
Zelfrijdende auto in Pictoblox met  
hulp van ‘recognition card extension’ 

OVER DIT PROJECT 
Leer hoe geautomatiseerde voertuigen beslissen welke route ze moeten nemen om een 
bepaalde bestemming te bereiken met behulp van herkenningskaarten in PictoBlox. 

Inleiding 
Heb je je ooit afgevraagd hoe Tesla, de zelfrijdende auto, de route bepaalt? Vandaag gaan we 
iets soortgelijks maken, maar dan in PictoBlox. We gaan onze eigen zelfrijdende auto maken in 
PictoBlox, die de bordjes herkent en daarop inspeelt. We gaan de Recognition Card Extension 
van PictoBlox gebruiken. 

Handleiding  
Stap 1: Wat is Herkenning Kaart Extensie? 
Recognition Card Extension is een van de nieuwste uitbreidingen die is toegevoegd

 
We kunnen nummers herkennen, mensachtige Hazel en John, verkeerssignalen, kaartpakken, 
andere willekeurige kaarten zoals pizza, ziekenhuis, enz.  
 
Stap 2: De weg vrijmaken voor zelfrijdende auto’s  
Eerst zetten we ons podium op. We zullen ons podium op de straat laten lijken. We hebben er al  
een ontworpen, je kunt het downloaden van de onderstaande link of je kunt er zelf een 
ontwerpen.Open PictoBlox. 

1. Upload de achtergrond. Deze staat op T schijf in map ‘PROGRAMMEREN GROEP 8’  
BESTAND: Street backdrop.svg 
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2. Laten we eerst de elementen van de achtergrond begrijpen  
Er komen twee banen, waarop we selecteren door de cijferkaarten te tonen.  
Daarna komen de drie punten, thuis, pizzeria en ziekenhuis. Zodra de baan is geselecteerd, 
zal de auto de volgende kaart herkennen en verder gaan om die specifieke locatie te 
bereiken. 

3. Het is tijd om de Sprites toe te voegen. Maar voordat we de sprite toevoegen, moeten we 
afscheid nemen van Tobi. Upload de auto sprite. Deze staat op T schijf in map 
‘PROGRAMMEREN GROEP 8’ BESTAND: Right Car.svg

 

4.   Kies vervolgens de sprite van John uit de sprite-bibliotheek. Hier is John de instructeur die          
ons zal bevelen bepaalde taken uit te voeren en de auto zal onze opdrachten uitvoeren.  

.  

5. De rijbanen staan in tegengestelde richting, We moeten een auto naar de andere kant laten 
kijken. Dus, dupliceer de auto sprite, ga naar het kostuum palet, selecteer auto en klik op flip 
horizontaal. 

 

Hiermee is de opstelling van ons podium en onze sprite voltooid. 
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Stap 3: John de instructeur maken; Script om John de instructeur te maken 

6. Kies John sprite. We beginnen met het schrijven van het script voor onze verteller, John. 

7. Plaats, als op groene vlag wordt geklikt van het Gebeurtenissenpalet. 

8. Laten we vervolgens de uitbreiding voor de Herkenningskaart toevoegen. Klik op de knop 
Extensie toevoegen en kies vervolgens de extensie Recognition Card Extension. 

9. Plaats draai () video op het podium met 0% transparantie blok uit het herkenningskaart palet 
en selecteer uit in de drop-down. 

 

10. Vervolgens moeten we de achtergrond veranderen in een heldere achtergrond, dus sleep in 
het palet UITERLIJKEN het blok switch backdrop naar () en selecteer backdrop1 in het 
uitrolmenu. 

11. Zet John op het toneel met het ga naar x() y() blok uit het bewegingspalet. Schrijf 21 in de 
eerste gegeven ruimte en -112 in de tweede ruimte. 

12. Plaats vervolgens in het palet Looks het showblok. 

DIT IS DE CODE:  

13. Vervolgens hebben we John nodig om de gebruiker te vertellen om de nummerkaart te 
tonen om de baan te selecteren. Plaats dus een say () blok uit het uiterlijken palet, om John te 
laten spreken. Schrijf. "Hallo, Laten we een ritje maken met de zelfrijdende auto” 

14. Dupliceer het zegblok en schrijf: "Op welke rijstrook wil je met de auto rijden?" in de 
daarvoor bestemde ruimte. 
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15. Dupliceer het zeg () blok opnieuw en vervang de tekst door: "Plaats de nummerkaart voor de 
camera.” 

DIT IS DE CODE: 

 16. Hiermee is het instructiegedeelte van John voltooid. Vervolgens moeten we de camera 
openen om de cijferkaart te analyseren en de acties voor de auto te kiezen. 

 
Script om het rijstrooknummer te analyseren 

17. Vervolgens moeten we John verbergen, zodat de auto's hun acties kunnen uitvoeren. Dus, 
van het uiterlijken palet, plaats een verdwijn blok. 

18. Om de nummerkaart te herkennen, moeten we de camera aanzetten. Dus plaats draai () 
video onstage met 0% transparantie blok uit het herkenningskaart palet en selecteer on-flipped 
uit de drop-down. 

19. We moeten John enkele seconden laten wachten tot PictoBlox de kaart analyseert. Voeg  
wacht () seconden blok toe en schrijf 3 in de gegeven ruimte van de controles, palet,. 

20. Plaats Analyseer beeld van camera blok uit het Herkenningskaart palet. 

21. Om ervoor te zorgen dat de kaarten perfect worden herkend, zullen we er een bounding box/
begrenzingskader blok omheen plaatsen. Plaats dus het blok Toon bounding box/ 
begrenzingskader blok. 

 

22. Eenmaal, geanalyseerd, moeten we de bounding box/ begrenzingskader blok verbergen. 
Voeg dus een wacht () seconden blok toe en schrijf 2 seconden en plaats het show bounding 
box/ begrenzingskader blok opnieuw, maar selecteer hide/verdwijn uit de drop-down.  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23. Laten we ook de camera uitzetten, dus plaats draai () video op het podium met 0% 
transparantie blok en selecteer ‘uit’ in het uitrolmenu. 

 
 

24. Nu moeten de auto's de acties uitvoeren zodra de rijstroken worden herkend. Plaats dus een 
als/dan() blok uit het Gebeurtenis palet.  
 
25. Plaats: is nummer () gedetecteerde reporter blok van de herkenningskaart palet en 
selecteer 1 in de drop-down. 

26. Om de rechter auto de volgende stappen te laten doen, sturen we de rechter auto sprite het 
bericht. In het Gebeurtenissen-palet, plaats broadcast/ zend uit () en wacht blok, en schrijf in het 
nieuwe bericht Lane 1. 
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27. Dupliceer stap 25 en 26 en kies Lane 2. 

DIT IS DE CODE: 
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Hiermee is het script voor onze John compleet. Laten we de scripts voor de auto gaan schrijven. 
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Stap 4: De zelfrijdende auto van rijstrook één laten wisselen  
 
28. Selecteer de rechter auto.  
29. In het begin moet de auto niet zichtbaar zijn. Plaats, bij groene vlag aangeklikt blok van het 
Gebeurtenissen-palet. Vervolgens, van het palet Uiterlijken, plaats een verstopblok. 

 

30.  De beginpositie van de auto vaststellen  
 
31. Laten we nu het script schrijven over wat er gebeurt als u het Lane-1 bericht verstuurt. 

 

32. Vervolgens moeten we de achtergrond veranderen in Straat, dus sleep het blok Schakel 
achtergrond naar () en selecteer Straat achtergrond in het uitrolmenu.  
 
33. De auto moet op de beginpositie komen en in de juiste richting wijzen. Plaats dus punt in 
richting () blok uit het bewegingspalet en schrijf 90. Ga naar x() y() blok en schrijf respectievelijk 
242 in het eerste en 62 in het tweede veld. 
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34. Nu, het podium en de positie van de auto zijn ingesteld, is het tijd om hem te tonen, plaats 
show/verschijn blok van het Uiterlijken palet. 

DIT IS DE CODE: 

 

35. Nu de auto in rijstrook één is, moeten we hem een beetje verder laten komen tot het 
kruispunt. Dus, plaats glide () seconden op x() y() blok van het Motion/Bewegen palet en schrijf, 
1, 47, en 62 op de eerste, tweede, en derde plaats respectievelijk. 

 

36. Hiermee heeft de auto de plaats bereikt waar hij de gebruiker moet vragen de locatiekaart te 
tonen.Analyzing the Location Card 

37. Dus, plaats een zeg () blok en schrijf "Je moet kiezen of je naar Pizza winkel, Huis, of 
Ziekenhuis wilt gaan.” 

38. Plaats nog een zeg () blok en schrijf "Plaats dus de locatiekaart voor de camera.” 
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39. Omdat we de camera een tijdje willen aanhouden, zullen we de auto verbergen, dus plaats 
het blok verbergen. 

40. Nu, om de locatiekaart te herkennen, vergelijkbaar met de cijferkaart, moeten we de camera 
aanzetten. Dus, plaats draai () video op het podium met 0% transparantie blok van het 
herkenningskaart palet en selecteer on-flipped uit de drop-down. 

41. Voeg wacht () seconden blok toe en schrijf 3 in de gegeven ruimte. 

42. Plaats Analyseer beeld van camera blok uit het Herkenningskaart palet. 

43. Plaats het "show bounding box" blok. 

44. Voeg een wachttijd van 2 seconden toe en plaats het () bounding box blok opnieuw, maar 
selecteer verbergen in de drop-down. 

45. Ook laten we de camera uit, dus plaats draai () video op het podium met 0% transparantie 
blok en selecteer uit in de drop-down. 
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46. Nu de locatiekaart geanalyseerd is, laten we de auto weer in beweging brengen. Plaats het 
showblok. 

Bewegen in de geanalyseerde richting 
48. Nu, als Pizza zich bevindt, moeten we de auto in de richting van de pizzazaak sturen. Plaats 
een if-blok. Plaats is Pizza gedetecteerd meldblok uit het herkenningskaartpalet. 

 

49. Vervolgens schrijven we in de if-arm een paar commando's om de auto te verplaatsen. 

50. Om het voorwaarts te laten bewegen, plaats glide () seconden bij x() y () blok en schrijf 
respectievelijk 0,4, 9 en 16. 

51. Om het naar boven te laten draaien. Plaats punt in richting () blok en schrijf er 180 in. 

52. Om hem nu vooruit te laten gaan en dan naar rechts te laten draaien, dupliceer je het glij- en 
richtingsblok en schrijf je 0,6, 6, 119 in het glij () seconden naar x() y () blok en -90 in het 
richtingsblok (). 
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53. Om het de Pizza store te laten bereiken, plaatst u nog een glide () seconden bij x() y () blok 
enschrijft u respectievelijk 0,5, 109 en 127. 

 

54. Hiermee heeft je auto de pizzawinkel bereikt vanaf baan één. Zorg ervoor dat je de nummers 
in de glij- en richtingsblokken verandert als je de achtergrond van je keuze hebt gepland 

55. Vergelijkbaar met het bereiken van de Pizza Store, zullen we de code schrijven om de auto 
naar huis en ziekenhuis te laten rijden vanaf baan één. 
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56. Dupliceer de if-arm en breng de wijzigingen aan overeenkomstig het pad naar 
respectievelijk het huis en het ziekenhuis vanaf baan één. 

57. Hiermee is je script voor de auto als die op rijstrook één rijdt compleet.  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Stap 5: De zelfrijdende auto laten bewegen in baan twee (Lane2)  
Breng de wijzigingen aan om de zelfrijdende auto van rijstrook twee naar respectievelijk Pizza 

Store, Home en Hospital te verplaatsen. 
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Hiermee is je zelfrijdende Auto in 
PictoBlox klaar om zelfstandig te 
rijden!


