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คูมือคําส่ัง Cricket Logo 
แปลโดย อานันท สีหพิทักษเกียรติ 

ทานสามารถ download ตนฉบับของเอกสารนี้ไดจาก 
http://www.media.mit.edu/~arnans/cricket 
แปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษโดย Fred Martin 

http://handyboard.com/cricket/cricket-logo.html 

 

 

 

 
ภาพรวมของ Cricket Logo 

Cricket Logo มีคุณสมบัติและความสามารถดังตอไปนี้: 

• สามารถสราง procedure ที่มีการสงผานและรับคากลับได;  
• สามารถสรางตัวแปร Global ได และสามารถสรางตัวแปร local โดยผานการรับ

คาของ procedure ;  
• มีคําส่ังโครงสราง เชน if, repeat, และ loop;  
• ใชระบบตัวเลข 16 บิท (ในการ บวก, ลบ, คูณ, หาร, หารเอาเศษ, การ

เปรียบเทียบ, การกระทํากับบิท (bitwise perations), และ การสรางคาสุม) ;  
• มีคําส่ังเพ่ือใชงาน sensor และ motor;  
• มีคําส่ังเกี่ยวกับเวลา และการสรางเสียงหลายระดับ ;  
• มีคําส่ังในการ บันทึก และ เรียกคืน ขอมูล;  
• มีคําส่ังเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร.  
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หนาจอหลักของ Cricket Logo 

 

ภาพขางบนนี้แสดงใหเห็นหนาจอของ Cricket Logo  

บริเวณดานซายของจอคือ ศูนยคําส่ัง (command center) คําส่ังที่ปอนเขาไปในบริเวณนี้
จะถูกสงไปยัง Cricket และเรียกใชงานในทันที ในภาพแสดงคําส่ัง beep ซ่ึงเปนคําส่ังท่ี
จะทําให Cricket สงเสียงออกมา  

บริเวณทางดานขวามีไวเพ่ือสราง procedure ซ่ึง cricket logo กําหนดไววาจะตองเริ่มตน
ดวยคําวา to และจบดวยคําวา end ตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็น procedure ชื่อ demo 
ซ่ึงจะเปดมอรเตอร A เปนเวลาหนึ่งวินาทีแลวสงเสียง:  

to demo 
  a, onfor 10  
  beep 
end 

เมื่อกดปุม "Download" โปรแกรมจะสง procedure ทุก procedure ท่ีสรางไวไปยัง 
cricket  

กลองขอความดานบนซายของจอใชกําหนดวาหลังจากท่ี download โปรแกรมแลว
ตองการให cricket เริ่มทํางานจาก procedure ใดเมื่อกดปุม Run/Stop บนตัว cricket 
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มอรเตอร 

Cricket มีมอรเตอรสองตัวช่ือวา A และ B มอรเตอรแตละตัวจะมีไฟสถานะอยู สีของไฟ
นี้จะบงบอกวามอรเตอรแตละตัวอยูในสถานะใด 

การใชงานมอรเตอรนั้นจะเริ่มตนดวยการเลือกมอรเตอร (ใชคําส่ัง a, b, หรือ ab,) แลว
บอกมันวาตองการใหทําอะไร (เชน, on (เปด), off(ปด), rd (กลับทิศ) ฯลฯ) 

a,  เลือกส่ังงานมอรเตอร A 
b,  เลือกส่ังงานมอรเตอร B 
ab,  เลือกส่ังงานมอรเตอร AB 
on  เปดมอรเตอรที่เลือกไว 
off  ปดมอรเตอรที่เลือกไว 
onfor ระยะเวลา  เปดมอรเตอรไวเปนเวลาหนึ่ง, "ระยะเวลา" เปนตัวกําหนดวา

มอรเตอรจะถูกเปดไวเปนเวลานานเทาใด หนวยของเวลาคือ 
หน่ึงในสิบของวินาที ยกตัวอยางเชน onfor 10 จะเปดมอรเตอร
ไวเปนเวลาหนึ่งวินาที 

thisway  กําหนดทิศทางการหมุนของมอรเตอรใหเปน "ทางนี้" (ซ่ึงจะ
เปนทางไหนน้ันข้ึนอยูกับการตอมอรเตอร) ไฟสถานะเมื่อมอร
เตอรหมุน "ทางนี้" จะเปนสีเขียว 

thatway  กําหนดทิศทางการหมุนของมอรเตอรใหเปน "ทางนั้น" (ซ่ึงจะ
เปนทางตรงกันขามกับ "ทางนี้") ไฟสถานะเมื่อมอรเตอรหมุน 
"ทางน้ัน" จะเปนสีแดง 

rd  กลับทิศการหมุน ไมวามอรเตอรจะหมุนทางใด คําส่ังน้ีจะกลับ
ทิศการหมุนน้ันใหเปนทางตรงขาม  

setpower ระดับ  ตั้งคากําลังของมอรเตอร: คา "ระดับ" มีชวงอยูระหวาง 0 (ไม
กําลังเลย มอรเตอรจะหยุด) ไปจนถึง 8 (เต็มกําลัง) คาระดับ
กําลังปกติของมอรเตอรคือ 4  

เวลาและเสียง 

คําส่ังเกี่ยวกับเวลาและเสียงใชเพ่ือส่ัง cricket ใหทํางานเปนระยะเวลาหนึ่ง  

เวลา 

ดวยคําส่ัง wait เราสามารถบอกให cricket "อยูเฉยๆ" ใหเวลาผานไประยะหนึ่ง ในขณะที่ 
cricket อยูเฉยๆ น้ี มอรเตอรจะถูกเปดท้ิงไวก็ได เชน  

ab, on wait 20 off  

จะเปดมอรเตอร A และ B ไวเปนเวลา 2 วินาที คําส่ังนี้ใหผลเหมือนกันกับ: 

ab, onfor 20  
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นอกจากน้ีในตัว cricket ยงัมีนาฬิกาที่เดินอยูตลอดเวลาแมในขณะที่ cricket กําลัง
ทํางานอยางอื่นอยู มีคําส่ังสองคําส่ังท่ีใชงานนาฬิกาน้ีคือ resett ซ่ึงจะทําใหนาฬิการเริ่ม
นับจากศูนยใหม และ timer ซ่ึงจะแจงคานาฬิกาปจจุบัน (เปนคาตัวเลขคาหนึ่ง)  

ตารางตอไปนี้สรุปการใชงานคําส่ัง wait, timer, และ resett  

wait ระยะเวลา  หยุดอยูเฉยๆ เปนเวลาเทากับคา "ระยะเวลา" ที่กําหนด 
หนวยของเวลาคือ หนึ่งในสิบวินาที ตัวอยางเชน wait 
10 จะทําให cricket อยูเฉยๆ เปนเวลาหนึ่งวินาที.  

timer  แจงคานาฬิกา หนวยของเวลาจะนับทุกๆ 4 ms (1ms คือ 
หนึ่งในพันวินาที) ดังนั้นถา timer = 250, แสดงวานาฬิกา
เริ่มนับมาเปนเวลาหนึ่งวินาที 

resett  บอกใหนาฬิกาเริ่มนับจากศูนยใหม 

เสยีง 

cricket มีลําโพงในตัวซ่ึงสามารถใชสรางเสียงระดับตางๆ ได คําส่ังเกี่ยวกับเสียงมีอยู
สองคําส่ังดวยกันคือ beep ซ่ึงจะสงเสียงรองออกมาเปนเวลาส้ันๆ อีกคําส่ังหนึ่งคือ note 
ซ่ึงสามารถกําหนดระดับและความยาวของเสียงได 

beep  สงเสียงรองส้ันๆ  
note ระดับ ระยะเวลา  สรางเสียงตามคา "ระดับ" และเลนเสียงน้ันเปนเวลา

เทากับ "ระยะเวลา" เม่ือเพ่ิมคา "ระดับ" จะไดเสียงที่
ต่ําลง หนวยของ ระยะเวลา คือหนึ่งในสิบวินาที ตาราง
ตอไปนี้แสดงใหเห็นความสัมพันธของคา "ระดับ" และ
โนตดนตรี เริ่มจากเสียง C กลางไปยัง C สูง 

ระดับ  119 110 110 105 100 100 94 89 84 84 79 74 74 70 66 66 62 59 

โนต
ดนตรี c  c#  db  d  d# eb e f f# gb g g# ab a a# bb b  c2 

ตัวอยางเชน note 119 5 จะสงเสียงโนต C กลางเปนเวลาครึ่งวินาที 

ขอสังเกต: หนวยของเวลาที่ใชกับคําส่ังในกลุมนี้มีอยูสองหนวยดวยกันคือ หนวยท่ีใช
กับคําส่ัง wait, onfor, และ note จะมีคาเทากับ 0.1 วินาที หนวยท่ีสองคือหนวยที่ใชกับ
คําส่ัง timerจะมีคาเทากับ 0.004 วินาที 
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เซ็นเซอร 

Cricket มีเซ็นเซอรอยูสองพอรทดวยกัน ชื่อวา A และ B; มีอุปกรณหลายชนิดที่สามารถ
ใชงานกับเซ็นเซอรนี้ได เชน  

• อุปกรณที่มีสถานะเปด/ปด เชนปุม หรือ สวิตชชนิดตางๆ  
• เซ็นเซอรที่เปลี่ยนแปลงคาความตานทานของตัวเอง เชน เซ็นเซอรแสง (light-

sensitive photocells) หรอื เซ็นเซอรอุณหภูมิ (temperature-sensitive 
thermistors)  

• อุปกรณอิเลคทรอนิคสใดๆ ที่ผลิตความตางศักด์ิ (voltage) ระหวาง 0 ถึง 5 โวลต 

คําส่ังที่ใชอานคาเซ็นเซอรมีอยูสองแบบดวยกัน แบบแรกเรียกวา switch ซ่ึงจะสงคาจรงิ
หรือเท็จกลับมาเทาน้ัน (ใชกับเซ็นเซอรที่มีสองสถานะคือเปดหรือปด) แบบที่สองคือ 
sensor ซ่ึงจะสงคาตัวเลขระหวาง 0 ถึง 255 ออกมา โดยคาท่ีไดจะข้ึนอยูกับเซ็นเซอรท่ี
ใช 

switcha  ถาสวิทชท่ีตออยูกับเซ็นเซอร A ถูกกดอยู คําส่ังนี้จะรายงานคา 
"จรงิ" ออกมา ถาไมเชนนั้นก็จะรายงานคา "เท็จ"  

switchb  ถาสวิทชท่ีตออยูกับเซ็นเซอร B ถูกกดอยู คําส่ังนี้จะรายงานคา 
"จรงิ" ออกมา ถาไมเชนนั้นก็จะรายงานคา "เท็จ"  

sensora  รายงานคาเซ็นเซอร A โดยคานี้จะอยูระหวาง 0 ถึง 255 
sensorb  รายงานคาเซ็นเซอร Bโดยคาน้ีจะอยูระหวาง 0 ถึง 255 

  

คําส่ังโครงสราง 

Cricket Logo มีคําส่ังโครงสรางชุดเล็กๆ ที่มีประโยชนมาก คําส่ังเหลานี้ประกอบไปดวย
คําส่ังที่ใชในการ วนรอบ (loop), ทดสอบเงื่อนไข (conditional), รอแบบมีเงื่อนไข 
(busy-wait), และคําส่ังจบการทํางานของโปรแกรม 

ภาพรวม 

คําส่ังโครงสรางที่มีใน Cricket logo ถูกสรุปไวในตารางตอไปน้ี 

repeat ครั้ง [คําส่ัง]  วนทํา "คําส่ัง" เปนจํานวนครั้งเทากับ "ครั้ง" คา "ครั้ง" อาจ
เปนคาคงท่ี,คาจากการคาํนวน, หรือตัวแปรก็ได 

loop [คําส่ัง]  วนทํา "คําส่ัง" ไปแบบไมมีที่ส้ินสุด 
if เง่ือนไข [คําส่ัง]  ถา "เงื่อนไข" เปนจริง จะทํา "คําส่ัง" เงื่อนไขที่มีคาเปน 0 

ถือวามีคาเปน เท็จ คาอืน่ท่ีไมใช 0 จะถือวามีคาเปน จริง 
ifelse condition 
[คําส่ัง-1] [คําส่ัง-2]  

ถา "เงื่อนไข" เปนจริง จะทํา "คําส่ัง-1" ถาไมเชนนั้น จะทํา 
"คําส่ัง-2"  
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waituntil [เง่ือนไข]  โปรแกรมจะรอและไมทําคําส่ังถัดไปจนกระทั่ง "เงื่อนไข" 

เปนจริง โปรดสังเกตวาเงื่อนไขจะตองอยูในวงเล็บเหล่ียม 
ไมเหมือนกับคําส่ัง if และ ifelse ท่ีเงือนไขไมตองอยูใน
วงเล็บใดๆ 

stop  หยุดการทํางานของ procedure ปจจุบัน และ กลับไปทํา
คําส่ังถัดไปใน procedure แม (procedure ท่ีเรียกใชงาน 
procedure ปจจุบัน) 

output คา  หยุดการทํางานของ procedure ปจจุบัน และ สง "คา" 
กลับไปยัง procedure แม 

ตัวอยาง 

procedure ตอไปนี้จะทําใหมอรเตอร A หมุนกลับไปกลับมา 10 ครั้ง 

to flippy 
  repeat 10 [a, onfor 10 rd] 
end 

สองตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นวิธีที่จะทําใหมอรเตอร A หมุนกลับไปกลับมาเรื่อยๆ ไม
มีวันส้ินสุด 

to flippy-forever-1 
  loop [a, onfor 10 rd] 
end 
 
to flippy-forever-2  
  a, onfor 10 rd 
  flippy-forever-2 
end 

วิธีที่สอง (วธีิที่เหลีกเล่ียงการใชคําส่ัง loop) เปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา เพราะ 
compiler มองมันเปน tail recursion และแปลงมันเปนคําส่ัง goto  

procedure ตอไปนี้ทําการเปดมอรเตอร A แลวรอจดกวาสวิทช B ถูกกด แลวจึงปดมอร
เตอร 

to on-wait-off 
  a, on 
  waituntil [switchb] 
  off 
end 

procedure ตอไปนี้จะทําการอานคาสวิทช B อยูเรื่อยๆ ถาสวิทชถูกกดมอรเตอร A จะ
หมุนไป "ทางน้ี" แตถาสวิทชไมถูกกดมอรเตอรจะหมุนไป "ทางนั้น"  

to switch-controls-direction 
  a, on 
  loop [ 
    ifelse switchb [thisway][thatway] 
  ] 
end 
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ระบบตัวเลข 

cricket ใชระบบตัวเลขขนาด 16 บิท ซ่ึงหมายความวาคาตัวเลขท่ีสามารถใชงานไดจะ
อยูระหวาง -32768 ถึง +32767. 

การใชงานเคร่ืองหมายทางเลขคณิตจะตองมีการเวนวรรคทั้งสองดานเสมอ นั่นคือการ
เขียน 3+4 เปนรูปแบบที่ผิด รูปแบบที่ถูกคือ 3 + 4 (มีวรรคกอนหนาและหลังเครื่องหมาย
บวก). 

cricket logo ไมไดใชระบบลําดับความสําคัญของเครื่องหมายคณิตศาสตรท่ีเปน
มาตรฐานทั่วไป แตจะถือเอาตามลําดับการเขียนเรียงจากซายไปขวา ดังน้ัน 

3 + 4 * 5  

จะมีคาเทากับ 35 เพราะ cricket logo จะทํา 3 + 4 แลวคูณผลลัพทดวย 5. (ซ่ึงตางจาก
มาตรฐานการประมวลผลในภาษาคอมพิวเตอรทั่วไป ซ่ึงจะถือวา * สําคัญกวา + ดังน้ัน
ผลลัพทที่จะไดจะเปน 4*5 แลวบวกดวย 3) 

วงเล็บเปนวิธีการที่ใชในการกําหนดลําดับกอนหนังใหกับการคํานวน เชน  

(3 + (4 * 5))  

คาที่ไดคือ 23. 

ตารางตอไปนี้แสดงเครื่องหมายทางคณิตศาสตรทั้งหมดท่ีมีใน cricket logo  

+  บวก (แบบ infix) 
-  ลบ (แบบ infix) 
*  คูณ (แบบ infix) 
/  หาร (แบบ infix) 
%  หารเอาเศษ (เชน 5 % 3 จะเทากับ 2) 
and  ตรรกะ "และ" ใชท้ังกับการหาทางทางตรรกศาสตร (จริงหรือ

เท็จ) และ bitwise operation 
or  ตรรกะ "หรือ" 
not  ตรรกะ "ไม"  
random  ใชสุมคาตัวเลข คาที่ไดจะอยูระหวาง -32768 ถึง +32768. ถา

ตองการลดชวงของคาลง ใหใชการหารเอาเศษ (%) เชน 
(random % 100) จะไดคาสุมตั้งแต 0 ถึง 99  
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Procedures และการรับ-สงคา (input-output) 

คําจาํกัดความ 

การสราง procedure จะเริ่มดวยคําส่ัง to ตามดวยชื่อ procedure ตามดวยชุดคําส่ังที่เปน
ใจความของ procedure แลวจบดวยคําส่ัง end ตัวอยางตอไปนี้ เปนการสราง procedure 
ชื่อวา flash ซ่ึงทําการเปดและปดมอรเตอร A สิบคร้ัง 

to flash 
  repeat 10 [a, onfor 5 wait 5] 
end 

การรับคา (Inputs) 

เราสามารถกําหนด Procedures ใหทําการรับคาได ซ่ึงคาดังกลาวจะกลายเปนตัวแปร
ของ procedure นั้นๆ (local variable) การกําหนดการรับคาจะทําโดยการใชเครื่องหมาย 
colon (:) ตัวอยางตอไปน้ีเปนการสราง procedure ชื่อ flash ซ่ึงมีการรับคาหนึ่งคา (ชื่อวา 
n) คาที่รับเขามาน้ีถูกใชในการกําหนดจํานวนครั้งการวนรอบของคําส่ัง repeat  

to flash :n 
  repeat :n [a, onfor 5 wait 5] 
end 

เมื่อเรียกใช procedure นี้จะตองตามดวยคาตัวเลขหนึ่งคาเสมอ เชน flash 5, flash 10, 
flash 20, ฯลฯ 

procedure สามารถรับคากี่คาก็ได cricket logo ไมไดจํากัดไว แตในทางปฎิบัติบริมาณ
หนวยความจาํที่เหลืออยูของ cricket จะเปนตัวจํากัด 

การสงคา (Outputs) 

Procedure สามารถสงคากลับไดโดยใชคําส่ัง output เมื่อ procedure เรียกใชคําส่ัง
ดังกลาวแลว มันจะจบการทํางานทันที ตัวอยางตอไปนี้แสดง procedure ช่ือ detect ซ่ึง
จะสงคา 0, 1, หรือ 2 ข้ึนอยูกับคาของเซ็นเซอร A 

global [temp] 
 
to detect 
  settemp sensora 
  if temp < 30 [output 1] 
  if temp < 50 [output 2] 
  output 3 
end 

ในตัวอยางนี้มีการสรางตัวแปร global ชื่อ temp ซ่ึงถูกใชในการเก็บคาของเซ็นเซอร A 
ถาคาเซ็นเซอรนี้นอยกวา 30 procedure จะสงคา 1 แตถาคาเซ็นเซอรมากกวา 30 คําส่ัง
ถัดไปจะทํางาน ซ่ึงจะทดสอบวาถาคาดังกลาวนอยกวา 50 procedure จะสงคา 2 
ทายที่สุดถาคาเซ็นเซอรไมนอยกวา 50 procedure จะสงคา 3  
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ขอควรระวัง ถาตัดสินใจใชคําส่ัง output แลว จะตองตรวจสอบใหแนใจเสมอวา 
procedure นั้นจะมีการสงคาไมวาในกรณีใดๆ (นั่นคือ procedure จะสงคาบางไมสงคา
บางไมได) การทํางานของ cricket จะลมเหลวทันทีถา procedure น้ันจบการทํางานโดย
ไมมีการสงคา  

  

ตัวแปร Global 

การสรางตัวแปร Global จะทําโดยใชคําส่ัง global [รายช่ือตัวแปร] ณ จุดเริ่มตนของ
โปรแกรม (บรรทัดที่ 1) เชน 

global [cats dogs]  

จะสรางตัวแปรสองตัวชื่อ cats และ dogs นอกจากนั้นแลว cricket logo จะเพ่ิมคําส่ัง 
setcats กับ setdogs เขาไปในระบบ เพ่ือใชในการกําหนดคาใหกับตัวแปรน้ันๆ เชน 

setcats 3  

จะกําหนดคา 3 เขาไปในตัวแปร cats  

setcats cats + 1  

จะเพ่ิมคาตัวแปร catsข้ึน 1 

ตัวแปร Global จะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา RAM ซ่ึงจะตองมีไฟเลี้ยงอยูเสมอ ดังน้ัน
คาตัวแปรจะสูญหายถาปด cricket ในกรณีที่ตองการใหขอมูลคงอยูแมไมมีไฟเล้ียง ให
ใชคําส่ังการ "บันทึก" และ "เรียกคืน" คา หรือเก็บขอมูลใน global array หนวยความจํา
เหลานี้ไมจําเปนตองมีไฟเล้ียง 

  

Global Arrays 

คําส่ังที่ใชสราง Global arrays คือคําส่ัง array ซ่ึงจะตองอยูที่จดุเริ่มตนของโปรแกรม 
เชน 

array [clicks 50 clacks 25]  

จะสราง array สองตัว ช่ือวา clicks และ clacks ซ่ึงสามารถเก็บคาได 50 และ 25 คา
ตามลําดับ 

คําส่ังที่ใชในการอานคาใน array คือคําส่ัง aget สวนการบันทึกคาลงใน array จะใชคําส่ัง 
aset  
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aget ชื่อ ดรรชนี อานคาจากตําแหนง "ดรรชนี" ใน array ชื่อท่ีกําหนด  
aset ชื่อ ดรรชนี คา บันทึก "คา" ลงไปในตําแหนง "ดรรชนี" ใน array ช่ือ ที่

กําหนด 

ยกตัวอยางเชน aset clicks 31 1000 บันทึกคา 1000 ลงไปในตําแหนงที่ 31 ของ array ชื่อ 
clicks และ send aget clicks 31 จําทําการสงคาจากตําแหนงท่ี 31 ของ array ช่ือ clicks 
ออกไปทางชองสัญญาณ infrared  

คาที่บันทึกลงใน array จะไมสูญหายแมเม่ือ cricket ไมมีไฟเล้ียง (เชน ถูกปดหรือถาน
หมด) 

cricket logo ไมมีการตรวจสอบขอบเขตการบันทึกของมูลของ array ขอมูลท่ีบันทึกเกิน
ขอบเขต (เชนถาบันทึกในตําแหนงที่ 51 ของ array ชื่อ clicks ขางตน) อาจสรางความ
เสียหายใหกับขอมูลหรือโปรแกรมได  

  

การบันทึกและเรียกคืนขอมูล (Data Recording and 
Playback)  

cricket logo มี global array ขนาด 1000 ชอง อยูหนึ่งตัวซ่ึงสามารถใชงานกับคําส่ัง
ตอไปนี้ได 

setdp ตําแหนง ตั้งคาตัวชี้ตําแหนง 

record คา บันทึก "คา" ลงไปในตําแหนงปจจุบัน และเลื่อนตัวชี้ใหไปอยูใน
ตําแหนงถัดไป 

recall เรียกคืนคาในตําแหนงปจจุบัน และเลื่อนตัวชี้ใหไปอยูใน
ตําแหนงถัดไป 

ตัวอยาง procedure ช่ือ take-data ตอไปน้ีจะบันทึกคาเซ็นเซอร A ทุกๆ หนึ่งวินาที 

to take-data 
  setdp 0 
  repeat 1000 [record sensora wait 10] 
end 

prcedure ชื่อ send-data ตอไปนี้จะเรียกคืนคาขอมูลและสงออกไปยังชองสัญญาณ 
infrared ทุกๆ 0.5 วินาที 

to send-data 
  setdp 0 
  repeat 1000 [send recall wait 5] 
end 

ขอมูลท่ีสงออกไปยังชองสัญญาณ infrared ขางตน จะไปปรากฏอยูบนหนาจอของ 
Cricket logo บนคอมพิวเตอร ทานสามารถใชโปรแกรม Logo Graph (เปนโปรแกรมแยก
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ตางหากจาก cricket logo) ในการ ดึงขอมูล, สรางกราฟ และ วิเคราะหขอมูลจาก cricket 
ได 

หมายเหตุ cricket logo ไมมีการตรวจสอบวาการบันทึกขอมูลเกินขอบเขตหรือไม 
(มากกวา 1000) ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดความผิดพลาดกับขอมูลหรือโปรแกรมสวนอื่น 

  

Recursion 

Cricket สนับสนุนการทํา recursion ซ่ึงหมายถึง procedures ที่มีตัวมันเองเปนสวนหนึ่ง
ของชุดคําส่ังใน procedure นั้นๆ 

ยกตัวอยางเชน เมื่อพิจารณาความหมายทางคณิตศาสตรของฟงกชัน Factorial คา 
factorial n (หรือ n!) จะมคีาเทากับ n คูณดวย คา factorial ของ (n-1) โดยคา factorial 
ของ 1 คือ 1 คําจํากัดความนี้สามารถเขียนเปน procedure ใน cricket logo ไดดังตอไปน้ี 

to fact :n 
  if :n = 1 [output 1] 
  output n * fact :n - 1 
end 

ถาจะทดสอบ ให download procedure นี้ แลวลองพิมพคําส่ังตอไปนี้ในศูนยคําส่ัง 
(command center) 

repeat fact 3 [beep wait 1]  

cricket ควรจะสงเสียง 6 คร้ัง (เพราะคา factorial ของ 3 คือ 6) 

เนื่องจากหนวยความจําท่ีมีในการจัดการกับ recursion บนตัว cricket มีนอย การใชงาน 
recursion จะถูกจํากัดไวที่ประมาณ 6 ระดับ ถาหนวยความจํานีล้น cricket จะหยุดทํางาน
และสงเสียงหาครั้ง 

Tail recursion เปน recursion ชนิดพิเศษ โดยหมายถึง procedure ที่เรียกตัวมันเองเปน
คําส่ังสุดทาย cricket logo จะทําการแปลง recursion แบบนี้ใหใหเปนการวนรอบ (โดย
ใชคําส่ัง goto) ซ่ึงจะกําจดัปญหาเร่ืองหนวยความจาํท่ีกลาวไปขางตน 

ตัวอยางตอไปนี้แสดงการใชงาน tail recursion ในรูปแบบที่ถูกตอง และจะสงผลใหเกิด
การทํางานวนรอบไมมีท่ีส้ินสุด  

to beep-forever 
  beep 
  wait 1 
  beep-forever 
end 
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Multi-Tasking 

Multi-Tasking คือการทํางานหลายๆ คําส่ังไปพรอมๆ กัน cricket สนับสนุนการทํางาน
แบบนี้ (แมจะคอนขางจํากัดก็ตาม) ตวั cricket จะมี background task ที่คอยตรวจสอบ
เงื่อนไขที่ผูใชกําหนด เม่ือเงื่อนไขนั้นเปนจริง cricket จะหยุด procedure ใดๆ ที่ทํางาน
อยู และเปล่ียนไปทําการประมวลผลคําส่ังพิเศษท่ีผูใชกําหนด หลังจากน้ัน cricket จึงจะ
กลับเขาสูการทํางานปกต  ิจนกวาเงื่อนไขจะเปนจริงอีกครั้ง  

คําส่ัง when เปนตัวท่ีใชกําหนดเงื่อนไขท่ี cricket จะคอยตรวจสอบ และเปนตัวกําหนด
ดวยวา cricket จะทําอะไรเมื่อเงื่อนไขเปนจริง ยกตัวอยางเชน  

when [switcha] [beep]  loop [a, onfor 5 rd] 

(คําส่ังนี้สามารถพิมพเขาไปในศูนยคําส่ังเพ่ือทําการทดสอบได) 

ในตัวอยางนี้ cricket จะหมุนมอรเตอร A กลับไปกลับมาทุกๆ 0.5 วินาที แตใน
ขณะเดียวกัน background task จะคอยตรวจคาของ switcha เมื่อใดก็ตามที่คานี้เปนจริง 
(เชน เม่ือปุมท่ีตออยูกับเซ็นเซอร A ถูกกด) cricket จะสงเสียง beep นี่เปนการแสดงให
เห็นวา cricket ทํางานสองอยางไปพรอมๆ กันได 

ขอควรสังเกตเกี่ยวกับตัวอยางขางตน: 

• คําส่ัง when จะตองมากอนคําส่ัง loop ถาไมเชนนั้นโปรแกรมจะติดอยูท่ีนั่นและไม
มีวันไปถึงคําส่ัง when  

• คําส่ัง when เพียงกําหนดเงื่อนไขใหกับ background task เทานั้น เมื่อกําหนด
แลวมันจะขามไปทํางานคําส่ังถัดไปทันที (ในตัวอยางนี้คือคําส่ัง loop ) คําส่ัง 
when ไมจําเปนตองอยูใน loop และเรียกใชงานเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแลว  

• คําส่ังท่ีควบคูกับเงื่อนไขใน when จะทํางานหนึ่งรอบสําหรับแตละครั้งที่เงื่อนไข
เปนจริง ในตัวอยางขางตนเมื่อปุมถูกกด cricket จะสงเสียง beep เพียงครั้งเดียว 
และจะไมสงเสียงอีกจนกวาเงื่อนไขจะเปลี่ยนสถานะจากเท็จเปนจริงอีกครั้ง 
ดังน้ัน cricket จะสงเสียงอีกก็ตอเมื่อปลอยและกดปุมอีกครั้งเทาน้ัน (cricket จะ
สงเสียงเพียงครั้งเดียวถากดคาไว)  

• โปรดสังเกตวาทั้งเงื่อนไขและชุดทําส่ังของ when จะตองอยูในวงเล็บเหลี่ยม  
• cricket จะตรวจสอบเงื่อนไขไดหนึ่งเงื่อนไขเทานั้น ถามีการเรียกใชคําส่ัง when 

มากกวาหนึ่งครั้ง เงื่อนไขของคําส่ัง when ลาสุดจะลบทับตัวกอนหนาเสมอ  
• ถาตองการยกเลิกการทํางานของคําส่ัง when ใหใชคําส่ัง whenoff.  

  

การสื่อสารขอมูลทางชองสัญญาณ Infrared  

ภาพรวม 

cricket สามารถสงและรับขอมูลหากันผานทางชองสัญญาณ infrared ไดโดยใชคําส่ัง 
send และ ir ตามลําดับ คําส่ัง ir จะรายงานคาที่ไดรับลาสุด นอกจากนี้ยังมคีําส่ัง newir? 
ซ่ึงจะรายงานคาจริงถา cricket ไดรับรับมูลตัวใหมเขามาแตยังไมไดถูกนําไปใช 
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ลองพิจารณาตัวอยางตอไปนี้ procedure ชื่อ sender จะทําการสงขอมูลไปยัง cricket ตัว
ที่สอง, โดยคาท่ีสงจะเปนคาสุมระหวาง 0 ถึง 2  

to sender 
  send random % 3 
  beep 
  wait 30 
  sender 
end 

คําส่ัง random % 3 จะสรางคา 0, 1, หรือ 2 ซ่ึงเปนผลจากการใชเครื่องหมาย "หารเอา
เศษ" คาที่ไดจะถูกสงโดยคําส่ัง send หลังจากนั้น ก็จะสงเสียง beeps และรอ 3 วินาที
กอนที่จะวนสรางและสงคาออกไปอีกครั้ง 

ใน cricket ตัวท่ีสอง procedure ชื่อ doit จะทําการรบัคาท่ี cricket ตั้งแรกสงออกมา แลว
จะเปดมอรเตอร A, มอรเตอร B หรือท้ังคู ข้ึนอยูกับคาท่ีมันไดรับ 

to doit 
  waituntil [newir?] 
  if ir = 0 [a, onfor 10] 
  if ir = 1 [b, onfor 10] 
  if ir = 2 [ab, onfor 10] 
  doit 
end 

หมายเหต ุ

cricket ใชคา 128 ถึง 134 สําหรับการทํางานระดับตํ่าระหวาง cricket ดังน้ันพยายามอยา
สงคาตัวเลขเหลานี้ คาเหลานี้อาจทําใหหนวยความจําของ cricket บางตัว (ตัวท่ีเปดอยู
แตไมไดทํางานอะไร) ถูกเขียนทับและสงผลเสียหายได 

ปุมบนตัว cricket 

เมื่อกดปุมในขณะที่ cricket ไมไดทํางานอะไร จะทําใหมันเริ่มตนประมวลผล procedure 
ที่ระบุไวใน remote-start บรรทัดท่ีหนึ่งในหนาจอของ cricket logo 

ถากดปุมในขณะท่ี cricket กําลังทํางานจะสงผลใหมันหยุดการทํางานปจจบัุนทันที 
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