [ 4 ] + _A.m [ 6 ] * _B.m [ 5 ] + _A.m [ 10 ] * _B.m [ 6 ] + _A.m

 [ 14 ] * _B.m [ 7 ];

160         wk.m [ 10 ] = _A.m [ 2 ] * _B.m [ 8 ] + _A.m [ 6 ] * _B.m [ 9 ] + _A.m [ 10 ] * _B.m [ 10 ] + _A

.m [ 14 ] * _B.m [ 11 ];

161         wk.m [ 14 ] = _A.m [ 2 ] * _B.m [ 12 ] + _A.m [ 6 ] * _B.m [ 13 ] + _A.m [ 10 ] * _B.m [ 14 ] + 

_A.m [ 14 ] * _B.m [ 15 ];

162

163         wk.m [ 3 ] = _A.m [ 3 ] * _B.m [ 0 ] + _A.m [ 7 ] * _B.m [ 1 ] + _A.m [ 11 ] * _B.m [ 2 ] + _A.m

 [ 15 ] * _B.m [ 3 ];

164         wk.m [ 7 ] = _A.m [ 3 ] * _B.m [ 4 ] + _A.m [ 7 ] * _B.m [ 5 ] + _A.m [ 11 ] * _B.m [ 6 ] + _A.m

 [ 15 ] * _B.m [ 7 ];

165         wk.m [ 11 ] = _A.m [ 3 ] * _B.m [ 8 ] + _A.m [ 7 ] * _B.m [ 9 ] + _A.m [ 11 ] * _B.m [ 10 ] + _A

.m [ 15 ] * _B.m [ 11 ];

166         wk.m [ 15 ] = _A.m [ 3 ] * _B.m [ 12 ] + _A.m [ 7 ] * _B.m [ 13 ] + _A.m [ 11 ] * _B.m [ 14 ] + 

_A.m [ 15 ] * _B.m [ 15 ];

167

168         return wk;

169     }

170 }



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 class TangentSolver

5 {

6     public static void Solve(Mesh mesh)

7     {

8         int triangleCount = mesh.triangles.Length / 3;

9         int vertexCount = mesh.vertices.Length;

10

11         Vector3[] tan1 = new Vector3[vertexCount];

12         Vector3[] tan2 = new Vector3[vertexCount];

13

14         Vector4[] tangents = new Vector4[vertexCount];

15

16         for(long a = 0; a < triangleCount; a+=3)

17         {

18             long i1 = mesh.triangles[a+0];

19             long i2 = mesh.triangles[a+1];

20             long i3 = mesh.triangles[a+2];

21

22             Vector3 v1 = mesh.vertices[i1];

23             Vector3 v2 = mesh.vertices[i2];

24             Vector3 v3 = mesh.vertices[i3];

25

26             Vector2 w1 = mesh.uv[i1];

27             Vector2 w2 = mesh.uv[i2];

28             Vector2 w3 = mesh.uv[i3];

29

30             float x1 = v2.x - v1.x;

31             float x2 = v3.x - v1.x;

32             float y1 = v2.y - v1.y;

33             float y2 = v3.y - v1.y;

34             float z1 = v2.z - v1.z;

35             float z2 = v3.z - v1.z;

36

37             float s1 = w2.x - w1.x;

38             float s2 = w3.x - w1.x;

39             float t1 = w2.y - w1.y;

40             float t2 = w3.y - w1.y;

41

42             float r = 1.0f / (s1 * t2 - s2 * t1);

43

44             Vector3 sdir = new Vector3((t2 * x1 - t1 * x2) * r, (t2 * y1 - t1 * y2) * r, (t2 * z1 - t1 * 

z2) * r);

45             Vector3 tdir = new Vector3((s1 * x2 - s2 * x1) * r, (s1 * y2 - s2 * y1) * r, (s1 * z2 - s2 * 

z1) * r);

46

47             tan1[i1] += sdir;

48             tan1[i2] += sdir;

49             tan1[i3] += sdir;

50

51             tan2[i1] += tdir;

52             tan2[i2] += tdir;

53             tan2[i3] += tdir;

54         }

55

56

57         for (long a = 0; a < vertexCount; ++a)

58         {

59             Vector3 n = mesh.normals[a];

60             Vector3 t = tan1[a];

61

62             Vector3 tmp = (t - n * Vector3.Dot(n, t)).normalized;

63             tangents[a] = new Vector4(tmp.x, tmp.y, tmp.z);

64

65             tangents[a].w = (Vector3.Dot(Vector3.Cross(n, t), tan2[a]) < 0.0f) ? -1.0f : 1.0f;

66         }

67

68         mesh.tangents = tangents;

69     }

70 }

71

72



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class CameraMove : MonoBehaviour

5     {

6

7     /// <summary>

8     /// ////////////////////////////////////

9     /// </summary>

10

11     public enum RotationAxes{MouseXandY=0,MouseX=1,MouseY=2}

12     public RotationAxes axes = RotationAxes.MouseXandY;

13     Quaternion originalRotation;

14     float gevoeligheidX = 6F;

15     float gevoeligheidY = 6F;

16

17     float rotationX = 0F;

18     float rotationY = 0F;

19

20     float minimumX = -360F;

21     float maximumX = 360F;

22

23     float minimumY = -60F;

24     float maximumY = 60F;

25  

26  public static bool rotating;

27  

28  Camera topView;

29  

30  

31

32     public void Update()

33     {

34   

35   rotating=false;

36   

37         //Beweging camera

38   

39         float a = Input.GetAxis("Horizontal");

40   float b = Input.GetAxis("Vertical");

41         float c = 0;

42   int speed = 10;

43   

44

45         if (Input.GetMouseButton(2)&&Input.GetKey(KeyCode.LeftAlt))

46         {

47             c = Input.GetAxis("Mouse Y");

48             a = Input.GetAxis("Mouse X");

49         }

50

51         if (Input.GetMouseButton(1) && Input.GetKey(KeyCode.LeftAlt))

52         {

53             b = Input.GetAxis("Mouse X");

54         }

55         

56   if(Modify.cameraMovement){

57    

58    if(topView.orthographic){

59      topView.orthographicSize += 2*b;

60    }

61    

62    else

63    transform.Translate(a*speed*Time.deltaTime, c*speed*Time.deltaTime, b*speed*Time.deltaTime, 

camera.transform);

64   }

65

66        

67

68

69         //Rotatie camera

70               

71                    

72         if (Input.GetKey(KeyCode.LeftAlt)&&Input.GetMouseButton(0)&&Modify.cameraMovement)

73         {

74             rotating = true;

75    



76    if(rotating == true){

77     //Debug.Log("dancing");

78    }

79    

80    

81    

82    if (axes == RotationAxes.MouseXandY)

83             {

84                 rotationX += Input.GetAxis("Mouse X") * gevoeligheidX;

85                 rotationY += Input.GetAxis("Mouse Y") * gevoeligheidY;

86

87                 rotationX = ClampAngle(rotationX, minimumX, maximumX);

88                 rotationY = ClampAngle(rotationY, minimumY, maximumY);

89

90                 Quaternion xQuaternion = Quaternion.AngleAxis(rotationX, Vector3.up);

91                 Quaternion yQuaternion = Quaternion.AngleAxis(rotationY, Vector3.left);

92

93                 transform.localRotation = originalRotation * xQuaternion * yQuaternion*Quaternion.Euler

(30,0,0);

94             }

95

96             else if (axes == RotationAxes.MouseX)

97             {

98                 rotationX += Input.GetAxis("Mouse X") * gevoeligheidX;

99

100                 rotationX = ClampAngle(rotationX, minimumX, maximumX);

101

102                 Quaternion xQuaternion = Quaternion.AngleAxis(rotationX, Vector3.up);

103

104                 transform.localRotation = originalRotation * xQuaternion*Quaternion.Euler(30,0,0);

105             }

106

107             else

108             {

109                 rotationY += Input.GetAxis("Mouse Y") * gevoeligheidY;

110

111                 rotationY = ClampAngle(rotationY, minimumY, maximumY);

112

113                 Quaternion yQuaternion = Quaternion.AngleAxis(rotationY, Vector3.left);

114

115                 transform.localRotation = originalRotation * yQuaternion*Quaternion.Euler(30,0,0);

116             }

117    

118         }

119             

120     }

121

122         public void Start()

123         {

124             if (rigidbody)

125                 rigidbody.freezeRotation = true;

126    

127             originalRotation = transform.localRotation;

128    transform.localRotation=Quaternion.Euler(30,0,0);

129    

130    topView = (GameObject.Find("TopCamera")).camera;

131         }

132

133         public static float ClampAngle(float angle, float min, float max)

134         {

135             if (angle < -360F)

136                 angle += 360F;

137             if (angle > 360F)

138                 angle -= 360F;

139             return Mathf.Clamp(angle, min, max);

140         }

141     }

142     

143

144



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3 using System.Collections.Generic;

4

5 public class Cameras : MonoBehaviour

6 {

7  private static GameObject fps;

8  private static GameObject topview;

9  private static GameObject orthotop;

10  private static GameObject ortholeft;

11  private static GameObject orthoright;

12  

13  private static List<Camera> cameras= new List<Camera>();

14  private static List<Vector3> positions= new List<Vector3>();

15  

16  private static Camera currentCam;

17  private static Camera sideCam;

18  

19  private float posX=Screen.width-Screen.width/5;

20  private float posY=0;

21  private float sizeX=Screen.width/5;

22  private float sizeY=Screen.height/5;

23  

24  public static float sideCamSize = 10.0F;

25  public static float x = 0.0F;

26  public static float y = 0.0F;

27  

28  static int mouseCount=0;

29  

30  

31  // Use this for initialization

32  void Start ()

33  {

34   fps=GameObject.Find("Main Camera");

35   topview=GameObject.Find("TopCamera");

36   orthotop=GameObject.Find("OrthoTop");

37   ortholeft=GameObject.Find("OrthoLeft");

38   orthoright=GameObject.Find("OrthoRight");

39   

40   cameras.Add(fps.camera);cameras.Add(topview.camera);cameras.Add(orthotop.camera);cameras.Add

(ortholeft.camera);cameras.Add(orthoright.camera);

41   

42   foreach(Camera c in cameras){

43    positions.Add(FindParent(c).transform.position);

44   }

45   

46   foreach(Camera c in cameras){

47    FindParent(c).SetActiveRecursively(false);

48   }

49   

50   currentCam=cameras[0].camera;

51   sideCam=cameras[2].camera;

52   FindParent(currentCam).SetActiveRecursively(true);

53   FindParent(sideCam).SetActiveRecursively(true);

54   

55   currentCam.depth=0;

56   

57   sideCam.depth=0.8f;

58   sideCam.Render();

59   sideCam.pixelRect=new Rect(posX,posY,sizeX,sizeY);

60  }

61  

62  

63  

64  void OnGUI(){

65   

66   int c= cameras.Count;

67   int orthoY=0;

68   

69   if(FindParent(sideCam).name.Substring(0,5)=="Ortho") orthoY=30;

70   

71   for(int i=0;i<cameras.Count;i++){

72    if(FindParent(cameras[i]).active==true){

73     GUI.Box(new Rect(posX+i*sizeX/c,Screen.height-posY-(1+1.0f/c)*sizeY-orthoY,sizeX/c,sizeY

/c), FindParent(cameras[i]).name.Substring(0,6));

74    }



75    else if (GUI.Button(new Rect(posX+i*sizeX/c,Screen.height-posY-(1+1.0f/c)*sizeY-orthoY,sizeX

/c,sizeY/c), FindParent(cameras[i]).name.Substring(0,6))){

76     sideCam.pixelRect=new Rect(0,0,Screen.width,Screen.height);

77     FindParent(sideCam).SetActiveRecursively(false);

78     sideCam=cameras[i];

79     sideCam.pixelRect=new Rect(posX,posY,sizeX,sizeY);

80     FindParent(sideCam).SetActiveRecursively(true);

81     if(FindParent(sideCam).GetComponent<CreateCube2>()!=null) FindParent(sideCam).

GetComponent<CreateCube2>().enabled=false;

82     if(FindParent(sideCam).GetComponent("CameraMove")!=null) (FindParent(sideCam).

GetComponent("CameraMove")as CameraMove).enabled=false;

83    }

84   }

85   

86   

87   

88   if(FindParent(sideCam).name.Substring(0,5)=="Ortho"){

89    x = GUI.HorizontalSlider(new Rect(posX, Screen.height-posY-sizeY-20, sizeX, 10), x, -10, 10)

;

90    y = GUI.VerticalSlider(new Rect(posX-20, Screen.height-posY-sizeY, 10, sizeY), y, 10, -10);

91    FindParent(sideCam).transform.position=givePos(sideCam)-x*FindParent(sideCam).transform.

InverseTransformDirection(Vector3.right)-y*FindParent(sideCam).transform.InverseTransformDirection

(Vector3.up);

92    sideCamSize = GUI.VerticalSlider(new Rect(posX-40, Screen.height-posY-sizeY, 10, sizeY), 

sideCamSize, 10, 0.01F);

93    sideCam.orthographicSize=sideCamSize;

94   } 

95  }

96

97  // Update is called once per frame

98  void Update ()

99  {

100   if(Input.GetMouseButtonDown(0)&&Input.mousePosition.x>Screen.width-sizeX&&Input.mousePosition.y

<sizeY){

101    if(mouseCount<2) mouseCount++;

102    

103    else mouseCount=0;

104    

105    Debug.Log("Tel = "+mouseCount);

106   }

107   

108   if(mouseCount==2){

109    Camera temp= currentCam;

110    currentCam=sideCam;

111    FindParent(currentCam).SetActiveRecursively(true);

112    currentCam.pixelRect=new Rect(0,0,Screen.width,Screen.height);

113    if(FindParent(sideCam).GetComponent<CreateCube2>()!=null) FindParent(sideCam).GetComponent

<CreateCube2>().enabled=true;

114    if(FindParent(sideCam).GetComponent("CameraMove")!=null) (FindParent(sideCam).GetComponent(

"CameraMove")as CameraMove).enabled=true;

115    

116    sideCam=temp;

117    sideCam.pixelRect=new Rect(posX,posY,sizeX,sizeY);

118    if(FindParent(sideCam).GetComponent<CreateCube2>()!=null) FindParent(sideCam).GetComponent

<CreateCube2>().enabled=false;

119    if(FindParent(sideCam).GetComponent("CameraMove")!=null) (FindParent(sideCam).GetComponent(

"CameraMove")as CameraMove).enabled=false;

120    

121    

122    currentCam.depth=0;

123    sideCam.depth=0.8f;

124    x=0;y=0;

125    

126    mouseCount=0;

127    

128    

129   }

130   

131   if(sideCam.orthographic){

132    

133    Vector3 pos=Vector3.zero;

134    if(Multiselection.multiSelect){

135     if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){

136      foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected) pos+=s.go.collider.bounds.

center;

137      pos/=SelectionManager1.ListOfSelected.Count;



138      Vector3 move=pos-FindParent(sideCam).transform.position;

139      FindParent(sideCam).transform.position+=Vector3.Project(move,FindParent(sideCam).

transform.InverseTransformDirection(Vector3.right))+Vector3.Project(move,FindParent(sideCam).

transform.InverseTransformDirection(Vector3.up));

140     }

141    }

142    else if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){

143     pos=SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.center;

144     Vector3 move=pos-FindParent(sideCam).transform.position;

145     FindParent(sideCam).transform.position+=Vector3.Project(move,FindParent(sideCam).

transform.InverseTransformDirection(Vector3.right))+Vector3.Project(move,FindParent(sideCam).

transform.InverseTransformDirection(Vector3.up));

146    }

147   }

148   

149  }

150  

151  GameObject FindParent(Camera c){

152   GameObject g=c.gameObject;

153   while(g.transform.parent!=null){

154    g=g.transform.parent.gameObject;

155   }

156   return g;

157  }

158  

159  public static Camera giveCurrent(){

160   return currentCam;

161  }

162   

163  private static Vector3 givePos(Camera c){

164   for(int i=0;i<cameras.Count;i++){

165    if(c==cameras[i])return positions[i];

166   }

167   return Vector3.zero;

168  }

169 }

170

171



1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3
4 public class CameraState : MonoBehaviour
5 {
6  GameObject topView;
7  GameObject firstPerson;
8  public static bool cameraMovement=true;
9  public static bool vertexMove=false;

10  
11  
12  
13  
14  
15  Camera current;
16  
17  
18  // Use this for initialization
19  void Start ()
20  {
21   topView=GameObject.Find("Camera");
22   firstPerson=GameObject.Find("Main Camera");
23  }
24
25  // Update is called once per frame
26  void Update ()
27  {
28   if(topView.active) current=topView.camera;
29   else current=firstPerson.camera;
30   
31   if(!(Modify.cameraMovement)|!(ScaleIt.cameraMovement)) vertexMove=true;
32   else vertexMove=false;
33   
34  }
35 }
36
37



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 /// MouseLook rotates the transform based on the mouse delta.

5 /// Minimum and Maximum values can be used to constrain the possible rotation

6

7 /// To make an FPS style character:

8 /// - Create a capsule.

9 /// - Add a rigid body to the capsule

10 /// - Add the MouseLook script to the capsule.

11 ///   -> Set the mouse look to use LookX. (You want to only turn character but not tilt it)

12 /// - Add FPSWalker script to the capsule

13

14 /// - Create a camera. Make the camera a child of the capsule. Reset it's transform.

15 /// - Add a MouseLook script to the camera.

16 ///   -> Set the mouse look to use LookY. (You want the camera to tilt up and down like a head. The 

character already turns.)

17 [AddComponentMenu("Camera-Control/Mouse Look")]

18 public class MouseLook : MonoBehaviour {

19

20  public enum RotationAxes { MouseXAndY = 0, MouseX = 1, MouseY = 2 }

21  public RotationAxes axes = RotationAxes.MouseXAndY;

22  public float sensitivityX = 15F;

23  public float sensitivityY = 15F;

24

25  public float minimumX = -360F;

26  public float maximumX = 360F;

27

28  public float minimumY = -60F;

29  public float maximumY = 60F;

30

31  float rotationX = 0F;

32  float rotationY = 0F;

33  

34  Quaternion originalRotation;

35

36  public void Update ()

37  {

38   if(Modify.cameraMovement){

39   if (axes == RotationAxes.MouseXAndY)

40   {

41    if(Input.GetMouseButton(1))

42    {

43     // Read the mouse input axis

44     

45     

46      rotationX += Input.GetAxis("Mouse X") * sensitivityX;

47      rotationY += Input.GetAxis("Mouse Y") * sensitivityY;

48

49      rotationX = ClampAngle (rotationX, minimumX, maximumX);

50      rotationY = ClampAngle (rotationY, minimumY, maximumY);

51    

52      Quaternion xQuaternion = Quaternion.AngleAxis (rotationX, Vector3.up);

53      Quaternion yQuaternion = Quaternion.AngleAxis (rotationY, Vector3.left);

54         

55      transform.localRotation = originalRotation * xQuaternion * yQuaternion;

56     

57     

58    }

59   }

60   else if (axes == RotationAxes.MouseX)

61   {

62    if(Input.GetMouseButton(1))

63    {

64     rotationX += Input.GetAxis("Mouse X") * sensitivityX;

65     rotationX = ClampAngle (rotationX, minimumX, maximumX);

66

67     Quaternion xQuaternion = Quaternion.AngleAxis (rotationX, Vector3.up);

68     

69     if(Modify.cameraMovement)

70     transform.localRotation = originalRotation * xQuaternion;

71    }

72   }

73   else

74   {

75    if(Input.GetMouseButton(1))



76    {

77     rotationY += Input.GetAxis("Mouse Y") * sensitivityY;

78     rotationY = ClampAngle (rotationY, minimumY, maximumY);

79

80     Quaternion yQuaternion = Quaternion.AngleAxis (rotationY, Vector3.left);

81     

82     if(Modify.cameraMovement)

83     transform.localRotation = originalRotation * yQuaternion;

84    }

85   }

86  }

87  

88  }

89  

90  void Start ()

91  {

92   // Make the rigid body not change rotation

93   if (rigidbody)

94    rigidbody.freezeRotation = true;

95   originalRotation = transform.localRotation;

96  }

97  

98  public static float ClampAngle (float angle, float min, float max)

99  {

100   if (angle < -360F)

101    angle += 360F;

102   if (angle > 360F)

103    angle -= 360F;

104   return Mathf.Clamp (angle, min, max);

105  }

106 }



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class Cursor : MonoBehaviour {

5  

6  public Texture2D cursor;

7  

8  public void Start (){

9   Screen.showCursor = false;

10  }

11   

12   

13     public void OnGUI()

14     {

15   

16    

17   //Cursor

18   GUI.DrawTexture(new Rect(Input.mousePosition.x-cursor.width/2,Screen.height-Input.mousePosition.y

-cursor.height/2,8,8), cursor);

19   

20    

21    

22  

23  }

24   

25

26

27  

28     

29 }

30



1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3
4 public class Delete : MonoBehaviour {
5  
6  
7  
8  private bool showList = false;
9     private int listEntry = 0;

10     private GUIContent[] list;
11     private GUIStyle listStyle;
12     private bool picked = false;
13  private int aantalRijen = 2;
14  private int a;
15  
16  public int breedte = 400;
17  public int hoogte = 25;
18  
19  private bool showDelete=false;
20  
21  public GUISkin x;
22  
23
24  public void Update()
25  {
26   a=DeleteManager.ListOfDeletes.Count;
27   
28   
29  }
30
31     public void Start()
32     {
33    
34         list = new GUIContent[aantalRijen];
35         list[0] = new GUIContent("Hide");
36         list[1] = new GUIContent("Visualize all hidden objects");
37  
38
39         listStyle = new GUIStyle();
40         listStyle.normal.textColor = Color.white;
41         Texture2D tex = new Texture2D(2, 2);
42         listStyle.hover.background = tex;
43         listStyle.onHover.background = tex;
44         listStyle.padding.left = listStyle.padding.right = listStyle.padding.top = listStyle.padding.

bottom = 4;
45
46     }
47
48  
49  
50     public void OnGUI()
51     {
52   GUI.skin=x; 
53   //Deel menubar: View
54   if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0||SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
55   Rect View = new Rect(Screen.width-200, 0, 100, 20);
56   Rect TotalView = new Rect(Screen.width-200, View.height, 100, 20+aantalRijen*20);
57   if (MenuBasis.List(View , ref showList, ref listEntry, new GUIContent("Hide"), list, listStyle))
58    {
59    if (TotalView.Contains(Event.current.mousePosition))
60      {
61       picked = true;
62      }
63    }
64   
65      
66    
67       if (picked)
68       {
69     
70        if(list[listEntry]==list[0])
71        {
72         if (Multiselection.multiSelect == true)
73         {
74          if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
75           int i=1;



76           foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
77            bool b = DeleteManager.CheckIfSelected(s.go);
78            if (!b) {
79             DeleteManager.AddDelete(s.go);
80             SelectionManager1.RemoveSelection(s.go);
81             
82            }
83            else {
84             GUI.Label(new Rect (Screen.width-400, Screen.height/2-20

*i, 400, 20), s.go.name+ "is already hidden!");
85             i++;
86            }
87            
88     
89            
90            
91           }
92           
93           
94          }
95          picked=false;
96       
97         }
98           
99         else{

100          if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
101            
102            bool b = DeleteManager.CheckIfSelected(SelectionManager1.

ActiveSelection.go);
103            if (!b) DeleteManager.AddDelete(SelectionManager1.

ActiveSelection.go);
104            else {
105             GUI.Label(new Rect (Screen.width-400, Screen.height/2-20

, 400, 20), SelectionManager1.ActiveSelection.go.name+ "is already hidden!");
106             
107            }
108           
109          
110          
111          
112          }
113         }
114         
115         
116        }
117       
118        if(list[listEntry]==list[1])
119        {
120          foreach (Selection s in DeleteManager.ListOfDeletes){
121          DeleteManager.RemoveDelete(s.go);
122          
123          }
124          
125          
126        }
127       
128      
129       
130      
131       
132     
133     
134     
135
136      
137     
138   
139   
140  
141   
142    }
143    
144
145   picked=false;
146     
147



148 }
149
150
151     if (a>0){
152      showDelete = GUI.Toggle(new Rect(10, 40, 100, 30), showDelete, "Show hidden");
153     }
154
155
156
157
158
159     if (a>0&&showDelete)
160      {
161      
162      GUI.Box(new Rect(Screen.width-20-2*breedte, Screen.height-(hoogte*a),breedte,hoogte*

a),"");
163      GUI.Label(new Rect(Screen.width-20-2*breedte, Screen.height -(1+a)*hoogte, breedte, 

hoogte), "Hidden objects");
164      
165    
166      int i =1;
167      foreach(Selection s in DeleteManager.ListOfDeletes)
168      {
169      bool toggleDelete=false;
170      toggleDelete = GUI.Toggle(new Rect(Screen.width-10-2*breedte,Screen.height-(25*i),

breedte, hoogte), toggleDelete, s.go.name);
171      i++;
172      
173      if(toggleDelete==true) DeleteManager.RemoveDelete(s.go);
174       
175      }
176   
177      
178  
179      }
180      
181     
182      
183      
184      
185     
186 }
187 }
188



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class File : MonoBehaviour {

5  

6  private bool showList = false;

7     private int listEntry = 0;

8     private GUIContent[] list;

9     private GUIStyle listStyle;

10     private bool picked = false;

11  private int aantalRijen = 2;

12  

13  public GUISkin x;

14  

15  

16     public void Start()

17     {

18      list = new GUIContent[2];

19         list[0] = new GUIContent("Open");

20         list[1] = new GUIContent("Exit");

21

22         listStyle = new GUIStyle();

23         listStyle.normal.textColor = Color.white;

24         Texture2D tex = new Texture2D(2, 2);

25         listStyle.hover.background = tex;

26         listStyle.onHover.background = tex;

27         listStyle.padding.left = listStyle.padding.right = listStyle.padding.top = listStyle.padding.

bottom = 4;

28

29     }

30  

31  

32     public void OnGUI()

33     {

34   GUI.skin=x;

35   

36   //Deel menubar: File

37   Rect View = new Rect(0, 0, 100, 20);

38   Rect TotalView = new Rect(View.x, View.y + View.height, 100, 20+aantalRijen*20);

39   

40   if (MenuBasis.List(View, ref showList, ref listEntry, new GUIContent("File"), list, listStyle))

41         {

42             picked = true;

43         }

44   

45         if (TotalView.Contains(Event.current.mousePosition))

46   {

47    if (picked)

48    {

49     

50     if(list[listEntry]==list[0])

51      {

52      

53      }

54

55     if(list[listEntry]==list[1])

56      {

57      Application.Quit();

58      }

59    

60     GUI.Label(new Rect(10, 300, 400, 20), "You picked " + list[listEntry].text + "!");

61    }

62   }

63      

64   

65     

66    

67    

68  

69  }

70   

71

72

73  

74     

75 }



76



1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3
4 public class GUICreator : MonoBehaviour {
5  float width=100;
6  float height=20;
7  bool b1=false;
8  bool b2=false;
9  bool b3=false;

10  
11  bool move=false;
12  
13  float distanceX=0;
14  float distanceY=0;
15  
16  Vector2 firstPos;
17  Vector2 secondPos;
18  Vector2 place;
19  Vector2 subPos=Vector2.zero;
20  
21  bool x1=false;
22  bool x2=false;
23  bool x3=false;
24  
25  bool y1=false;
26  bool y2=false;
27  bool y3=false;
28  
29  bool z1=false;
30  bool z2=false;
31  bool z3=false;
32  
33  bool buttonX=false;
34  bool buttonY=true;
35  bool buttonZ=false;
36  
37  Vector2 placeX;
38  Vector2 placeY;
39  Vector2 placeZ;
40  
41  Vector2 sizeX;
42  Vector2 sizeY;
43  Vector2 sizeZ;
44  
45  Vector2 bigSize;
46  Vector2 smallSize;
47  
48  bool moveX=false;
49  bool moveY=false;
50  bool moveZ=false;
51  
52  Vector2 mid;
53  Vector2 left;
54  Vector2 right;
55  Vector2 outer;
56  
57  float smallSizeX=90;
58  float smallSizeY=20;
59  float bigSizeX=135;
60  float bigSizeY=30;
61  
62  float border=10;
63  
64  bool inScreen=false;
65  
66  // Use this for initialization
67  void Start () {
68   firstPos=new Vector2(Screen.width/2-width/2,Screen.height/2-height/2);
69   secondPos=firstPos+new Vector2(100,50);
70   place=firstPos;
71   
72   mid=new Vector2(Screen.width/2-50,200);
73   left=mid-Vector2.right*(smallSizeX+2*border+20);
74   right=mid+Vector2.right*(bigSizeX+2*border+20);
75   outer= new Vector2(Screen.width+200,mid.y);
76   



77   placeX=outer;
78   placeY=outer;
79   placeZ=outer;
80   
81   bigSize=new Vector2(bigSizeX,bigSizeY);
82   smallSize=new Vector2(smallSizeX,smallSizeY);
83   
84   sizeX=new Vector2(smallSizeX,smallSizeY);
85   sizeY=new Vector2(bigSizeX,bigSizeY);
86   sizeZ=sizeX;
87  }
88  
89  // Update is called once per frame
90  void Update () {
91  
92  }
93  
94  void OnGUI (){
95   //MovingButtons();
96   ShiftingMenu();
97  }
98  
99  void MovingButtons(){

100   b1=GUI.Button(new Rect(place.x,place.y,width, height),"Tester 1");
101   b2=GUI.Button(new Rect(place.x,place.y+height,width, height),"Tester 2");
102   b3=GUI.Button(new Rect(place.x,place.y+2*height,width, height),"Tester 3");
103   
104   if(b1||b2||b3){
105    if(!move)move=true;
106    else move=false;
107   }
108   if(move)ChangeDistances(secondPos);
109   else ChangeDistances(firstPos);
110   //else{distanceX=0;distanceY=0;};
111   
112   
113   
114  }
115  
116  void ChangeDistances(Vector2 movingPos){
117   if(place!=movingPos) place+=Time.deltaTime*2*(movingPos-place);
118  }
119  
120  void Menu1(float x,float y,float w,float h){
121   Rect temp=new Rect(x-border,y-h-border,w+2*border,4*h+2*border);
122   GUI.Box(temp,"Menu 1");
123   if(buttonX){
124    x1=GUI.Button(new Rect(x,y,w,h),"TestA1");
125    x2=GUI.Button(new Rect(x,y+h,w,h),"TestA2");
126    x3=GUI.Button(new Rect(x,y+2*h,w,h),"TestA3");
127   }
128   else{
129    GUI.Box(new Rect(x,y,w,h),"TestA1");
130    GUI.Box(new Rect(x,y+h,w,h),"TestA2");
131    GUI.Box(new Rect(x,y+2*h,w,h),"TestA3");
132   }
133   
134   if(x1||x2||x3||(Input.GetMouseButtonUp(0)&&temp.Contains(new Vector2(Input.mousePosition.x,

Screen.height-Input.mousePosition.y)))){
135    moveZ=false;
136    moveY=false;
137    moveX=true;
138    buttonX=true;
139    buttonY=false;
140    buttonZ=false;
141    
142   }
143  }
144  
145  void Menu2(float x,float y,float w,float h){
146   Rect temp=new Rect(x-border,y-h-border,w+2*border,4*h+2*border);
147   GUI.Box(temp,"Menu 2");
148   if(buttonY){
149    y1=GUI.Button(new Rect(x,y,w,h),"TestB1");
150    y2=GUI.Button(new Rect(x,y+h,w,h),"TestB2");
151    y3=GUI.Button(new Rect(x,y+2*h,w,h),"TestB3");



152   }
153   else{
154    GUI.Box(new Rect(x,y,w,h),"TestB1");
155    GUI.Box(new Rect(x,y+h,w,h),"TestB2");
156    GUI.Box(new Rect(x,y+2*h,w,h),"TestB3");
157   }
158   if(y1||y2||y3||(Input.GetMouseButtonUp(0)&&temp.Contains(new Vector2(Input.mousePosition.x,

Screen.height-Input.mousePosition.y)))){
159    moveX=false;
160    moveZ=false;
161    moveY=true;
162    buttonX=false;
163    buttonY=true;
164    buttonZ=false;
165   }
166  }
167  
168  void Menu3(float x,float y,float w,float h){
169   Rect temp=new Rect(x-border,y-h-border,w+2*border,4*h+2*border);
170   GUI.Box(temp,"Menu 3");
171   if(buttonZ){
172    z1=GUI.Button(new Rect(x,y,w,h),"TestC1");
173    z2=GUI.Button(new Rect(x,y+h,w,h),"TestC2");
174    z3=GUI.Button(new Rect(x,y+2*h,w,h),"TestC3");
175   }
176   else{
177    GUI.Box(new Rect(x,y,w,h),"TestC1");
178    GUI.Box(new Rect(x,y+h,w,h),"TestC2");
179    GUI.Box(new Rect(x,y+2*h,w,h),"TestC3");
180   }
181   
182   if(z1||z2||z3||(Input.GetMouseButtonUp(0)&&temp.Contains(new Vector2(Input.mousePosition.x,

Screen.height-Input.mousePosition.y)))){
183    moveX=false;
184    moveY=false;
185    moveZ=true;
186    buttonX=false;
187    buttonY=false;
188    buttonZ=true;
189    
190   }
191  }
192  
193  void ShiftingMenu(){
194   
195   //Rect toggle=new Rect(Screen.width-10,placeX.y-smallSizeY-border,40,4*smallSizeY+2*border);
196   //GUI.Box(toggle,"");
197   inScreen=GUI.Toggle(new Rect(Screen.width-20,placeX.y-smallSizeY-border,40,4*smallSizeY+2*

border),inScreen,"");
198   
199   Menu1(placeX.x,placeX.y,sizeX.x,sizeX.y);
200   Menu2(placeY.x,placeY.y,sizeY.x,sizeY.y);
201   Menu3(placeZ.x,placeZ.y,sizeZ.x,sizeZ.y);
202   
203   if(!inScreen){
204    MoveOutwards();
205    
206   }
207   else{
208    if(!(moveX||moveY||moveZ)) MoveInwards();
209        
210    if(moveX){
211     if(placeX!=mid){
212      placeX+=Time.deltaTime*2*(mid-placeX);
213      placeY+=Time.deltaTime*2*(right-placeY);
214      placeZ+=Time.deltaTime*2*(left-placeZ);
215      
216      sizeX+=Time.deltaTime*2*(bigSize-sizeX);
217      sizeY+=Time.deltaTime*2*(smallSize-sizeY);
218      sizeZ+=Time.deltaTime*2*(smallSize-sizeZ);
219     }
220    }
221    
222    if(moveY){
223     if(placeY!=mid){
224      placeY+=Time.deltaTime*2*(mid-placeY);



225      placeZ+=Time.deltaTime*2*(right-placeZ);
226      placeX+=Time.deltaTime*2*(left-placeX);
227      
228      sizeX+=Time.deltaTime*2*(smallSize-sizeX);
229      sizeY+=Time.deltaTime*2*(bigSize-sizeY);
230      sizeZ+=Time.deltaTime*2*(smallSize-sizeZ);
231     }
232    }
233    
234    if(moveZ){
235     if(placeZ!=mid){
236      placeZ+=Time.deltaTime*2*(mid-placeZ);
237      placeX+=Time.deltaTime*2*(right-placeX);
238      placeY+=Time.deltaTime*2*(left-placeY);
239      
240      sizeX+=Time.deltaTime*2*(smallSize-sizeX);
241      sizeY+=Time.deltaTime*2*(smallSize-sizeY);
242      sizeZ+=Time.deltaTime*2*(bigSize-sizeZ);
243     }
244    }
245   }
246   
247   
248    
249   
250   
251   
252  }
253  
254  void MoveOutwards(){
255   placeX+=Time.deltaTime*(outer-placeX);
256   placeY+=Time.deltaTime*(outer-placeY);
257   placeZ+=Time.deltaTime*(outer-placeZ);
258   
259   sizeX+=Time.deltaTime*4*(smallSize-sizeX);
260   sizeY+=Time.deltaTime*4*(smallSize-sizeY);
261   sizeZ+=Time.deltaTime*4*(smallSize-sizeZ);
262   
263  }
264  
265  void MoveInwards(){
266   placeX+=Time.deltaTime*(left-placeX);
267   placeY+=Time.deltaTime*(mid-placeY);
268   placeZ+=Time.deltaTime*(right-placeZ);
269   
270   sizeX+=Time.deltaTime*1.5f*(smallSize-sizeX);
271   sizeY+=Time.deltaTime*1.5f*(bigSize-sizeY);
272   sizeZ+=Time.deltaTime*1.5f*(smallSize-sizeZ);
273   
274  }
275   
276  
277 }
278



1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3
4 public class MenuBar : MonoBehaviour {
5  
6  int a ;
7  public GUISkin x;
8  private static int breedte = 400;
9  private static int hoogte = 25;

10  private static int menubalkHoogte = 20;
11  
12    
13  public void Update()
14  {
15   a=SelectionManager1.ListOfSelected.Count;
16   
17  }
18  
19     public void OnGUI()
20     {
21   //Delta afstand
22   GUI.skin=x;
23   
24   if(a>0||SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
25    
26    GameObject g;
27    
28    
29    if(Multiselection.multiSelect){
30     Selection temp = SelectionManager1.ListOfSelected[0] as Selection;
31     g=temp.go;
32    }
33    else g=SelectionManager1.ActiveSelection.go;
34     
35    Vector3 posi= g.collider.bounds.center;
36    Vector3 pos= Cameras.giveCurrent().WorldToScreenPoint(posi);
37    
38    
39  /*  if(Modify.moveItX||Modify.moveItY||Modify.moveItZ){
40     
41     GUI.Box(new Rect(pos.x-250, Screen.height-pos.y-50, 100, 100),"Moving");
42     
43     GUI.Label(new Rect(pos.x-240,Screen.height-pos.y-25, 80, 20), "dx= "+Modify.

movetempdistanceX);
44    
45     GUI.Label(new Rect(pos.x-240, Screen.height-pos.y, 80, 20), "dy= "+Modify.

movetempdistanceY);
46    
47     GUI.Label(new Rect(pos.x-240, Screen.height-pos.y+25, 80, 20), "dz= "+Modify.

movetempdistanceZ);
48    }
49    
50  */  
51    //Vaste afstand
52    
53    GUI.Box(new Rect(pos.x-140, Screen.height-pos.y-50, 100, 100),"Position"); 
54    
55    GUI.Label(new Rect(pos.x-130, Screen.height-pos.y-25, 80, 20), "x= "+Modify.movedistanceX); 

  
56    
57    GUI.Label(new Rect(pos.x-130, Screen.height-pos.y, 80, 20), "y= "+Modify.movedistanceY); 

 
58    
59    GUI.Label(new Rect(pos.x-130, Screen.height-pos.y+25, 80, 20), "z= "+Modify.movedistanceZ);
60    
61   
62   }
63   
64   //Menubar
65   Rect Bar = new Rect(0,0,Screen.width, menubalkHoogte);
66   GUI.Box(Bar, "");
67   
68   
69   //Selecties
70   
71   if (Multiselection.multiSelect == true){



72    if (a>=1)
73    {
74     GUI.Box(new Rect(10, Screen.height-(hoogte*a),breedte,hoogte*a),"");
75     GUI.Label(new Rect(10, Screen.height -(1+a)*hoogte, breedte, hoogte), "Selected");
76    }
77    
78    int i =1;
79    foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected)
80    {
81    
82    GUI.Label(new Rect(20,Screen.height-(25*i),400,25), s.go.name + " - " + s.go.GetInstanceID

());
83    i++;
84   
85    }
86   }
87    
88   else{
89    if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
90     GUI.Box(new Rect(10, Screen.height-(hoogte),breedte,hoogte),"");
91     GUI.Label(new Rect(10, Screen.height - 2*hoogte, breedte, hoogte), "Selected");
92     GUI.Label(new Rect(20,Screen.height-25,400,25), SelectionManager1.ActiveSelection.go.

name + " - " + SelectionManager1.ActiveSelection.go.GetInstanceID());
93    }
94   }
95  
96   
97
98
99  

100  }  
101 }
102



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class MenuBasis {

5

6     static int menuBasisListHash = "MenuBasisList".GetHashCode();

7

8     public static bool List(Rect position, ref bool showList, ref int ListEntry, GUIContent buttonContent

, GUIContent[] listContent, GUIStyle listStyle)

9     {

10         return List(position, ref showList, ref ListEntry, buttonContent, listContent, "button", "box", 

listStyle);

11     }

12

13     public static bool List(Rect position, ref bool showList, ref int ListEntry, GUIContent buttonContent

, GUIContent[] listContent, GUIStyle buttonStyle, GUIStyle boxStyle, GUIStyle listStyle)

14     {

15         int controlID = GUIUtility.GetControlID(menuBasisListHash, FocusType.Passive);

16         bool done = false;

17         switch(Event.current.GetTypeForControl(controlID)){

18             case EventType.mouseDown:

19                 if (position.Contains(Event.current.mousePosition)){

20                     GUIUtility.hotControl = controlID;

21                     showList = true;

22                 }

23                 break;

24     

25             case EventType.mouseUp:

26     if (position.Contains(Event.current.mousePosition)){

27                 if (showList)

28      {

29       done = false;

30      }

31     }

32     

33     else {

34                 if (showList){

35                     done = true;

36     }

37                 }

38                 break;

39

40         }

41

42      GUI.Label(position, buttonContent, buttonStyle);

43         if(showList){

44           Rect listRect = new Rect(position.x, position.y+position.height, position.width, listStyle.

CalcHeight(listContent[0],1.0f)*listContent.Length);

45           GUI.Box(listRect, "", boxStyle);

46           ListEntry = GUI.SelectionGrid(listRect, ListEntry, listContent, 1, listStyle);

47         }

48         if (done)

49         {

50             showList = false;

51         }

52         return done;

53     }

54    

55 }

56



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class Orthographic : MonoBehaviour {

5

6  public static bool orthographic = false;

7  Camera activeCamera;

8  GameObject mainCamera;

9  GameObject topView;

10  

11  public GUISkin x;

12  

13  

14  

15  // Use this for initialization

16  void Start () {

17   mainCamera = GameObject.Find("Main Camera");

18   topView = GameObject.Find("Camera");

19   

20   

21  

22  }

23  

24  void OnGUI () {

25   

26   activeCamera=Cameras.giveCurrent();

27   

28   GUI.skin=x;

29   

30   if (activeCamera.orthographic == false){

31    orthographic=false;

32    

33   }

34   else orthographic=true;

35   

36   orthographic = GUI.Toggle(new Rect (Screen.width-260, 0, 130, 20), orthographic, "Orthographic 

View"); 

37   

38   if (orthographic == false){

39    activeCamera.orthographic=false;

40    

41   }

42    

43   if (orthographic == true){

44    activeCamera.orthographic=true;

45    activeCamera.orthographicSize=8;

46    

47   } 

48  }

49 }



1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3
4 public class SelectionMenu : MonoBehaviour {
5  
6  private bool showList = false;
7     private int listEntry = 0;
8     private GUIContent[] list;
9     private GUIStyle listStyle;

10     private bool picked = false;
11  private int aantalRijen = 4;
12  Camera currentCam;
13  GameObject fps;
14  GameObject topview;
15  
16  private int a;
17  
18  private int richtingX;
19  private int richtingZ;
20  private int richtingB;
21  private int richtingC;
22  
23  public int breedte = 400;
24  public int hoogte = 25;
25  
26  private bool showDelete=false;
27  
28  private Vector3 camerarichting;
29  
30  
31  public GUISkin x;
32  
33  
34  public void Start(){
35     fps=GameObject.Find("Main Camera");
36  topview=GameObject.Find("Camera");
37  }
38   
39   
40  public void Update()
41     {
42   
43   if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0||SelectionManager1.ActiveSelection!=null) 

aantalRijen=4;
44   else aantalRijen=2;
45   
46   list = new GUIContent[aantalRijen];
47         list[0] = new GUIContent("Clear Selection");
48         list[1] = new GUIContent("Copy Selection");
49   if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0||SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
50   list[2] = new GUIContent("Hide");
51   list[3] = new GUIContent("Restore hidden");
52   }
53  
54   
55
56         listStyle = new GUIStyle();
57         listStyle.normal.textColor = Color.white;
58         Texture2D tex = new Texture2D(2, 2);
59         listStyle.hover.background = tex;
60         listStyle.onHover.background = tex;
61         listStyle.padding.left = listStyle.padding.right = listStyle.padding.top = listStyle.padding.

bottom = 4;
62   
63   
64   currentCam=Cameras.giveCurrent();
65   
66   
67   
68   
69   a=DeleteManager.ListOfDeletes.Count;
70     
71  }
72  
73  
74     public void OnGUI()



75     {
76   
77   GUI.skin=x;
78   
79   //Deel menubar: Selection
80   Rect View = new Rect(200, 0, 100, 20);
81   Rect TotalView = new Rect(200, View.height, 100, 20+aantalRijen*20);
82   if (MenuBasis.List(View , ref showList, ref listEntry, new GUIContent("Selection"), list, 

listStyle))
83    {
84    if (TotalView.Contains(Event.current.mousePosition))
85      {
86       picked = true;
87      }
88    }
89   
90      
91    
92       if (picked)
93       {
94        Debug.Log("toch iets dat werkt");
95     
96      if(list[listEntry]==list[0])
97       {
98       Debug.Log("Test1");
99       if (Multiselection.multiSelect == true)

100        {
101        if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
102        SelectionManager1.ClearMultiselection(); 
103        Debug.Log("Test2");
104        }
105      
106        }
107         
108        else{
109        if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
110        SelectionManager1.ClearSelection(); 
111        Debug.Log("Test3");
112        }
113        }
114        
115       }
116     
117      if(list[listEntry]==list[1])
118       {
119         if (Multiselection.multiSelect == true)
120        {
121        if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
122        foreach (Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
123        GameObject copy;
124         
125        camerarichting=s.go.collider.bounds.center-currentCam.transform.position;
126        
127         if(Mathf.Abs(camerarichting.x)>Mathf.Abs(camerarichting.z)) {richtingX=0

; richtingZ=2;}
128         else {richtingX=2; richtingZ=0;}
129   
130         if(camerarichting.x>0) richtingB=1;
131         else richtingB=-1;
132         if(camerarichting.z>0) richtingC=1;
133         else richtingC=-1;
134         
135        copy = Instantiate(s.go, s.go.collider.bounds.center+new Vector3(richtingX*

richtingC*(s.go.collider.bounds.extents.x),0,richtingZ*richtingB*(-s.go.collider.bounds.extents.z)),
 s.go.transform.rotation) as GameObject; 

136   
137        copy.renderer.material.color=ObjectManager.GetColor(s.go);
138       
139        }
140      
141        }
142       }
143         
144        else{
145        if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
146        GameObject copy;



147        copy = Instantiate(SelectionManager1.ActiveSelection.go, SelectionManager1.
ActiveSelection.go.collider.bounds.max+new Vector3(SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.
bounds.extents.x,-SelectionManager1.ActiveSelection.go.collider.bounds.extents.y,-SelectionManager1.
ActiveSelection.go.collider.bounds.extents.z), SelectionManager1.ActiveSelection.go.transform.
rotation) as GameObject;

148        copy.renderer.material.color=ObjectManager.GetColor(SelectionManager1.
ActiveSelection.go);

149        
150        }
151        }
152        
153      
154       
155      }
156       
157      if(list[listEntry]==list[2])
158      {
159       if (Multiselection.multiSelect == true)
160       {
161        if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
162         int i = 1;
163         foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
164          bool b = DeleteManager.CheckIfSelected(s.go);
165          if (!b) {
166           DeleteManager.AddDelete(s.go);
167           SelectionManager1.RemoveSelection(s.go);
168           
169          }
170          else {
171           GUI.Label(new Rect (Screen.width-400, Screen.height/2-20*i, 400,

 20), s.go.name+ "is already hidden!");
172           i++;
173          }
174   
175          
176          
177         }
178       
179         picked=false;  
180          
181        }
182       
183       }
184          
185       else{
186        if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
187          
188         bool b = DeleteManager.CheckIfSelected(SelectionManager1.ActiveSelection

.go);
189         if (!b) {
190          DeleteManager.AddDelete(SelectionManager1.ActiveSelection.go);
191          SelectionManager1.Deselect(SelectionManager1.ActiveSelection);
192         }
193         else {
194          GUI.Label(new Rect (Screen.width-400, Screen.height/2-20, 400, 20), 

SelectionManager1.ActiveSelection.go.name+ "is already hidden!");
195          
196         }
197        }
198       }
199       
200       
201      }
202     
203      if(list[listEntry]==list[3])
204      {
205       foreach (Selection s in DeleteManager.ListOfDeletes){
206        DeleteManager.RemoveDelete(s.go);
207       
208       }
209       
210       
211      }
212
213   
214    }



215   picked=false;
216      
217   
218   
219   
220   
221   
222   if (a>0){
223     showDelete = GUI.Toggle(new Rect(Screen.width-120, 20, 100, 30), showDelete, "Show 

hidden");
224   }
225
226
227   if (a>0&&showDelete){
228    
229    GUI.Box(new Rect(400, Screen.height-(hoogte*a),breedte,hoogte*a),"");
230    GUI.Label(new Rect(410, Screen.height -(1+a)*hoogte, breedte, hoogte), "Hidden objects");
231    
232  
233    int i =1;
234    foreach(Selection s in DeleteManager.ListOfDeletes)
235    {
236    bool toggleDelete=false;
237    toggleDelete = GUI.Toggle(new Rect(410,Screen.height-(25*i),breedte, hoogte), toggleDelete, 

s.go.name);
238    //GUI.Label(new Rect(Screen.width-10-2*breedte,Screen.height-(25*i),breedte, hoogte), s.go.

name);
239    i++;
240    
241    if(toggleDelete==true) DeleteManager.RemoveDelete(s.go);
242     
243    }
244
245    
246
247   }
248      
249     
250     
251  }
252     
253   
254   
255       
256
257 }
258



1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3
4 public class Tekst : MonoBehaviour
5 {
6  private Rect window0;
7  private Rect window1;
8  private Rect window2;
9  string tekst;

10  private static bool b;
11  private static bool c;
12  private static bool d=true;
13  
14  private static bool kader;
15  private static bool inputDeltaX;
16  private static bool inputDeltaY;
17  private static bool inputDeltaZ;
18  
19  string nX="1";
20  string nY="1";
21  string nZ="1";
22   
23  int nXi=5;
24  int nYi=5;
25  int nZi=4;
26  
27  string afstandX="afstand x";
28  string afstandY="afstand y";
29  string afstandZ="afstand z";
30  
31  float afstandXf=2;
32  float afstandYf=2;
33  float afstandZf=3;
34  
35  bool q=true;
36  GameObject fps;
37  GameObject topview;
38  Camera currentCam;
39  
40  GameObject g;
41  
42  private bool readNote;
43  
44  public GUISkin x;
45  
46  
47  
48
49  // Use this for initialization
50  void Start ()
51  {
52   fps=GameObject.Find("Main Camera");
53   topview=GameObject.Find("Camera");
54   window0= new Rect(50,50,200,75);
55   tekst="teksttekst";
56   b=true;
57   c=true;
58   
59  }
60
61  // Update is called once per frame
62  void Update ()
63  {
64   currentCam=Cameras.giveCurrent();
65  }
66  
67  void OnGUI(){
68   
69   GUI.skin=x;
70   
71   if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null||SelectionManager1.ListOfSelected.Count==1){
72    if(Multiselection.multiSelect){
73     Selection temp = SelectionManager1.ListOfSelected[0] as Selection;
74     g=temp.go;
75    }
76    else g=SelectionManager1.ActiveSelection.go;



77     
78    Vector3 posi= g.collider.bounds.center;
79    Vector3 pos= currentCam.WorldToScreenPoint(posi);
80   
81    if(!kader&&!Note.showWindow&&!readNote){
82     if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y,200,20), "Create Array"

)){
83      kader=true;
84      inputDeltaX=true;
85      inputDeltaY=true;
86      inputDeltaZ=true;
87     }
88     if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+20,200,20),"Add Note"))

{
89      Note.AddNote(g,pos);
90     }
91     if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+40,200,20),"Read Note"

)){
92      readNote=true;
93     }
94    }
95    
96    if(kader) window0=GUI.Window(0, new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y-window0.

height/2,150,220),ArrayWindow,"Create an array!");
97    
98    if(Note.showWindow){
99     window1=GUI.Window(1,new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y-window1.height/2

,300,220),Window,"Add Note");
100    }
101    
102    if(readNote){
103     window2=GUI.Window(2,new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y-window1.height/2

,300,220),WindowRead,""+g.name+" - "+g.GetInstanceID()+": Note");
104    }
105   }   
106   
107   
108   
109   
110  }
111  
112   void DoMyWindow(int windowID) {
113         
114   tekst = GUI.TextArea(new Rect(5,20,190,50),tekst);
115   GUI.DragWindow();
116   
117   
118  }
119  
120  void Window(int windowID){
121   Note n=Note.GetNote(g);
122   string text=n.GetText();
123   text=GUI.TextArea(new Rect(5,20,window1.width-10,window1.height-60),text);
124   n.ChangeNote(text);
125   if(GUI.Button(new Rect(5,window1.height-30,window1.width-10,20),"Save note")){
126    Note.showWindow=false;
127   }
128  }
129  
130  void WindowRead(int windowID){
131   string text;
132   if(Note.GetNote(g)!=null){
133    Note n=Note.GetNote(g);
134    text=n.GetText();
135   }
136   else text="No notes attached";
137   GUI.Label(new Rect(5,20,window2.width-10,window2.height-60),text);
138   if(GUI.Button(new Rect(5,window2.height-30,window2.width-10,20),"Close note")){
139    readNote=false;
140   }
141  }
142  
143  
144  
145  
146  



147  
148  
149  bool CheckEnter(string s){
150   bool b=false;
151   char[] temprow=s.ToCharArray();
152   for(int i=0;i<temprow.Length;i++){
153    if(temprow[i]=='\n'){
154     b=true;
155    }
156    
157   }
158   return b;
159  }
160  
161  
162  
163  void CheckEnter2(){
164   char[] temprow=tekst.ToCharArray();
165   for(int i=0;i<temprow.Length;i++){
166    if(temprow[i]=='\n'){
167     b=false;
168    }
169    
170   }
171    
172  }
173  
174  void ArrayWindow(int windowID) {
175   
176   if(inputDeltaX){
177    GUI.Label(new Rect(10,20,70,20),"Delta x:");
178    afstandX=GUI.TextArea(new Rect(70,20,70,20),afstandX);
179    GUI.Label(new Rect(10,40,70,20),"n keer x:");
180    nX=GUI.TextArea(new Rect(70,40,70,20),nX);
181    inputDeltaX=!(CheckEnter(nX)&&CheckEnter(afstandX));
182   }
183   else{
184    GUI.Label(new Rect(10,20,70,20),"Delta x:");
185    GUI.Label(new Rect(70,20,70,20),afstandX.Substring(0,afstandX.Length-1));
186    GUI.Label(new Rect(10,40,70,20),"n keer x:");
187    GUI.Label(new Rect(70,40,70,20),nX.Substring(0,nX.Length-1));
188   }
189   
190   
191   if(inputDeltaY){
192    GUI.Label(new Rect(10,80,70,20),"Delta y:");
193    afstandY=GUI.TextArea(new Rect(70,80,70,20),afstandY);
194    GUI.Label(new Rect(10,100,70,20),"n keer y:");
195    nY=GUI.TextArea(new Rect(70,100,70,20),nY);
196    
197    inputDeltaY=!(CheckEnter(nY)&&CheckEnter(afstandY));
198   }
199   else{
200    GUI.Label(new Rect(10,80,70,20),"Delta y:");
201    GUI.Label(new Rect(70,80,70,20),afstandY.Substring(0,afstandY.Length-1));
202    GUI.Label(new Rect(10,100,70,20),"n keer y:");
203    GUI.Label(new Rect(70,100,70,20),nY.Substring(0,nY.Length-1));
204   }
205   
206   
207   if(inputDeltaZ){
208    GUI.Label(new Rect(10,140,70,20),"Delta z:");
209    afstandZ=GUI.TextArea(new Rect(70,140,70,20),afstandZ);
210    GUI.Label(new Rect(10,160,70,20),"n keer z:");
211    nZ=GUI.TextArea(new Rect(70,160,70,20),nZ);
212    
213    inputDeltaZ=!(CheckEnter(nZ)&&CheckEnter(afstandZ));
214   }
215   else{
216    GUI.Label(new Rect(10,140,70,20),"Delta z:");
217    GUI.Label(new Rect(70,140,70,20),afstandZ.Substring(0,afstandZ.Length-1));
218    GUI.Label(new Rect(10,160,70,20),"n keer z:");
219    GUI.Label(new Rect(70,160,70,20),nZ.Substring(0,nZ.Length-1));
220   }
221   
222     



223   
224   
225   
226   if(inputDeltaX||inputDeltaY||inputDeltaZ){
227    GUI.Box(new Rect(10,window0.height-30,window0.width-20,20),"Create");
228   }
229   else{
230   if(GUI.Button(new Rect(10,window0.height-30,window0.width-20,20),"Create")){
231    kader=false;
232    CreateArray(g,nX,nY,nZ,afstandX,afstandY,afstandZ);
233    nX="1";
234    nY="1";
235    nZ="1";
236    afstandX="afstand x";
237    afstandY="afstand y";
238    afstandZ="afstand z";
239   }
240   }
241   
242   GUI.DragWindow();
243   
244   
245  }
246  
247  
248  void CreateArray(GameObject g, string X, string Y, string Z, string distX, string distY, string 

distZ){
249     
250   int nXi=int.Parse(X.Substring(0,X.Length-1));
251   int nYi=int.Parse(Y.Substring(0,Y.Length-1));
252   int nZi=int.Parse(Z.Substring(0,Z.Length-1));
253   float afstandXf=float.Parse(distX.Substring(0,distX.Length-1));
254   float afstandYf=float.Parse(distY.Substring(0,distY.Length-1));
255   float afstandZf=float.Parse(distZ.Substring(0,distZ.Length-1));
256    
257    
258    
259   SelectionManager1.ClearSelection();
260   for(int i=0;i<nXi;i++){
261    for(int j=0;j<nZi;j++){
262     for(int k=0;k<nYi;k++){
263    
264      if(!(i==0&j==0&k==0)){
265      GameObject copy;
266      copy = Instantiate(g, g.transform.position+i*afstandXf*Vector3.right+j*afstandZf*

Vector3.forward+k*afstandYf*Vector3.up, g.transform.rotation)as GameObject;
267      copy.renderer.material.color=ObjectManager.GetColor(g);
268      copy.name= g.name+": arrayed "+i+"/"+j+"/"+k;
269      }
270     }
271    }
272
273   }
274  
275   
276   for(int i=0;i<nXi;i++){
277    for(int j=0;j<nZi;j++){
278     for(int k=0;k<nYi;k++){
279      if(!(i==0&j==0&k==0)){
280      GameObject.Find(g.name+": arrayed "+i+"/"+j+"/"+k).transform.parent=g.transform; 

             
281      }
282     }
283     
284    }
285   }
286   
287   
288  
289   
290   
291   
292  }
293    
294    
295  void CreateArray2(GameObject g){



296     
297   SelectionManager1.ClearSelection();
298   for(int i=0;i<nXi;i++){
299    for(int j=0;j<nZi;j++){
300     for(int k=0;k<nYi;k++){
301    
302      if(!(i==0&j==0&k==0)){
303      GameObject copy;
304      copy = Instantiate(g, g.transform.position+i*afstandXf*Vector3.right+j*afstandZf*

Vector3.forward+k*afstandYf*Vector3.up, g.transform.rotation)as GameObject;
305      copy.renderer.material.color=ObjectManager.GetColor(g);
306      copy.name= g.name+": arrayed "+i+"/"+j+"/"+k;
307      }
308     }
309    }
310  
311   }
312  
313   
314   for(int i=0;i<nXi;i++){
315    for(int j=0;j<nZi;j++){
316     for(int k=0;k<nYi;k++){
317      if(!(i==0&j==0&k==0)){
318      GameObject.Find(g.name+": arrayed "+i+"/"+j+"/"+k).transform.parent=g.transform; 

             
319      }
320     }
321     
322    }
323   }
324  
325  }  
326  
327  
328  void CreateStairs(){
329   
330   for(int i=0;i<nXi;i++){
331     if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
332      if(i!=0){
333      GameObject g=SelectionManager1.ActiveSelection.go;
334      GameObject copy;
335      copy = Instantiate(g, g.collider.bounds.center+i*(afstandXf*Vector3.right+afstandZf*

Vector3.up), g.transform.rotation)as GameObject; 
336      copy.renderer.material.color=ObjectManager.GetColor(g);
337      } 
338     }
339    }
340   c=false;
341  }
342  
343  
344   
345 }
346
347



1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3
4 public class Type : MonoBehaviour {
5  
6  
7  
8  private bool showList = false;
9     private int listEntry = 0;

10     private GUIContent[] list;
11     private GUIStyle listStyle;
12     private bool picked = false;
13  private int aantalRijen = 6;
14  private int a=0;
15  private int b=0;
16  private int c=0;
17  
18  public int breedte = 400;
19  public int hoogte = 25;
20  
21  public GUISkin x;
22
23  public void Update()
24  {
25   a=ColumnManager.ListOfColumns.Count;
26   b=BeamManager.ListOfBeams.Count;
27   c=WallManager.ListOfWalls.Count;
28   
29  }
30
31     public void Start()
32     {
33     
34         list = new GUIContent[aantalRijen];
35         list[0] = new GUIContent("Add Column");
36         list[1] = new GUIContent("Delete Column");
37   list[2] = new GUIContent("Add Beam");
38   list[3] = new GUIContent("Delete Beam");
39   list[4] = new GUIContent("Add Wall");
40   list[5] = new GUIContent("Delete Wall");
41  
42
43         listStyle = new GUIStyle();
44         listStyle.normal.textColor = Color.white;
45         Texture2D tex = new Texture2D(2, 2);
46         listStyle.hover.background = tex;
47         listStyle.onHover.background = tex;
48         listStyle.padding.left = listStyle.padding.right = listStyle.padding.top = listStyle.padding.

bottom = 4;
49
50     }
51
52  
53  
54     public void OnGUI()
55     {
56   
57   GUI.skin=this.x;
58   
59   //Deel menubar: View
60   if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0||SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
61   Rect View = new Rect(Screen.width/2, 0, 100, 20);
62   Rect TotalView = new Rect(Screen.width/2, View.height, 100, 20+aantalRijen*20);
63   if (MenuBasis.List(View , ref showList, ref listEntry, new GUIContent("Object Type"), list, 

listStyle))
64   {
65    if (TotalView.Contains(Event.current.mousePosition))
66    {
67     picked = true;
68    }
69   }
70   
71      
72    
73   if (picked)
74   {



75     
76    if(list[listEntry]==list[0])
77    {
78     if (Multiselection.multiSelect == true)
79     {
80      if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
81       int i = 1;
82       foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
83        bool b = ColumnManager.CheckIfSelected(s.go);
84        if (!b) {
85         ColumnManager.AddColumn(s.go);
86         
87        }
88        else {
89         GUI.Label(new Rect (Screen.width-400, Screen.height/2-20*i, 400, 20), s.

go.name+ "is already a column!");
90         i++;
91        }
92
93       }
94  
95      }
96      
97     }
98         
99     else{

100      if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
101        
102        bool b = ColumnManager.CheckIfSelected(SelectionManager1.ActiveSelection.go)

;
103        if (!b) ColumnManager.AddColumn(SelectionManager1.ActiveSelection.go);
104        else {
105         GUI.Label(new Rect (Screen.width-400, Screen.height/2-20, 400, 20), 

SelectionManager1.ActiveSelection.go.name+ "is already a column!");
106         
107        }
108       
109    
110       }
111       }
112       
113      }
114     
115      if(list[listEntry]==list[1])
116       {
117         if (Multiselection.multiSelect == true)
118      {
119       if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
120        
121       foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
122        bool b = ColumnManager.CheckIfSelected(s.go);
123        if (b) 
124         ColumnManager.RemoveColumn(s.go);
125        
126        
127
128        
129        
130        }
131        
132        
133       }
134      
135      }
136         
137     else{
138      if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
139        
140        bool b = ColumnManager.CheckIfSelected(SelectionManager1.ActiveSelection.go)

;
141        if (b) ColumnManager.RemoveColumn(SelectionManager1.ActiveSelection.go);
142        
143         
144        
145       }
146       



147      
148       
149      
150      } 
151     }
152     
153     if(list[listEntry]==list[2])
154       {
155        if (Multiselection.multiSelect == true)
156      {
157       if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
158        int i = 1;
159       foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
160        bool b = BeamManager.CheckIfSelected(s.go);
161        if (!b) {
162         BeamManager.AddBeam(s.go);
163         
164        }
165        else {
166         GUI.Label(new Rect (Screen.width-400, Screen.height/2-20*i, 400, 20), s.

go.name+ "is already a beam!");
167         i++;
168        }
169
170        
171        
172        }
173        
174        
175       }
176      
177      }
178         
179     else{
180      if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
181        
182        bool b = BeamManager.CheckIfSelected(SelectionManager1.ActiveSelection.go);
183        if (!b) BeamManager.AddBeam(SelectionManager1.ActiveSelection.go);
184        else {
185         GUI.Label(new Rect (Screen.width-400, Screen.height/2-20, 400, 20), 

SelectionManager1.ActiveSelection.go.name+ "is already a column!");
186         
187        }
188       
189      
190      
191      
192       }
193       }
194       
195      }
196     
197      if(list[listEntry]==list[3])
198       {
199         if (Multiselection.multiSelect == true)
200      {
201       if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
202        
203       foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
204        bool b = BeamManager.CheckIfSelected(s.go);
205        if (b) 
206         BeamManager.RemoveBeam(s.go);
207        
208        
209
210        
211        
212        }
213        
214        
215       }
216      
217      }
218         
219     else{
220      if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){



221        
222        bool b = BeamManager.CheckIfSelected(SelectionManager1.ActiveSelection.go);
223        if (b) BeamManager.RemoveBeam(SelectionManager1.ActiveSelection.go);
224        
225         
226        
227       }
228       
229      
230       
231      
232      } 
233     }
234     
235     if(list[listEntry]==list[4])
236       {
237        if (Multiselection.multiSelect == true)
238      {
239       if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
240        int i = 1;
241       foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
242        bool b = WallManager.CheckIfSelected(s.go);
243        if (!b) {
244         WallManager.AddWall(s.go);
245         
246        }
247        else {
248         GUI.Label(new Rect (Screen.width-400, Screen.height/2-20*i, 400, 20), s.

go.name+ "is already a wall!");
249         i++;
250        }
251
252        
253        
254        }
255        
256        
257       }
258      
259      }
260         
261     else{
262      if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
263        
264        bool b = WallManager.CheckIfSelected(SelectionManager1.ActiveSelection.go);
265        if (!b) WallManager.AddWall(SelectionManager1.ActiveSelection.go);
266        else {
267         GUI.Label(new Rect (Screen.width-400, Screen.height/2-20, 400, 20), 

SelectionManager1.ActiveSelection.go.name+ "is already a column!");
268         
269        }
270       
271      
272      
273      
274       }
275       }
276       
277      }
278     
279      if(list[listEntry]==list[5])
280       {
281         if (Multiselection.multiSelect == true)
282      {
283       if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){
284        
285       foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
286        bool b = WallManager.CheckIfSelected(s.go);
287        if (b) 
288         WallManager.RemoveWall(s.go);
289        
290        
291
292        
293        
294        }



295        
296        
297       }
298      
299      }
300         
301     else{
302      if(SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
303        
304        bool b = WallManager.CheckIfSelected(SelectionManager1.ActiveSelection.go);
305        if (b) WallManager.RemoveWall(SelectionManager1.ActiveSelection.go);
306        
307         
308        
309       }
310       
311      
312       
313      
314      } 
315     }
316     
317     picked=false;
318
319      
320     
321   
322   
323  
324   
325    }
326    
327
328  
329     
330
331 }
332
333 //Tonen van de lijst kolommen
334
335     if (ColumnManager.ListOfColumns.Count>0)
336     {
337      
338      if (a>=1)
339      {
340       GUI.Box(new Rect(Screen.width-20-breedte, Screen.height-(hoogte*a),breedte,

hoogte*a),"");
341       GUI.Label(new Rect(Screen.width-20-breedte, Screen.height -(1+a)*hoogte, breedte

, hoogte), "Tagged as column");
342      }
343    
344      int i =1;
345      foreach(Selection s in ColumnManager.ListOfColumns)
346      {
347     
348      GUI.Label(new Rect(Screen.width-10-breedte,Screen.height-(25*i),breedte, hoogte), s.

go.name);
349      i++;
350    
351      }
352   
353   
354  
355     }
356      
357      
358 // Tonen van de lijst balken     
359      
360     if (BeamManager.ListOfBeams.Count>0)
361     {
362      
363       int x=0;
364       if (a>0) x+=1;
365       
366      GUI.Box(new Rect(Screen.width-20-breedte, Screen.height-hoogte*(a+b+x),breedte,

hoogte*b),"");



367      GUI.Label(new Rect(Screen.width-20-breedte, Screen.height -(1+b)*hoogte-(a+x)*hoogte
, breedte, hoogte), "Tagged as beam");

368      
369    
370      int i =1;
371      foreach(Selection s in BeamManager.ListOfBeams)
372      {
373     
374      GUI.Label(new Rect(Screen.width-10-breedte,Screen.height-(25*i)-25*(a+x),breedte, 

hoogte), s.go.name);
375      i++;
376    
377      }
378   
379   
380  
381     }
382      
383      
384 // Tonen van de lijst muren     
385     if (WallManager.ListOfWalls.Count>0)
386     {
387      
388       int x=0;
389       if (a>0) x+=1;
390       if (b>0) x+=1;
391       
392      GUI.Box(new Rect(Screen.width-20-breedte, Screen.height-hoogte*(a+b+c+x),breedte,

hoogte*b),"");
393      GUI.Label(new Rect(Screen.width-20-breedte, Screen.height -(1+a+b+c+x)*hoogte, 

breedte, hoogte), "Tagged as wall");
394      
395    
396      int i =1;
397      foreach(Selection s in WallManager.ListOfWalls)
398      {
399       
400       GUI.Label(new Rect(Screen.width-10-breedte,Screen.height-(25*i)-25*(a+b+x),

breedte, hoogte), s.go.name);
401       i++;
402    
403      }
404   
405   
406  
407     }
408 }
409 }



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class VertexMenu : MonoBehaviour {

5

6  public static bool vertexSelection = false;

7  static bool delete=true;

8  static bool create=true;

9  public GUISkin x;

10  

11  

12  void Start () {

13   

14   

15   

16  

17  }

18  

19  

20  void Update () {

21   

22  }

23

24  void OnGUI () {

25   

26   GUI.skin=x;

27   

28   if(Multiselection.multiSelect) vertexSelection = GUI.Toggle(new Rect (Screen.width-400, 0, 130, 

20), vertexSelection, "Modify Vertex"); 

29   

30   if (vertexSelection == false){

31    if(VertexManager.VertexList.Count>0&&delete){

32     while (VertexManager.SelectedVertices.Count>0){

33      GameObject temp=(VertexManager.SelectedVertices[VertexManager.SelectedVertices.Count

-1]as Vertex).go;

34      VertexManager.RemoveSelection(temp);

35          

36     }

37     while (VertexManager.VertexList.Count>0){

38      GameObject temp=(VertexManager.VertexList[VertexManager.VertexList.Count-1]as 

Vertex).go;

39      VertexManager.RemoveVertex(temp);

40      DestroyImmediate(temp);

41     

42     }

43     delete=false;

44     create=true;

45       

46     

47    }

48   }

49    

50   if (vertexSelection == true){

51    if(Multiselection.multiSelect == true){

52     if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){

53      if(create){ 

54       

55       foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){

56        Mesh vmesh = s.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

57        Vector3[] vvertices = vmesh.vertices;

58        for(int i=0;i< vvertices.Length;i++) {

59         bool create2=true;

60         for(int j=0;j<i;j++){

61          if(vvertices[j]==vvertices[i])create2=false;

62         }

63         if(create2){

64          GameObject vertex = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Cube);

65          vertex.transform.localScale=0.05f*Vector3.one;

66          vertex.AddComponent("MouseOverVertex");

67          vertex.transform.name="Vertex "+i;

68          vertex.transform.parent=s.go.transform;

69          vertex.transform.localPosition=vvertices[i];

70         }      

71        }

72        

73        



74       }

75       delete=true;

76       create=false;

77      }

78      

79      foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){

80       Mesh mesh = s.go.GetComponent<MeshFilter>().sharedMesh;

81       Vector3[] vertices = mesh.vertices;     

82       for(int i=0;i< vertices.Length;i++) {

83        bool move=true;

84        for(int j=0;j<i;j++){

85        if(vertices[j]==vertices[i])move=false;

86        }

87        if(move){

88        GameObject vertex =s.go.transform.Find("Vertex "+i).gameObject;

89        vertex.transform.position=s.go.transform.position+vertices[i];

90        } 

91        

92       }

93      }

94      

95      

96      

97   

98     }

99     

100     

101    }

102    else vertexSelection = false;

103   }

104   

105   

106  }

107

108

109

110

111

112 }

113

114



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class View : MonoBehaviour {

5  

6  GameObject fps;

7  GameObject Camera;

8  

9  private bool showList = false;

10     private int listEntry = 0;

11     private GUIContent[] list;

12     private GUIStyle listStyle;

13     private bool picked = false;

14  private int aantalRijen = 4;

15  string cameraOrtho;

16  Camera activeCamera;

17  GameObject mainCamera;

18  GameObject topView;

19  

20  public GUISkin x;

21  

22

23     public void Start()

24     {

25   mainCamera = GameObject.Find("Main Camera");

26   topView = GameObject.Find("Camera");

27   

28   fps = mainCamera.transform.parent.gameObject; 

29   fps.SetActiveRecursively(false);

30   Camera = GameObject.Find("Camera");

31   

32   cameraOrtho = "Orthographic";

33   

34         list = new GUIContent[aantalRijen];

35         list[0] = new GUIContent("First Person");

36         list[1] = new GUIContent("Top View");

37   list[2] = new GUIContent("niks");

38   list[3] = new GUIContent(cameraOrtho);

39

40         listStyle = new GUIStyle();

41         listStyle.normal.textColor = Color.white;

42         Texture2D tex = new Texture2D(2, 2);

43         listStyle.hover.background = tex;

44         listStyle.onHover.background = tex;

45         listStyle.padding.left = listStyle.padding.right = listStyle.padding.top = listStyle.padding.

bottom = 4;

46

47     }

48

49  public void Update(){

50   

51   if (mainCamera.active){

52    activeCamera=mainCamera.camera;

53    topView.camera.orthographic=false;

54   }

55   else{

56    activeCamera=topView.camera;

57    mainCamera.camera.orthographic=false;

58   }

59   

60   

61   if (activeCamera.orthographic==true){

62    cameraOrtho = "Perspective";

63    list[3]=new GUIContent("Perspective");

64    

65   }

66   else{

67    cameraOrtho = "Orthographic";

68    list[3]=new GUIContent("Orthographic");

69    

70   }

71   //list[3]=new GUIContent(cameraOrtho);

72   

73  }

74  

75  



76     public void OnGUI()

77     {

78   

79   GUI.skin=x;

80   

81   //Deel menubar: View

82   Rect View = new Rect(100, 0, 100, 20);

83   Rect TotalView = new Rect(100, View.height, 100, 20+aantalRijen*20);

84   if (MenuBasis.List(View , ref showList, ref listEntry, new GUIContent("View"), list, listStyle))

85    {

86    if (TotalView.Contains(Event.current.mousePosition))

87      {

88       picked = true;

89      }

90    }

91   

92      

93    

94       if (picked)

95       {

96     

97      if(list[listEntry]==list[0])

98       {

99       Camera.active=false;

100       fps.SetActiveRecursively(true);

101       }

102     

103      if(list[listEntry]==list[1])

104       {

105       fps.SetActiveRecursively(false);

106       Camera.active=true;  

107       }

108       

109      if(list[listEntry]==list[2])

110       {

111        

112        

113               

114       }

115

116       

117      if(list[listEntry]==list[3])

118       {

119        Orthographic.orthographic=Orthographic.orthographic^true;

120              

121       }

122       

123      

124      }      

125       picked=false;

126     

127      }

128     

129   

130   

131   

132  

133   

134

135

136  

137     

138 }

139



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3 using System.Collections.Generic;

4

5 public class LineDrawer2 : MonoBehaviour

6 {

7  private MeshFilter filter;

8  private Mesh mesh;

9  private Mesh tempo;

10  private List<Vector3> lijst=new List<Vector3>();

11  private GameObject letitbe;

12  private float width=0.05f;

13

14  // Use this for initialization

15  void Start ()

16  {

17   letitbe=gameObject;

18   letitbe.AddComponent<MeshFilter>();

19   letitbe.AddComponent<MeshRenderer>();

20   letitbe.AddComponent<MeshCollider>();

21   Debug.Log(letitbe.name);

22   filter=letitbe.GetComponent<MeshFilter>();

23   mesh=new Mesh();

24   letitbe.renderer.material.color=Color.white;

25   

26   

27  }

28

29  // Update is called once per frame

30  void Update ()

31  {

32   

33  }

34  

35  public void AddPoint(Vector3 a){

36   lijst.Add(a);

37  }

38  

39  public int GeefLengte(){

40   return lijst.Count;

41  }

42  

43  

44  

45  void ComputeVertices(){

46   List<Vector3> tempVert= new List<Vector3>();

47   List<Vector3> Vert= new List<Vector3>();

48   int[]Tria;

49   for(int i=1;i<lijst.Count;i++){

50    if(i==1){

51     if(lijst.Count>2){

52     tempVert.Add(lijst[i-1]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).y,(lijst[i]

-lijst[i-1]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

53     tempVert.Add(lijst[i-1]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).y,(lijst[i]

-lijst[i-1]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

54     tempVert.Add(lijst[i]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i+1]-lijst[i-1]).y,(lijst[i+

1]-lijst[i-1]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

55     tempVert.Add(lijst[i]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i+1]-lijst[i-1]).y,(lijst[i+

1]-lijst[i-1]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

56     }

57     else{

58     tempVert.Add(lijst[i-1]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).y,(lijst[i]

-lijst[i-1]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

59     tempVert.Add(lijst[i-1]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).y,(lijst[i]

-lijst[i-1]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

60     tempVert.Add(lijst[i]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).y,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

61     tempVert.Add(lijst[i]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).y,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

62     }

63     

64    }

65    else if(i==lijst.Count-1){

66     tempVert.Add(lijst[i-1]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-2]).y,(lijst[i]

-lijst[i-2]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

67     tempVert.Add(lijst[i-1]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-2]).y,(lijst[i]



-lijst[i-2]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

68     tempVert.Add(lijst[i]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).y,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

69     tempVert.Add(lijst[i]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).y,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

70    }

71    else{

72     tempVert.Add(lijst[i-1]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-2]).y,(lijst[i]

-lijst[i-2]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

73     tempVert.Add(lijst[i-1]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-2]).y,(lijst[i]

-lijst[i-2]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

74     tempVert.Add(lijst[i]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i+1]-lijst[i-1]).y,(lijst[i+

1]-lijst[i-1]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

75     tempVert.Add(lijst[i]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i+1]-lijst[i-1]).y,(lijst[i+

1]-lijst[i-1]).x,0))*width/2+Vector3.forward*(-0.01f));

76    }

77    

78   }

79   

80   

81   

82   for(int i=0;i<tempVert.Count;i+=4){

83    Vector3[]hoho;

84       

85     hoho=new Vector3[]{tempVert[i+0],tempVert[i+3],tempVert[i+2],tempVert[i+2],tempVert[i+1]

,tempVert[i+0]};

86    

87    for(int j=0;j<hoho.Length;j++){

88     Vert.Add(hoho[j]);

89    }

90    

91   }

92   

93   

94  

95   

96   mesh.vertices=Vert.ToArray();

97   Tria=new int[Vert.Count];

98   for(int i=0;i<Tria.Length;i++){

99    Tria[i]=i;

100   }

101   

102   

103   Vector2[]uvs=new Vector2[mesh.vertices.Length];

104   for(int i=0;i<uvs.Length;i++){

105    uvs[i]= new Vector2(mesh.vertices[i].x,mesh.vertices[i].z);

106   }

107   mesh.uv=uvs;

108   

109   

110   mesh.triangles=Tria;

111   

112   

113   

114   

115   

116   

117   

118  }

119  

120  public void DrawLine(){

121   this.ComputeVertices();

122   mesh.RecalculateBounds();

123   mesh.RecalculateNormals();

124   filter.sharedMesh=mesh;

125  }

126  

127 }

128

129



1 using UnityEngine;
2 using System.Collections;
3
4 public class RandomizeArray : MonoBehaviour {
5
6  // Use this for initialization
7  void Start () {
8  
9  }

10  
11  // Update is called once per frame
12  void Update () {
13  
14  }
15  
16  void OnGUI(){
17   
18   if(SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0||SelectionManager1.ActiveSelection!=null){
19    if(GUI.Button(new Rect(Screen.width-120,40,100,20),"Randomize")){
20     if(Multiselection.multiSelect){
21      foreach(Selection s in SelectionManager1.ListOfSelected){
22       RandomMovement(s.go,2);
23      }
24     }
25     else RandomMovement(SelectionManager1.ActiveSelection.go,2);
26   }
27  }
28  }
29  
30  
31  public void RandomMovement(GameObject g, int x){
32   GameObject opa;
33   
34   if(g.name.Contains("arrayed"))
35    opa=g.transform.parent.gameObject;
36   
37   else opa=g;
38    
39   MeshFilter[] meshfList=opa.GetComponentsInChildren<MeshFilter>();
40   foreach(MeshFilter f in meshfList){
41    f.gameObject.transform.Translate(new Vector3(2*x*(Random.value-0.5f),2*x*(Random.value-0.5f),

2*x*(Random.value-0.5f)));
42    
43   }
44      
45   
46  }
47  
48  
49 }
50



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3 using System.Collections.Generic;

4

5 public class Road: MonoBehaviour

6 {

7  private MeshFilter filter;

8  private MeshCollider collider;

9  private Mesh mesh;

10  private Mesh tempo;

11  

12  private List<Vector3> lijst=new List<Vector3>();

13   

14  private GameObject road;

15  private static MatLibrary library;

16  

17  public static Material baksteen;

18  

19  public float width=3;

20  public float height=0.05f;

21  

22  private bool closed=false;

23  

24  private List<Vector3> tempVert= new List<Vector3>();

25  private List<int> tempTria= new List<int>();

26  

27  

28  

29  

30

31  // Use this for initialization

32  void Start ()

33  {

34   library=GameObject.Find("MaterialLibrary").GetComponent<MatLibrary>();

35   

36   road=gameObject;

37   road.layer=11;

38   road.AddComponent<MeshFilter>();

39   road.AddComponent<MeshRenderer>();

40   road.AddComponent<MeshCollider>();

41   road.AddComponent("MouseOverMesh");

42   filter=road.GetComponent<MeshFilter>();

43   collider=road.GetComponent<MeshCollider>();

44   mesh=new Mesh();

45   

46   

47  }

48  

49  void OnGUI(){

50   if(Multiselection.multiSelect&&SelectionManager1.ListOfSelected.Count>0){

51    if(SelectionManager1.CheckIfSelected(gameObject)){

52     Vector3 posi=gameObject.collider.bounds.center;

53     Vector3 pos= Cameras.giveCurrent().WorldToScreenPoint(posi);

54     if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+80,200,20), "Close road

")){

55      CloseRoad();

56     }

57     if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+100,200,20), "Set 

points to grid")){

58     ToGrid();

59     }

60     if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+120,200,20), 

"Orthogonize")){

61      OrthoWall();

62     }

63    }

64   }

65   else if(SelectionManager1.CheckIfSelectedMono(gameObject)){

66    

67    Vector3 posi=gameObject.collider.bounds.center;

68    Vector3 pos= Cameras.giveCurrent().WorldToScreenPoint(posi);

69    if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+80,200,20), "Close road")){

70     CloseRoad();

71    }

72    if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+100,200,20), "Set points to

 grid")){



73     ToGrid();

74    }

75    if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+120,200,20), "Orthogonize"

)){

76     OrthoWall();

77    }

78    

79    if(GUI.Button(new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y+160,200,20), "REDRAW")){

80     RedrawRoad();

81    }

82    

83    

84    

85   

86    

87    

88    

89   }

90  }

91  

92  void CloseRoad(){

93   if(!closed){

94    AddPoint(lijst[0]);

95    closed=true;

96    RedrawRoad();

97    

98   }

99  }

100  

101  void OrthoWall(){

102   if(closed){

103    for(int i=0;i<lijst.Count-2;i++){

104     if(i==0){

105      lijst[i]=new Vector3((int)lijst[i].x,(int)lijst[i].y,(int)lijst[i].z);

106     }

107     else{

108      if(Mathf.Abs((lijst[i]-lijst[i-1]).z)>Mathf.Abs((lijst[i]-lijst[i-1]).x)) lijst[i]=

lijst[i-1]+Vector3.forward*(lijst[i]-lijst[i-1]).z;

109      else lijst[i]=lijst[i-1]+Vector3.right*(lijst[i]-lijst[i-1]).x;

110     }

111    }

112    int L=lijst.Count;

113    lijst[L-1]=lijst[0];

114    

115    float dX=(lijst[L-1]-lijst[L-2]).x;

116    float dZ=(lijst[L-1]-lijst[L-2]).z;

117    

118    if(Mathf.Abs((lijst[L-2]-lijst[L-3]).z)>Mathf.Abs((lijst[L-2]-lijst[L-3]).x)) lijst[L-2]=

lijst[L-3]+Vector3.forward*((lijst[L-2]-lijst[L-3]).z+dZ);

119    else lijst[L-2]=lijst[L-3]+Vector3.right*((lijst[L-2]-lijst[L-3]).x+dX);

120      

121    

122   }

123   else{

124    for(int i=0;i<lijst.Count;i++){

125     if(i==0){

126      lijst[i]=new Vector3((int)lijst[i].x,(int)lijst[i].y,(int)lijst[i].z);

127     }

128     else{

129      if(Mathf.Abs((lijst[i]-lijst[i-1]).z)>Mathf.Abs((lijst[i]-lijst[i-1]).x)) lijst[i]=

lijst[i-1]+Vector3.forward*(lijst[i]-lijst[i-1]).z;

130      else lijst[i]=lijst[i-1]+Vector3.right*(lijst[i]-lijst[i-1]).x;

131     }

132    }

133   }

134   RedrawRoad();

135   

136   

137  }

138  

139  void CatmullEachPoint(){

140   List<Vector3>catmulled=new List<Vector3>();

141   List<Vector3>below0=new List<Vector3>();List<Vector3>below1=new List<Vector3>();List<Vector3>

below2=new List<Vector3>();List<Vector3>below3=new List<Vector3>();

142   List<Vector3>top0=new List<Vector3>();List<Vector3>top1=new List<Vector3>();List<Vector3>top2=

new List<Vector3>();List<Vector3>top3=new List<Vector3>();



143   for(int i=0;i<tempVert.Count;i++){

144    if(i%8==0) below0.Add(tempVert[i]);

145    else if(i%8==1) below1.Add(tempVert[i]);

146    else if(i%8==2) below2.Add(tempVert[i]);

147    else if(i%8==3) below3.Add(tempVert[i]);

148    else if(i%8==4) top0.Add(tempVert[i]);

149    else if(i%8==5) top1.Add(tempVert[i]);

150    else if(i%8==6) top2.Add(tempVert[i]);

151    else if(i%8==7) top3.Add(tempVert[i]);

152    

153    

154   }

155   Debug.Log(below0.Count+" "+below1.Count+" "+below2.Count+" "+below3.Count+" "+top0.Count+" "+

top1.Count+" "+top2.Count+" "+top3.Count);

156   below0=CatmullRomInterpolations.GetCurve(below0,10);

157   below1=CatmullRomInterpolations.GetCurve(below1,10);

158   below2=CatmullRomInterpolations.GetCurve(below2,10);

159   below3=CatmullRomInterpolations.GetCurve(below3,10);

160   top0=CatmullRomInterpolations.GetCurve(top0,10);

161   top1=CatmullRomInterpolations.GetCurve(top1,10);

162   top2=CatmullRomInterpolations.GetCurve(top2,10);

163   top3=CatmullRomInterpolations.GetCurve(top3,10);

164   

165   for(int i=0;i<below0.Count;i++){

166    catmulled.Add(below0[i]);catmulled.Add(below1[i]);catmulled.Add(below2[i]);catmulled.Add

(below3[i]);

167    catmulled.Add(top0[i]);catmulled.Add(top1[i]);catmulled.Add(top2[i]);catmulled.Add(top3[i]);

168   }

169   

170   

171   tempVert=catmulled;

172   

173   

174   

175  }

176  

177  void CatmullEachPoint2(){

178   List<Vector3>catmulled=new List<Vector3>();

179   List<Vector3>belowLeft=new List<Vector3>();List<Vector3>belowRight=new List<Vector3>();

180   belowLeft.Add(tempVert[0]);

181   belowRight.Add(tempVert[1]);

182   

183   for(int i=0;i<tempVert.Count;i++){

184    if(i%8==2) belowRight.Add(tempVert[i]);

185    else if(i%8==3) belowLeft.Add(tempVert[i]);

186   }

187   Debug.Log(belowLeft.Count+" "+belowRight.Count);

188   belowLeft=CatmullRomInterpolations.GetCurve(belowLeft,10);

189   belowRight=CatmullRomInterpolations.GetCurve(belowRight,10);

190     

191   for(int i=0;i<belowLeft.Count-1;i++){

192    catmulled.Add(belowLeft[i]);

193    catmulled.Add(belowRight[i]);

194    catmulled.Add(belowRight[i+1]);

195    catmulled.Add(belowLeft[i+1]);

196    for(int a=0;a<4;a++) catmulled.Add(catmulled[catmulled.Count-4]+Vector3.up*height);

197    

198   }

199   

200   

201   tempVert=catmulled;

202   

203   

204   

205  }

206  

207  void Tester(){

208   List<int>temp=new List<int>();

209   for(int i=8;i<tempVert.Count;i++){

210    Vector3 refer=lijst[i/8]-lijst[i/8-1];

211    Vector3 test=tempVert[i]-tempVert[i-8];

212    if(Vector3.Angle(refer,test)>135)temp.Add(i);

213    else {

214     Debug.Log(temp.Count);

215     for(int j=0;j<temp.Count;j++)tempVert[j]=tempVert[temp[temp.Count/2]];

216     temp=new List<int>();



217      

218    }

219   }

220   

221    

222  }

223  

224  void ReplaceSharpCorners(){

225   for(int i=1;i<lijst.Count-1;i++){

226    Vector3 before=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1]);

227    Vector3 after=Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i]);

228    if(Vector3.Angle(before,after)>90){

229     float x=0;

230     Vector3 before2=lijst[i]-x*Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1]);

231     Vector3 after2=lijst[i]+x*Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i]);

232     while(Vector3.Distance(before2,after2)<width){

233      Debug.Log("i= "+i+", x= "+x+", afstand "+Vector3.Distance(before2,after2));

234      x+=0.2f;

235      before2=lijst[i]+x*Vector3.Normalize(lijst[i-1]-lijst[i]);

236      after2=lijst[i]+x*Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i]);

237     }

238     lijst.Insert(i,after2);

239     lijst.Insert(i,before2);

240     lijst.RemoveAt(i+2);

241    }

242    

243   }

244   

245    

246  }

247  

248  void ReplaceSharpCorners2(){

249   List<Vector3>replacement=new List<Vector3>();

250   replacement.Add(lijst[0]);

251   for(int i=1;i<lijst.Count-1;i++){

252    Vector3 before=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1]);

253    Vector3 after=Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i]);

254    if(Vector3.Angle(before,after)>90){

255     float x=0;

256     Vector3 dist=Vector3.Normalize(-2*lijst[i]+lijst[i-1]+lijst[i+1]);

257     dist=new Vector3(-dist.z,0,dist.x);

258     Vector3 before2=lijst[i]-1.5f*dist;

259     Vector3 after2=lijst[i]+1.5f*dist;

260     replacement.Add(before2);

261     replacement.Add(after2);

262     

263    }

264    else replacement.Add(lijst[i]);

265    

266   }

267   replacement.Add(lijst[lijst.Count-1]);

268   lijst=replacement;

269    

270  }

271  

272  void OptiWall(){

273   List<int> corners=new List<int>();

274   List<Vector3> toDelete=new List<Vector3>();

275   

276   if(closed){

277    

278    

279   }

280   else{

281    Vector3 refer=lijst[1]-lijst[0];

282    Vector3 start=lijst[0];

283    

284    corners.Add(0);

285    for(int i=2;i<lijst.Count;i++){

286     if(Mathf.Abs(Vector3.Angle(refer,lijst[i]-start))>45){

287      corners.Add(i);

288      start=lijst[i];

289      if(i!=lijst.Count-1) refer=lijst[i+1]-lijst[i];

290     }

291    }

292    for(int i=0;i<corners.Count-1;i++){



293     Vector3 refer2=lijst[corners[i+1]]-lijst[corners[i]];

294     int start2=i;

295     for(int j=corners[i]+1;j<corners[i+1];j++){

296      if(Mathf.Abs(Vector3.Angle(lijst[j]-lijst[i],refer2))<45) toDelete.Add(lijst[j]);

297      

298     }

299     

300    }

301    foreach(Vector3 v in toDelete){

302     lijst.Remove(v);

303    }

304    

305   }

306   RedrawRoad();

307   

308   

309  }

310  

311  private List<Vector3> Curve(float sensitivity){

312   List<Vector3> tempLijst=new List<Vector3>();

313   List<Vector3> midList= new List<Vector3>();

314   tempLijst.Add(lijst[0]);

315   tempLijst.Add(lijst[lijst.Count-1]);

316   for(int i=0;i<lijst.Count-1;i++){

317    midList.Add(lijst[i]+0.5f*(lijst[i+1]-lijst[i]));

318   }

319   for(int i=midList.Count-1;i>0;i--){

320    tempLijst.Insert(1,midList[i]);

321    int n=(int)(Vector3.Distance(midList[i],midList[i-1])/sensitivity);

322    float afstand=Vector3.Distance(midList[i],midList[i-1])/n;

323    for(int j=n;j>1;j--){

324     Vector3 vector=Vector3.Normalize(Vector3.Slerp(lijst[i+1]-lijst[i],lijst[i]-lijst[i-1],

(float)j/(float)(n+1)));

325     Vector3 refVector=Vector3.Normalize(midList[i]-midList[i-1]);

326     tempLijst.Insert(1,tempLijst[i]+vector*afstand/Mathf.Cos(Vector3.Angle(vector,refVector)

*Mathf.PI/180));

327     //tempLijst.Insert(1,tempLijst[1]-Vector3.Normalize(Vector3.Slerp(lijst[i+1]-lijst[i],

lijst[i]-lijst[i-1],j/(n+1)))*afstand/Mathf.Cos(Vector3.Angle(vector,refVector)*Mathf.PI/180));

328     //tempLijst.Insert(1,tempLijst[1]+(midList[i-1]-midList[i])*1/(n));

329    }

330    //Vector3 testVector=tempLijst[1]+(midList[i-1]-midList[i])*1/2;

331    //tempLijst.Insert(1,testVector+2/3*(lijst[i]-testVector));

332    //if(i%2==0) tempLijst.Insert(1,lijst[i/2]);

333

334   }

335   

336   tempLijst.Insert(1,midList[0]);

337   return tempLijst;

338  }

339  

340  

341  void ToGrid(){

342   for(int i=0;i<lijst.Count;i++){

343    lijst[i]=new Vector3((int)lijst[i].x,(int)lijst[i].y,(int)lijst[i].z);

344   }

345   RedrawRoad();

346  }

347  

348

349

350  // Update is called once per frame

351  void Update ()

352  {

353   

354  }

355  

356  public void AddPoint(Vector3 a){

357   lijst.Add(a);

358  }

359  

360  public Vector3 GetPoint(int i){

361   return lijst[i];

362  }

363  

364   public float GetHeight(){

365   return height;



366  }

367  

368  public int GeefLengte(){

369   return lijst.Count;

370  }

371  

372  public float GetWidth(){

373   return width;

374  }

375  

376  public bool IsClosed(){

377   return closed;

378  }

379  

380  public void AdjustPoint(int n,Vector3 ve){

381   lijst[n]+=ve;

382  }

383  

384  public void EqualPoint(int n,int o){

385   lijst[n]=lijst[o];

386  }

387  

388

389   

390  

391  

392  

393  void ComputeVertices(){

394   

395   int i=0;

396   

397   if(lijst.Count>2){

398    

399    i=lijst.Count-1;

400    

401    Vector3 test=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1])+Vector3.Normalize(lijst[i-1]-lijst[i-2])

;

402    Vector3 test1=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1]);

403       

404    float factor=1/Mathf.Cos(Vector3.Angle(test,test1)*Mathf.PI/180);

405    Debug.Log("Factor: "+factor);

406      

407    Vector3 widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-test.z,0,test.x))*factor*width/2;

408    Vector3 widthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-test1.z,0,test1.x))*width/2;

409       

410   

411    for(int j=0;j<3;j+=2){

412     tempVert.Remove(tempVert[tempVert.Count-j-1]);

413     tempVert.Remove(tempVert[tempVert.Count-j-1]);

414    }

415    tempVert.Insert(tempVert.Count-2,lijst[i-1]-widthVector);

416    tempVert.Insert(tempVert.Count-2,lijst[i-1]+widthVector);

417    tempVert.Add(lijst[i-1]-widthVector+Vector3.up*height);

418    tempVert.Add(lijst[i-1]+widthVector+Vector3.up*height);

419    

420    

421    tempVert.Add(lijst[i-1]+widthVector);

422    tempVert.Add(lijst[i-1]-widthVector);

423    tempVert.Add(lijst[i]-widthVector1);

424    tempVert.Add(lijst[i]+widthVector1);

425    for(int a=0;a<4;a++) tempVert.Add(tempVert[tempVert.Count-4]+Vector3.up*height);

426    

427   /* //Testcode die niet werkt voor weg die zich aanpast aan de hoogte van het terrein.

428    tempVert.Add(new Vector3((lijst[i-1]+widthVector).x,Terrain.activeTerrain.SampleHeight(lijst

[i-1]+widthVector+3*Vector3.up),(lijst[i-1]+widthVector).z));

429    tempVert.Add(new Vector3((lijst[i-1]-widthVector).x,Terrain.activeTerrain.SampleHeight(lijst

[i-1]-widthVector+3*Vector3.up),(lijst[i-1]-widthVector).z));

430    tempVert.Add(new Vector3((lijst[i]-widthVector).x,Terrain.activeTerrain.SampleHeight(lijst

[i]-widthVector+3*Vector3.up),(lijst[i]-widthVector).z));

431    tempVert.Add(new Vector3((lijst[i]+widthVector).x,Terrain.activeTerrain.SampleHeight(lijst

[i]+widthVector+3*Vector3.up),(lijst[i]+widthVector).z));

432    for(int a=0;a<4;a++)tempVert.Add(tempVert[tempVert.Count-4]+Vector3.up*height);

433   */ 

434    

435    

436    



437   }

438   else{

439    

440    

441    i=1;

442    

443    Vector3 test=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1]);

444    Vector3 widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-test.z,0,test.x))*width/2;

445       

446    tempVert.Add(lijst[i-1]+widthVector);

447    tempVert.Add(lijst[i-1]-widthVector);

448    tempVert.Add(lijst[i]-widthVector);

449    tempVert.Add(lijst[i]+widthVector);

450    for(int a=0;a<4;a++) tempVert.Add(tempVert[tempVert.Count-4]+Vector3.up*height);

451   

452    

453   }

454   

455   

456   

457    

458   tempTria= new List<int>();

459   

460   int[]beginvlak;

461

462   beginvlak=new int[]{

463    4,1,0,4,5,1};

464   

465   for(int j=0;j<beginvlak.Length;j++){

466    tempTria.Add(beginvlak[j]);

467   }

468   

469   for(i=0;i<tempVert.Count;i+=8){

470    int[]hoho;

471

472     hoho=new int[]{

473     i+0,i+1,i+2,i+2,i+3,i+0,

474     i+4,i+7,i+6,i+6,i+5,i+4,

475     i+3,i+4,i+0,i+3,i+7,i+4,

476     i+1,i+5,i+2,i+5,i+6,i+2

477     };

478    

479    for(int j=0;j<hoho.Length;j++){

480     tempTria.Add(hoho[j]);

481    }

482    

483    if(i==tempVert.Count-8){

484     int[]eindvlak;

485

486     eindvlak=new int[]{

487     i+2,i+6,i+7,i+7,i+3,i+2,

488     };

489    

490     for(int j=0;j<eindvlak.Length;j++){

491      tempTria.Add(eindvlak[j]);

492     }

493    }

494    

495    

496   }  

497  

498   

499   mesh.vertices=tempVert.ToArray();

500   

501   

502   

503   Vector2[]uvs=new Vector2[mesh.vertices.Length];

504   for(i=0;i<uvs.Length;i+=4){

505    float distanceX1=Vector3.Distance(mesh.vertices[i],mesh.vertices[i+1]);

506    float distanceX2=Vector3.Distance(mesh.vertices[i+3],mesh.vertices[i+2]);

507    float distanceY1=Vector3.Distance(mesh.vertices[i],mesh.vertices[i+3]);

508    float distanceY2=Vector3.Distance(mesh.vertices[i+1],mesh.vertices[i+2]);

509    uvs[i]= new Vector2(0,0);

510    uvs[i+1]= new Vector2(width,0);

511    uvs[i+2]= new Vector2(width,distanceY2);

512    uvs[i+3]= new Vector2(0,distanceY1);



513    

514   } 

515   mesh.uv=uvs;

516   mesh.uv2=uvs;

517   

518   

519   

520   mesh.triangles=tempTria.ToArray();

521   

522   

523   

524  }

525  

526  void TotalCompute(){

527   tempVert= new List<Vector3>();

528   List<Vector3> Vert= new List<Vector3>();

529   int[] Tria;

530   

531   //lijst=BezierInterpolations.Bezier3D2(lijst,lijst.Count*2);

532   ReplaceSharpCorners2();

533   lijst=CatmullRomInterpolations.GetCurve(lijst,20);

534   

535   

536   

537   if(lijst.Count>2){

538    Vector3 startTest=Vector3.Normalize(lijst[2]-lijst[1])+Vector3.Normalize(lijst[1]-lijst[0]);

539    Vector3 startTestb=Vector3.Normalize(lijst[2]-lijst[1]);

540    Vector3 startTest1=Vector3.Normalize(lijst[1]-lijst[0]);

541    Vector3 startTest1b;

542                

543    float startFactor=1/Mathf.Cos(Vector3.Angle(startTest,startTestb)*Mathf.PI/180);

544    float startFactor1;

545     

546    Vector3 widthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-startTest1.z,0,startTest1.x))*width/2;

547    Vector3 widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-startTest.z,0,startTest.x))*startFactor*

width/2;

548    Debug.Log("widthVector1= "+widthVector1);

549        

550    if(closed){

551     Debug.Log("Doing it right for the first time");

552     startTest1=Vector3.Normalize(lijst[1]-lijst[0])+Vector3.Normalize(lijst[0]-lijst[lijst.

Count-2]);

553     startTest1b=Vector3.Normalize(lijst[0]-lijst[lijst.Count-2]); 

554     startFactor1=1/Mathf.Cos(Vector3.Angle(startTest1,startTest1b)*Mathf.PI/180);

555          

556     widthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-startTest1.z,0,startTest1.x))*startFactor1*

width/2;

557     Debug.Log("widthVector1= "+widthVector1);

558    }

559    Debug.Log("widthVector1= "+widthVector1);

560    tempVert.Add(lijst[0]+widthVector1);

561    tempVert.Add(lijst[0]-widthVector1);

562    tempVert.Add(lijst[1]-widthVector);

563    tempVert.Add(lijst[1]+widthVector);

564    for(int a=0;a<4;a++) tempVert.Add(tempVert[tempVert.Count-4]+Vector3.up*height);

565    

566    if(lijst.Count>3){

567     for(int i=2;i<lijst.Count-1;i++){

568      

569      Vector3 test=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1])+Vector3.Normalize(lijst[i-1]-

lijst[i-2]);

570      Vector3 testb=Vector3.Normalize(lijst[i]-lijst[i-1]);

571      Vector3 test1=Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i])+Vector3.Normalize(lijst[i]-

lijst[i-1]);

572      Vector3 test1b=Vector3.Normalize(lijst[i+1]-lijst[i]);

573         

574      float factor=1/Mathf.Cos(Vector3.Angle(test,testb)*Mathf.PI/180);

575      float factor1=1/Mathf.Cos(Vector3.Angle(test1,test1b)*Mathf.PI/180);

576        

577      widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-test.z,0,test.x))*factor*width/2;

578      widthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-test1.z,0,test1.x))*factor1*width/2;

579      

580      tempVert.Add(lijst[i-1]+widthVector);

581      tempVert.Add(lijst[i-1]-widthVector);

582      tempVert.Add(lijst[i]-widthVector1);

583      tempVert.Add(lijst[i]+widthVector1);



584      for(int a=0;a<4;a++) tempVert.Add(tempVert[tempVert.Count-4]+Vector3.up*height);

585     }

586    }

587     

588    Vector3 endTest=Vector3.Normalize(lijst[lijst.Count-1]-lijst[lijst.Count-2]);

589    Vector3 endTestb;

590    Vector3 endTest1=Vector3.Normalize(lijst[lijst.Count-1]-lijst[lijst.Count-2])+Vector3.

Normalize(lijst[lijst.Count-2]-lijst[lijst.Count-3]);

591    Vector3 endTest1b=Vector3.Normalize(lijst[lijst.Count-1]-lijst[lijst.Count-2]);

592    

593    float endFactor;

594    float endFactor1=1/Mathf.Cos(Vector3.Angle(endTest1,endTest1b)*Mathf.PI/180);

595    

596    widthVector1=Vector3.Normalize(new Vector3(-endTest1.z,0,endTest1.x))*endFactor1*width/2;

597    widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-endTest.z,0,endTest.x))*width/2;

598    Debug.Log("widthVector= "+widthVector);    

599    if(closed){

600     Debug.Log("Doing it right for the last time");

601     endTest=Vector3.Normalize(lijst[1]-lijst[0])+Vector3.Normalize(lijst[0]-lijst[lijst.

Count-2]);

602     endTestb=Vector3.Normalize(lijst[0]-lijst[lijst.Count-2]);

603     endFactor=1/Mathf.Cos(Vector3.Angle(endTest,endTestb)*Mathf.PI/180);

604          

605     widthVector=Vector3.Normalize(new Vector3(-endTest.z,0,endTest.x))*endFactor*width/2;

606     Debug.Log("widthVector= "+widthVector);

607    }

608    Debug.Log("widthVector= "+widthVector);

609    tempVert.Add(lijst[lijst.Count-2]+widthVector1);

610    tempVert.Add(lijst[lijst.Count-2]-widthVector1);

611    tempVert.Add(lijst[lijst.Count-1]-widthVector);

612    tempVert.Add(lijst[lijst.Count-1]+widthVector);

613    for(int a=0;a<4;a++) tempVert.Add(tempVert[tempVert.Count-4]+Vector3.up*height); 

614    

615      

616    

617    

618   }

619   

620  // Tester();

621  // CatmullEachPoint2();

622  

623   tempTria= new List<int>();

624   

625   int[]beginvlak;

626

627   beginvlak=new int[]{

628    4,1,0,4,5,1};

629   

630   for(int j=0;j<beginvlak.Length;j++){

631    tempTria.Add(beginvlak[j]);

632   }

633   

634   for(int i=0;i<tempVert.Count;i+=8){

635    int[]hoho;

636

637     hoho=new int[]{

638     i+0,i+1,i+2,i+2,i+3,i+0,

639     i+4,i+7,i+6,i+6,i+5,i+4,

640     i+3,i+4,i+0,i+3,i+7,i+4,

641     i+1,i+5,i+2,i+5,i+6,i+2

642     };

643    

644    for(int j=0;j<hoho.Length;j++){

645     tempTria.Add(hoho[j]);

646    }

647    

648    if(i==tempVert.Count-8){

649     int[]eindvlak;

650

651     eindvlak=new int[]{

652     i+2,i+6,i+7,i+7,i+3,i+2,

653     };

654    

655     for(int j=0;j<eindvlak.Length;j++){

656      tempTria.Add(eindvlak[j]);

657     }



658    }

659    

660    

661   }  

662  

663   

664   mesh.vertices=tempVert.ToArray();

665   

666   

667   

668   Vector2[]uvs=new Vector2[mesh.vertices.Length];

669   for(int i=0;i<uvs.Length;i+=4){

670    float distanceX1=Vector3.Distance(mesh.vertices[i],mesh.vertices[i+1]);

671    float distanceX2=Vector3.Distance(mesh.vertices[i+3],mesh.vertices[i+2]);

672    float distanceY1=Vector3.Distance(mesh.vertices[i],mesh.vertices[i+3]);

673    float distanceY2=Vector3.Distance(mesh.vertices[i+1],mesh.vertices[i+2]);

674    uvs[i]= new Vector2(0,0);

675    uvs[i+1]= new Vector2(width,0);

676    uvs[i+2]= new Vector2(width,distanceY2);

677    uvs[i+3]= new Vector2(0,distanceY1);

678    

679   } 

680   mesh.uv=uvs;

681   mesh.uv2=uvs;

682   

683   

684   

685   mesh.triangles=tempTria.ToArray();

686   

687   

688  }

689  

690  

691  

692  

693  

694  

695  public void RedrawRoad(){

696   this.TotalCompute();

697   mesh.RecalculateBounds();

698   mesh.RecalculateNormals();

699   TangentSolver.Solve(mesh);

700   filter.sharedMesh=mesh;

701   collider.sharedMesh=null;

702   collider.sharedMesh=mesh;

703   gameObject.renderer.material=library.GetAsphalt();

704   

705   

706  }

707  

708  public void RedrawRoadWithoutCollider(){

709   this.TotalCompute();

710   mesh.RecalculateBounds();

711   mesh.RecalculateNormals();

712   TangentSolver.Solve(mesh);

713   filter.sharedMesh=mesh;

714   gameObject.renderer.material=library.GetAsphalt();

715  }

716  

717  public void DrawRoad(){

718   this.ComputeVertices();

719   mesh.RecalculateBounds();

720   mesh.RecalculateNormals();

721   TangentSolver.Solve(mesh);

722   filter.sharedMesh=mesh;

723   collider.sharedMesh=null;

724   collider.sharedMesh=mesh;

725   gameObject.renderer.material=library.GetAsphalt();

726   

727  }

728  

729 }

730

731



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3 using System.Collections.Generic;

4

5 public class SnakeDrawer2 : MonoBehaviour

6 {

7  private MeshFilter filter;

8  private MeshCollider collider;

9  private Mesh mesh;

10  private Mesh tempo;

11  private List<Vector3> lijst=new List<Vector3>();

12  private GameObject letitbe;

13  

14  List<Vector3> tempVert= new List<Vector3>();

15  List<int> tempTria= new List<int>();

16  

17  public Material baksteen;

18  

19  private float minX=3;

20  private float minY=3;

21  

22  

23  private float maxX=4;

24  private float maxY=5;

25  

26  

27  float aX;

28  float bX;

29  float cX;

30  float dX;

31  float aY;

32  float bY;

33  float cY;

34  float dY;

35

36  // Use this for initialization

37  void Start ()

38  {

39   letitbe=gameObject;

40   letitbe.AddComponent<MeshFilter>();

41   letitbe.AddComponent<MeshRenderer>();

42   letitbe.AddComponent<MeshCollider>();

43   letitbe.AddComponent("MouseOverMesh");

44   Debug.Log(letitbe.name);

45   filter=letitbe.GetComponent<MeshFilter>();

46   collider=letitbe.GetComponent<MeshCollider>();

47   mesh=new Mesh();

48   letitbe.renderer.material=baksteen;

49   letitbe.renderer.material.color=Color.white;

50   

51   

52  }

53

54  // Update is called once per frame

55  void Update ()

56  {

57   

58  }

59  

60  public void AddPoint(Vector3 a){

61   lijst.Add(a);

62  }

63  

64  public int GeefLengte(){

65   return lijst.Count;

66  }

67  

68  

69  

70  void ComputeVertices(){

71   

72   int i=0;

73   

74   if(lijst.Count>2){

75    

76    i=lijst.Count-1;



77    

78    aX=(minX+Random.value*(maxX-minX))/2;

79    bX=(minX+Random.value*(maxX-minX))/2;

80    aY=(minY+Random.value*(maxY-minY));

81    bY=(minY+Random.value*(maxY-minY));

82   

83    

84    

85    for(int j=0;j<3;j+=2){

86     tempVert.Remove(tempVert[tempVert.Count-j-1]);

87     tempVert.Remove(tempVert[tempVert.Count-j-1]);

88    }

89    tempVert.Insert(tempVert.Count-2,lijst[i-1]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i

-2]).z,0,(lijst[i]-lijst[i-2]).x))*cX);

90    tempVert.Insert(tempVert.Count-2,lijst[i-1]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i

-2]).z,0,(lijst[i]-lijst[i-2]).x))*dX);

91    tempVert.Add(lijst[i-1]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-2]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-2]).x))*cX+Vector3.up*cY);

92    tempVert.Add(lijst[i-1]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-2]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-2]).x))*dX+Vector3.up*dY);

93    

94    

95    tempVert.Add(lijst[i-1]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-2]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-2]).x))*dX);

96    tempVert.Add(lijst[i-1]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-2]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-2]).x))*cX);

97    tempVert.Add(lijst[i]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x))*bX);

98    tempVert.Add(lijst[i]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x))*aX);

99    tempVert.Add(lijst[i-1]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-2]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-2]).x))*dX+Vector3.up*dY);

100    tempVert.Add(lijst[i-1]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-2]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-2]).x))*cX+Vector3.up*cY);

101    tempVert.Add(lijst[i]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x))*bX+Vector3.up*bY);

102    tempVert.Add(lijst[i]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x))*aX+Vector3.up*aY);

103    

104    cX=bX;

105    dX=aX;

106    cY=bY;

107    dY=aY;

108    

109    

110   }

111   else{

112    aX=(minX+Random.value*(maxX-minX))/2;

113    bX=(minX+Random.value*(maxX-minX))/2;

114    cX=(minX+Random.value*(maxX-minX))/2;

115    dX=(minX+Random.value*(maxX-minX))/2;

116    aY=minY+Random.value*(maxY-minY);

117    bY=minY+Random.value*(maxY-minY);

118    cY=minY+Random.value*(maxY-minY);

119    dY=minY+Random.value*(maxY-minY);

120    

121    i=1;

122    

123    tempVert.Add(lijst[i-1]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x))*aX);

124    tempVert.Add(lijst[i-1]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x))*bX);

125    tempVert.Add(lijst[i]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x))*cX);

126    tempVert.Add(lijst[i]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x))*dX);

127    tempVert.Add(lijst[i-1]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x))*aX+Vector3.up*aY);

128    tempVert.Add(lijst[i-1]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x))*bX+Vector3.up*bY);

129    tempVert.Add(lijst[i]-Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x))*cX+Vector3.up*cY);

130    tempVert.Add(lijst[i]+Vector3.Normalize(new Vector3(-(lijst[i]-lijst[i-1]).z,0,(lijst[i]-

lijst[i-1]).x))*dX+Vector3.up*dY);

131    

132    cX=bX;



133    dX=aX;

134    cY=bY;

135    dY=aY;

136   }

137    

138   tempTria= new List<int>();

139   

140   int[]beginvlak;

141

142   beginvlak=new int[]{

143    4,1,0,4,5,1};

144   

145   for(int j=0;j<beginvlak.Length;j++){

146    tempTria.Add(beginvlak[j]);

147   }

148   

149   for(i=0;i<tempVert.Count;i+=8){

150    int[]hoho;

151

152     hoho=new int[]{

153     i+0,i+1,i+2,i+2,i+3,i+0,

154     i+4,i+7,i+6,i+6,i+5,i+4,

155     i+3,i+4,i+0,i+3,i+7,i+4,

156     i+1,i+5,i+2,i+5,i+6,i+2

157     };

158    

159    for(int j=0;j<hoho.Length;j++){

160     tempTria.Add(hoho[j]);

161    }

162    

163    if(i==tempVert.Count-8){

164     int[]eindvlak;

165

166     eindvlak=new int[]{

167     i+2,i+6,i+7,i+7,i+3,i+2,

168     };

169    

170     for(int j=0;j<eindvlak.Length;j++){

171      tempTria.Add(eindvlak[j]);

172     }

173    }

174    

175    

176   }

177  

178   

179   mesh.vertices=tempVert.ToArray();

180  /* for(i=0;i<tempVert.Count;i++){

181    Debug.Log("tempvertex "+i+" = "+tempVert[i]);

182    Debug.Log("vertex "+i+" = "+mesh.vertices[i]);

183   }

184  */ 

185   

186   Vector2[]uvs=new Vector2[mesh.vertices.Length];

187   for(i=0;i<uvs.Length;i++){

188    uvs[i]= new Vector2(mesh.vertices[i].x,mesh.vertices[i].z);

189   }

190   mesh.uv=uvs;

191   

192   

193   mesh.triangles=tempTria.ToArray();

194   for(i=0;i<tempTria.Count;i++);

195   

196   

197   

198   

199   

200   

201  }

202  

203  public void DrawSnake(){

204   this.ComputeVertices();

205   mesh.RecalculateBounds();

206   mesh.RecalculateNormals();

207   filter.sharedMesh=mesh;

208   collider.sharedMesh=null;



209   collider.sharedMesh=mesh;

210   

211   

212  }

213  

214 }

215

216



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class MatLibrary : MonoBehaviour

5 {

6  public Material bricks;

7  public Material asphalt;

8  public Material normal;

9  

10  public static MatLibrary library;

11

12  // Use this for initialization

13  void Start ()

14  {

15   library=GameObject.Find("MaterialLibrary").GetComponent<MatLibrary>();

16  }  

17

18  // Update is called once per frame

19  void Update ()

20  {

21   

22  }

23  

24  public Material GetBrick(){

25   return bricks;

26  }

27  

28  public Material GetAsphalt(){

29   return asphalt;

30  }

31 }

32

33



1 using UnityEngine;

2 using System.Collections;

3

4 public class Note

5 {

6  

7  private string text;

8  private GameObject gameObject;

9  private static ArrayList Notes=new ArrayList();

10  static Rect window1;

11  public static bool showWindow=false;

12  static GameObject fps;

13  static GameObject topview;

14  static Camera currentCam;

15  static Vector3 pos=Vector3.zero;

16  

17  

18  

19  // Use this for initialization

20  void Start ()

21  {

22   fps=GameObject.Find("Main Camera");

23   topview=GameObject.Find("Camera");

24  }

25

26  // Update is called once per frame

27  void Update ()

28  {

29   currentCam=Cameras.giveCurrent();

30   

31 /*  if(fps.active==true){

32    currentCam=fps.camera;

33   }

34   else currentCam=topview.camera;

35 */  

36  }

37  

38  void OnGUI(){

39   if(showWindow){

40   window1=GUI.Window(1,new Rect(pos.x+Screen.width/20,Screen.height-pos.y-window1.height/2,150,

220),Window,"Add Note");

41   }

42   

43  }

44  

45  

46  

47  public Note(){

48   

49  }

50  

51  public Note(GameObject g){

52   this.gameObject=g;

53   this.text="text";

54     

55  }

56  

57  public static void AddNote(GameObject g,Vector3 position){

58   Note note=new Note(g);

59   Notes.Add(note);

60   pos=position;

61   showWindow=true;

62   if(showWindow)Debug.Log("Wat een dikke zever");

63  }

64  

65  void Window(int windowID){

66   this.text=GUI.TextArea(new Rect(5,5,window1.width-10,window1.height-40),text);

67   if(GUI.Button(new Rect(5,window1.height-30,window1.width-10,20),"Save note")){

68    showWindow=false;

69   }

70   

71  }

72  

73  void TextViewer(int windowID){

74   

75  }



76  

77  static string ReadNote(GameObject g){

78   if(GetNote(g)!=null) return GetNote(g).text;

79   else return "No note attached";

80  }

81  

82  public static Note GetNote(GameObject g){

83   foreach (Note n in Notes){

84    if (n.gameObject.GetInstanceID()==g.GetInstanceID()) return n;

85   }

86   return null;

87  }

88  

89  public string GetText(){

90   return text;

91  }

92  

93  public void ChangeNote(string s){

94   text=s;

95  }

96  

97  

98  

99 }

100

101
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