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i. Technische analyse 

In onze technische analyse gaan we stap voor stap het hele proces uitleggen van begin tot 

eindproduct. Dus concreet het maken van de RetroCade en onze game DungeonCrawler. 

Probleem 
Ik wil een klassieke retro game kunnen spelen “on the go” en ik wil de game graag spelen op 

een gepersonaliseerde retro spelcomputer waar ik al mijn favoriete games binnen 

handbereik heb. Ik wil ook niet altijd 3 verschillende ‘oude’ spelcomputers mee moeten 

sleuren omdat mijn favoriete games alleen op deze spelcomputers te spelen zijn.  

Analyse 
We gaan een soort van draagbare ‘computer’ moeten maken waar een emulator op kan 

draaien zodat er oude retrogames van verschillende spelcomputers op geëmuleerd kunnen 

worden. Er zullen ook knoppen op die computer moeten zitten die dan worden gekoppeld 

aan al de juiste acties in al de verschillende spellen. Er is voor Raspberry pi al een emulator 

gemaakt, die open source is en gratis om te gebruiken. Daarom gaat de microcomputer in 

onze RetroCade een Raspberry pi zijn, en geen Arduino.  

Oplossing  
De RetroCade is een mobiele en draadloze spelcomputer die je overal kan meenemen. Je 

kan hem thuis opladen om daarna mee te nemen naar ergens anders en te spelen. Je kan 

heel gemakkelijk al je favoriete games uploaden en spelen. De RetroCade komt standaard 

met een zeer groot aanbod van allerlei klassieke retro-games van verschillende retro 

spelcomputers.  
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ii. Stappenplan 

Stap 1: GameMaker + Kennis opdoen 
Als eerste zijn we begonnen met het opzoeken van een Game Engine waarin we ons spel 

konden ontwikkelen. Na wat opzoeken zijn we op GameMaker terecht gekomen. Dit 

programma was zeer geschikt voor ons omdat het vooral gericht was om 2D games te 

ontwikkelen, en dat was ook ons plan. De interface is ook zeer gebruiksvriendelijk en na een 

paar tutorials op YouTube lukt het al aardig om te beginnen aan de eerste versie van het 

spel. 

Ondertussen zochten we ook al veel info op rond de hardware die we gaan gebruiken: welk 

model van Raspberry pi, welke andere onderdelen we nog nodig hebben, waaruit kan de 

case bestaan, …  

We hadden op het internet een zeer handige tutorial gevonden waarin alles werd opgelijst 

wat je nodig had. Hieruit konden we dus op verder zoeken en zo kwamen we tot een lijst van 

alles wat we nodig hadden. 

Stap 2: bestellen van onderdelen + game 
We bestelden al de onderdelen op dezelfde site, namelijk www.adafruit.com. Deze site is 

zeer handig voor alles van kleine elektronica, microcontrollers en dergelijke meer. Alleen de 

Raspberry Pi hebben we op www.bol.com besteld omdat het ons dan goedkoper uitkwam. 

Van de game is V1 klaar. Deze wordt dan getest op een Raspberry pi. Maar omdat de echte 

Raspberry pi van de RetroCade nog niet helemaal in elkaar steekt, hebben we een virtuele 

machine opgezet met Linux, waar we een Raspberry pi op simuleren en zo de software van 

RetroPie en onze game testen. Zo zijn we zeker dat ze samen met elkaar zullen werken en 

dat we geen verloren moeite doen aan het verder ontwikkelen van een game die niet eens 

kan draaien op de RetroCade.  

Stap 3: in elkaar steken van de onderdelen + case 
Als alles in orde is en er geen extra problemen zich voordoen, gaan we voort met het in 

elkaar steken van alle onderdelen, om vervolgens alles te testen. We denken op voorhand 

na wat voor problemen er zich kunnen voordoen en proberen ons zo goed mogelijk te 

informeren over dit. 

Ondertussen is de basis van onze case klaar. Dit is door de samenwerking met Gerrit van 

Prominox, die een case uit inox zal maken. Vervolgens zullen wij deze nog verder afwerken. 

  

http://www.adafruit.com/
http://www.bol./
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Stap 4: laatste aanpassingen, … + game 
Dit is de laatste stap. Nu gaan we alles definitief installeren: alle onderdelen in de case, de 

case dichtmaken en afwerken, de laatste tweaks op de Raspberry Pi aanbrengen zoals 

kijken of alles goed is geconfigureerd, kijken of onze game werkt.  

De game is nu klaar en kan op de Raspberry Pi gezet worden, klaar om gespeeld te worden 

om te kijken of er bugs in te vinden zijn en dit doen we door onze game veel te playtesten. 

We kijken ook of alles qua software goed is, dat de UI duidelijk is, …  

iii. Onderdelen 

We hebben alle onderdelen kunnen kopen in een 

pakket op Adafruit.com. Hierdoor zijn we al een heel 

stuk geholpen. Het gaat over knopjes om de game 

te besturen en te navigeren in het menu, 

printplaatjes waar we de knopjes gaan op solderen 

en de printplaten dienen ook om alles met elkaar te 

verbinden. Een TFT-schermpje van 2,8” van 

320x240 pixels. Dit is uiteraard zodat je er kan op 

kijken waar je je bevind in de game en menu. We 

hebben ook een batterij van 2500mAh. Dit is voor ons genoeg zodat je niet te snel moet 

opladen. Er is ook een speaker zodat we de in-game sounds kunnen afspelen. We 

gebruiken een Raspberry pi en die laten we samenwerken met de Raspberry-minded 

emulator van RetroPie. 

iv. Flowchart 

Deze flowchart is nog niet 100% correct, omdat we nu nog niet zeker zijn of we bijvoorbeeld 

bij het opzetten direct in de gamelijst zitten of eerst de app van RetroPie nog moeten 

openen. Dus deze flowchart kan nog veranderen als we ons product verder en verder 

ontwikkelen. 
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 De RetroCade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hoe elke game afzonderlijk werkt gaan we niet tonen in een flowchart, omdat dit bij elk spel 

anders is en die games zijn ook niet door ons gemaakt. We hebben dus wel de flowchart 

van onze game gemaakt.) 

DungeonCrawler: 

 

 

 

 

 

 

 

Je duwt op de power-knop: 

Opties: 

- Lijst van alle games 

- Instellingen 

Alle instellingen die je kunt 

aanpassen. 

- Terug naar home-menu 

- Op een instelling klikken 

Je krijgt een lijst van alle games die 

op de Retrocade staan: 

- Op een game klikken 

- Terug naar home-menu 

Hier kun je dan een instelling 

aanpassen: 

- Pas instelling aan 

- Terug naar alle 

instellingen 

Specificatievenster van een game.  

Hier staat ook vb. een korte 

beschrijving. Hier kun je kiezen: 

- Het spel starten 

- Terug naar de lijst van games 

Het main menu: 

- Play 

- Instellingen 
Het spel begint: 

- Op pauze knop 

drukken 

- Het spel spelen 

Instellingen die je kunt 

aanpassen: 

- Op klikken om aan te 

passen 

- Terug naar main menu 

Het pauze menu: 

- Verderspelen 

- Terug naar het main 

menu 
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v. Website 

Wij hebben momenteel alleen nog maar een website voor de jury. Deze is zo goed als 

functioneel. We wachten momenteel nog op instructies/gegevens om zo onze website online 

te kunnen hosten. Onze website voor het publiek is nog niet klaar en staat ook nog niet 

online. 

Op de website van de jury staat dus alle nodige informatie, zoals alle vooraf afgegeven 

documenten, maar ook ons logboek, een kleine voorstelling van onszelf en ook van ons 

product. Wij hebben hiervoor met WYSIWYG gewerkt. Dit is een programma die het 

makkelijker maakt om websites te maken, omdat je er veel in kan drag en droppen. Hierdoor 

moet je niet liggen nadenken over al de html en dergelijke en sinds dat we alleen de website 

van het publiek helemaal zelf moeten schrijven, zagen we niet in waarom we dit voor deze 

site ook zouden doen. 

vi. Dungeon Crawler 

Waarover gaat de game  
Onze game gaat rond het doorzoeken van kerkers bezeten van de monsters en andere nare 

dingen. Het doel is zo ver mogelijk door de kerkers te geraken, en zo laag mogelijk de kerker 

af te dalen. Dit doe je door je doorheen de levels te banen, elke keer dat je door een level 

geraakt ga je 1 verdiep naar beneden. Normaal gezien zou er ook een soort inventaris-

systeem moeten geïmplementeerd worden, maar hier zijn we nog niet zeker van dat dit wel 

zal lukken of dat het wel goed zal werken op het redelijk kleine schermpje.  

Technische gegevens 
Hieronder al enkele bestanden en informatie over hoe de game werkt. Dit kan natuurlijk 

doorheen het development process zeker nog veranderen, en dus is dit zeker nog niet de 

definitieve versie van het spel. 

De taal die gebruikt wordt in Gamemaker is GML code. 

Screenshot 1 
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In deze screenshot ziet u onze eerste room die in het spel nu bestaat. Dit is een soort 

testroom die we hebben gemaakt om de basic functionaliteit te testen. Bijvoorbeeld de 

lichtblauwe blokjes die u ziet zijn de collision tiles, als het character hier tegenaan loopt gaan 

de tiles ervoor zorgen dat het character niet verder doorloopt door de muur heen. Zo kan je 

voorkomen dat spelers buiten het level geraken. Deze tiles zijn wel normaal niet te zien, en 

zijn nu zichtbaar louter voor het testen. De andere Layer’s zijn decoratief en zijn bedoeld 

voor het aankleden van de levels. 

 

Screenshot 2 

 

Hieboven is de Create event te zien van het object Player. Het object Player is wat er gaat 

kunnen rondbewegen in de Room (ook van hierboven) en die zal gaan interacten met de 

monsters en andere zaken. Hier werd dus ook al een speciale sprite voor gekozen die u 

links ziet met als naam spr_Player. Dit object heeft verschillende dingen die kunnen 

gebeuren. Die dingen noemt men Events. Het Create event wordt dus opgeroepen als 

obj_Player wordt aangemaakt. Dan wordt de code rechts uitgevoerd. Op dit moment is dit 

gewoon een paar variabelen declareren. 
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Screenshot 3 

Bij deze event gebeurt er wat meer. De Step event wordt getriggerd elke frame van de 

game, dus elke step van de game. Bovenaan worden een paar variabelen gedeclareert. 

Bij (horizontal speed) hsp= en (vertical speed) vsp= wordt er zoals standaard voor gezorgd 

dat Player beweegt in de richting die wordt ingedrukt door de pijltjestoetsen. Maar omdat er 

collisiontiles zijn is er een extra check nodig die controleert of Player niet tegen zo’n tile 

staat. Als dit wel zo is, dan wordt de hsp of vsp aangepast naar 0, zodat hij niet meer 

beweegt in die richting. Is dit niet zo, dan gebeurt er niets speciaal. De x en y bepalen de 

plaats waar obj_Player zich bevindt dus ga je die aanpassen met de hsp en vsp die je ervoor 

hebt bepaald. 

 

Screenshot 4 

 

Onze game heeft momenteel 2 rooms, de Homescreen en de testroom die u eerder zag. 

Hier ziet u nog een ander object dat is aangemaakt. Dit is een heel basic object, omdat het 

op dit nog maar 1 nut heeft. Elke step van de game gaat het controleren of de enter key is 
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ingedrukt. Dit object wordt op de Homescreen room geplaatst zodat je als je op enter drukt, 

naar de volgende room gaat. In dit geval is dat de testroom. In de toekomst zal er hier 

waarschijnlijk eerst nog een paar andere menu’s voorkomen voor je in het echte spel komt. 

 

Tot slot 
Dit is wat er tot nu toe in onze testversie van de game zit. De game is nog niet zo ver 

ontwikkeld omdat hier niet meteen onze aandacht op gefocust is. We willen er eerst zeker 

van zijn dat de RetroPie werkt, dat er ROM’s kunnen geëmuleerd worden en gespeeld 

worden. Pas als we zeker weten dat alle verschillende componenten goed gaan 

samenwerken en dat er een basis is van ons product kunnen we met zekerheid verder 

werken aan onze game. Deze keuze hebben we bewust gekozen om met zekerheid niet in 

tijdsnood te komen met ons echt product, want deze game is bedoeld als extra die bij onze 

console bijkomt.  


