
Разработване на продукти с Kinect2Scratch 

Изисквания 
1. Бърз компютър с Windows 7 или Windows 8. 

2. Изтеглете правилните драйвери. 

 Ако вашият Kinect е Kinect за Windows, свалете и инсталирайте MS Kinect Runtime v1.6. 

 Ако вашият Kinect е Kinect за Xbox, свалете и инсталирайте MS Kinect SDK v1.6 

 Трябва да имате захранване за Kinect 

 Включете Kinect в контакта 

 Включете USB-то на захранването на Kinect във вашия компютър 

3. Стартирайте Kinect2Scratch и Scratch. 

4. Действия в Scratch 

 Започнете нов проект  

 Кликнете върху Sensing 

 Кликнете с десния бутон върху <Slider значение на сензора> Блок 

 Изберете "Активиране премахване на сензорни връзки" (виж фиг 1) 

 

  
 

 

 

фиг 1 



5.Дейстния в Kinect2Scratch: 

 Ако искате режим за 3D и режим за двама играчи, щракнете върху Конфигуриране на 

скелетите и ги маркирайте 

  Щракнете върху Стартиране на Kinect, изчакайте да се появи видео образ 

 Щракнете върху Connect, за да свържете Kinect2Scratch със Scratch 

 Настройте Kinect, така че да можете лесно да стоите пред него 

 Застанете пред вашия Kinect и би трябвало да видите цялото ти тяло 

 Трябва много място, изчистете излишните мебели! 

 Не трябва да има директна слънчева светлина! 

 Ако лявата ръка във видео показва формата си в червено, значи е засечена от сензора 

 Сега се върнете към Scratch и следвайте инструкциите в следващия раздел 

Програмиране с Kinect в Scratch 
1. Ако приемем, че сте следвали стъпките по-горе: 

 Щракнете на Sensing 

 В плъзгача  <Slider значение на сензора> блок, кликнете върху малката стрелка надолу до 

плъзгача 

 
 Ако видите дълъг списък за избор като този: head_x HandRight_y и т.н., тогава тя работи 

перфектно 

 Сега изпробвайте тази малка програма за тестване (фиг. 2): 

 
 

Обяснения на скрипта 

Когато щракнете на Зеления флаг  

 Винаги героят ще отива на X: мишка X Y: мишка Y. 

 Стартирайте програмата и движете мишката около сцената. Котката следва ли мишката? 

 

фиг 2 



3.Сега да включим и Kinect. Заменете  мишката х и мишка у сензорни блокове с HandRight_x и 

HandRight_y сензорни блокове (фиг. 3). 

 

Сега стартирайте програмата, застанете в предната част на вашия Kinect и махнете с дясна с ръка. 

Героят вече следва вашите движения. 

фиг 3 
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