แนะนําการใช GoGo Board เบื้องตน
อาจารย ดร. อานันท สีหพิทักษเกียรติ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ชุดหุนยนต GoGo Board ประกอบดวย
1. GoGo Board 1 ตัว
2. เซ็นเซอร 4 ชนิด อยางละ 1 ตัว ประกอบดวย
2.1. เซ็นเซอรอุณหภูมิ
2.2. เซ็นเซอรแสง
2.3. เซ็นเซอรสวิทช
2.4. เซ็นเซอรอินฟราเรด ใชตรวจสอบวัตถุโดยไมตองสัมผัส (ใชในรมเทานั้น)
3. มอเตอร 2 ตัว
4. ลอ 2 ตัว
5. LED 2 ตัว (สีแดงและสีน้ําเงิน)
6. สาย USB 1 เสน
7. รีโมทควบคุม 1 ตัว
8. คูมอื

เซ็นเซอรแสง

เซ็นเซอรอุณหภูมิ

สวิท

เซ็นเซอรอินฟราเรด

ไฟ LED

มอรเตอร

-2-

สวนประกอบของ GoGo Board

อุปกรณท่ีจําเปน
แหลงจายไฟ
GoGo Board ใชไฟไดจากสามแหลงคือ
• ไฟจากสาย USB
• ถาน AA จํานวน 6 กอน ซึ่งจะ
บรรจุอยูในลังถานดานใต หรือ
• จะเสียบไฟจากหมอแปลงไฟ
กระแสตรงที่มีแรงดันระหวาง
9-12 โวลท
หมายเหตุ: ไฟจาก USB จะไมเพียงพอตอ
การควบคุมมอเตอร ควรใชแหลงไฟอื่นเสริม
ดวยเสมอ
การตอพวงกับคอมพิวเตอร
GoGo Board ติดตอกับคอมพิวเตอรผาน
ทางพอรท USB
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เริ่มตนใชงาน GoGo Board
โปรแกรม GoGo Monitor
เมื่อเชื่อมตอ GoGo Board เขากับคอมพิวเตอรผานทางสาย USB แลว และเปดบอรด เราสามารถ
ควบคุมการทํางานของ GoGo Board ไดผานทางโปรแกรม GoGo Monitor โดยโปรแกรมนีส้ ามารถดาวน
โหลดฟรีไดที่ http://gogoboard.stanford.edu/th/downloads เมื่อติดตั้งแลวและเรียกใชงานโปรแกรมจะ
พบหนาตางดังรูปตอไปนี้

(2)

()

การที่จะเริ่มใชงาน GoGo Board ไดนั้นเราจะตองทราบหมายเลขพอรทสื่อสาร (COM port) ที่ใชกอน
แลวจึงกดปุม “เชื่อมตอ” หมายเลขนี้จะมีคาตางกันไป หากไมทราบวาจะใชคาใดใหเขาไปดูหมายเลข
พอรทสื่อสารของเครื่องที่มีไดทาง Device Manager ของ Windows โดยคลิกที่ปุม Device Manager (1)
ใน tab Configurations (2) จะปรากฏหนาตาง Device Manager ใหดูหมายเลข Com Port จาก
สัญลักษณ
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เมื่อทดลองจนเชื่อมตอกับ GoGo Board ไดแลวก็จะเขาถึงหนาตางควบคุมหลักของโปรแกรมดังภาพ

-5-

การควบคุมทั วไป
• ส่งเสียง – สั งให้GoGo Board ส่งเสียงร้องสั นๆ
• เปิด LED, ปิด LED – สั งเปิด และ ปิด ไฟแสดงสถานการณ์ทํางานบน
GoGo Board
• PING – จะตรวจสอบรุ่นของ GoGo Board ทีใช้งานอยู่
ส่วนควบคุมมอเตอร์
• GoGo Board มี พอร์ทเสียบมอเตอร์ท ั งหมด4 ช่อง โดยแต่ละช่องมี ช ือ
ว่า A, B, C, D ตามลําดั บ หากต้องการควบคุมการทํางานของมอเตอร์
ใดก็ให้เลือกมอเตอร์นั นโดยการทําเครืองหมายถูกในช่องด้านข้างชือ
ของมอเตอร์นั นๆ โดยสามารถเลือกมอเตอร์ได้หลายตั วพร้อมกั น เมื อ
เลือกมอเตอร์ท ีต้องการแล้วก็สามารถสั งงานต่างๆ ได้ด ั งนี
• เปิด, ปิด – สั งเปิดและปิดพอร์ทนั นๆ
• เบรก –คือการใส่แรงต้านการหมุนเพือให้มอเตอร์อยู่นิง
• ปล่อย – คือการตั ดไฟเฉยๆ มอเตอร์สามารถหมุนฟรีได้
• กําลั ง – คือการตั งค่าว่ามอเตอร์จะหมุดด้วยกําลั งสูงตํ าเพียงใด โดย
7 คือกําลั งสูงสุด
• ทางนี, ทางนั น – คือการกําหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร์
• กลั บทิศ – คือการกลั บทิศการหมุนของมอเตอร์

เซ็นเซอร์
• GoGo Board มี พอร์ทเซ็นเซอร์ท ั งหมด8 ช่อง เรียกชือว่า เซ็นเซอร์1
ถึง เซ็นเซอร์ 8 โดย GoGo Board จะส่งค่าของเซ็นเซอร์เหล่านีมายั ง
โปรแกรม GoGo Monitor อย่างต่อเนื องทั นทีหลั งจากกดปุ ่ “เริ
ม ม”
• ปกติแล้วหากไม่ม ี เซ็นเซอร์ต่อเชือมอยู่ค่าทีอ่านได้จะมี ค่าเท่ากั บ1023
ซึงเป็นค่าสูงสุด ค่าทีได้นีจะเปลี ยนไปเมือมี เซ็นเซอร์เสียบอยู่
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แผงควบคุมหลักของโปรแกรม GoGo Monitor แบงออกเปน 3 สวนใหญดวยกันคือ
1. สวนการควบคุมทั่วไป – สวนนี้ใชทดสอบการเชื่อมตอกับ GoGo Board เชน
สงเสียง – สั่งให GoGo Board สงเสียงรองสั้นๆ
เปด LED, ปด LED – สั่งเปด และ ปด ไฟแสดงสถานการณทํางานบน GoGo Board
PING – จะตรวจสอบรุนของ GoGo Board ที่ใชงานอยู
2. สวนควบคุมมอเตอร – GoGo Board มีพอรทเสียบมอเตอรทั้งหมด 4 ชอง โดยแตละชองมีชื่อ
วา A, B, C, D ตามลําดับ หากตองการควบคุมการทํางานของมอเตอรใดก็ใหเลือกมอเตอรนั้น
โดยการทําเครื่องหมายถูกในชองดานขางชื่อของมอเตอรนั้นๆ โดยสามารถเลือกมอเตอรได
หลายตัวพรอมกัน เมื่อเลือกมอเตอรที่ตองการแลวก็สามารถสั่งงานตางๆ ไดดังนี้
เปด, ปด – สั่งเปดและปดพอรทนั้นๆ
เบรก –คือการใสแรงตานการหมุนเพื่อใหมอเตอรอยูนิ่ง
ปลอย – คือการตัดไฟเฉยๆ มอเตอรสามารถหมุนฟรีได
กําลัง – คือการตั้งคาวามอเตอรจะหมุดดวยกําลังสูงต่ําเพียงใด โดย 7 คือกําลังสูงสุด
ทางนี้, ทางนั้น – คือการกําหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร
กลับทิศ – คือการกลับทิศการหมุนของมอเตอร
3. เซ็นเซอร – GoGo Board มีพอรทเซ็นเซอรทั้งหมด 8 ชอง เรียกชื่อวา เซ็นเซอร 1 ถึง เซ็นเซอร
8 โดย GoGo Board จะสงคาของเซ็นเซอรเหลานีม้ ายังโปรแกรม GoGo Monitor อยางตอเนื่อง
ทันทีหลังจากกดปุม “เริ่ม”
ปกติแลวหากไมมีเซ็นเซอรตอเชื่อมอยูคาที่อา นไดจะมีคาเทากับ 1023 ซึ่งเปนคาสูงสุด คาที่ได
นี้จะเปลี่ยนไปเมื่อมีเซ็นเซอรเสียบอยู
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การเขียนโปรแกรมควบคุม GoGo Board
นอกจากการควบคุม GoGo Board โดยตรงแลว เรายังสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อโหลดลงไปเก็บไวบน
GoGo Board ไดดวย วิธีนี้มีขอดีคือ GoGo Board สามารถทํางานตามโปรแกรมไดโดยไมตองเชื่อมตออยู
กับเครื่องคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม GoGo Board จะมีขั้นตอนตามตัวอยางตอไปนี้
1. จุดประสงคของโปรแกรม: สมมุติวาเราตองการสั่งให GoGo Board สงเสียงบี๊บทุกๆ 1 วินาที
ทั้งหมด 10 ครั้ง
2. ใหเชื่อมตอกับ GoGo Board ผานทางโปรแกรม GoGo Monitor ตามที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้
3. ในหนาหลักของโปรแกรม GoGo Monitor ใหคลิกเลือกแท็บที่ชื่อ Logo Procedures ดังรูป
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4. ในหนา Logo Procedures จะมีชองวางใหเขียนโปรแกรมลงไป ซึ่งจากจุดประสงคของโปรแกรม
ในขอ 1 โปรแกรมจะมีลักษณะดังในภาพตอไปนี้

5. เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแลวใหกดปุม “Download” เพื่อสงโปรแกรมไปเก็บไวใน GoGo Board
ถาโปรแกรมไมมีขอผิดพลาด และการ Download เสร็จสิ้น จะไดยินเสียงบี๊บจาก GoGo Board 1
ครั้ง
6. การสั่งให GoGo Board ทํางานตามโปรแกรมที่ Download ไปจะทําโดยการกดปุม Run บน
GoGo Board ซึ่งในกรณีนี้ควรจะไดยินเสียง GoGo Board บี๊บ 10 ครั้ง โดยในขณะที่โปรแกรม
กําลังทํางานจะเห็นวาไฟ USER LED สีสมติดอยู หากตองการหยุดการทํางานของโปรแกรม
กลางคันใหกดปุม RUN อีกครั้ง
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รายการคําสั่งควบคุม GoGo Board โดยโปรแกรม GoGo Monitor
มอเตอร
GoGo Board มีมอเตอรสี่ตัวชื่อวา A, B, C, และ D การใชงานมอเตอรนั้นจะเริ่มตนดวยการเลือก
มอเตอร (ใชคําสั่ง a, b, ab, ฯลฯ) แลวบอกมันวาตองการใหทําอะไร (เชน, on (เปด), off (ปด), rd (กลับ
ทิศ) ฯลฯ)
เลือกสั่งงานมอเตอร A
เลือกสั่งงานมอเตอร B

a,
b,
c,

เลือกสั่งงานมอเตอร C

d,

เลือกสั่งงานมอเตอร D

สามารถผสมอักษรเพื่อเลือกมอเตอรหลายตัว เชน
ab,

เลือกสั่งงานมอเตอร AB พรอมกัน

acd,

เลือกสั่งงานมอเตอร A C และ D พรอมกัน
เปดมอเตอรที่เลือกไว

on

ปดมอเตอรที่เลือกไว

off
onfor

ระยะเวลา

เปดมอเตอรไวเปนเวลาหนึ่ง, "ระยะเวลา" เปนตัวกําหนดวามอเตอรจะถูกเปด
ไวเปนเวลานานเทาใด หนวยของเวลาคือ หนึ่งในสิบของวินาที ยกตัวอยางเชน
onfor 10 จะเปดมอเตอรไวเปนเวลาหนึ่งวินาที onfor 100 จะเปดมอเตอรไว 10
วินาที

thisway

กําหนดทิศทางการหมุนของมอเตอรใหเปน "ทางนี"้ (ซึ่งจะเปนทางไหนนั้นขึน้ อยู
กับการตอมอเตอร) ไฟสถานะเมื่อมอเตอรหมุน "ทางนี้" จะเปนสีเขียว

thatway

กําหนดทิศทางการหมุนของมอเตอรใหเปน "ทางนั้น" (ซึ่งจะเปนทางตรงกันขาม
กับ "ทางนี้") ไฟสถานะเมื่อมอเตอรหมุน "ทางนั้น" จะเปนสีแดง

rd

กลับทิศการหมุน ไมวามอเตอรจะหมุนทางใด คําสั่งนี้จะกลับทิศการหมุนนั้นให
เปนทางตรงขาม

setpower

ระดับ

ตั้งคากําลังของมอเตอร: คา "ระดับ" มีชวงอยูระหวาง 0 (ไมกําลังเลย มอเตอร
จะหยุด) ไปจนถึง 7 (เต็มกําลัง มอเตอรจะหมุนเร็วและแรงที่สุด) คาระดับ
กําลังปกติของมอเตอรคือ 7
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เวลา
ดวยคําสั่ง wait เราสามารถบอกให GoGo Board อยูเฉยๆ ใหเวลาผานไประยะหนึ่ง ในขณะที่ GoGo
Board อยูเฉยๆ นี้ มอเตอรจะถูกเปดทิ้งไวก็ได เชน
ab, on wait 20 off

จะเปดมอเตอร A และ B ไวเปนเวลา 2 วินาที แลวจึงปดมอเตอร คําสั่งนี้ใหผลเหมือนกันกับ:
ab, onfor 20

นอกจากนี้ในตัว GoGo Board ยังมีนาฬิกาที่เดินอยูตลอดเวลาแมในขณะที่ GoGo Board กําลังทํางาน
อยางอื่นอยู มีคําสั่งสองคําสั่งที่ใชงานนาฬิกานี้คือ resett ซึ่งจะทําใหนาฬิกาเริ่มนับจากศูนยใหม และ
timer ซึ่งจะแจงคานาฬิกาปจจุบัน (เปนคาตัวเลขคาหนึ่ง)
ตารางตอไปนี้สรุปการใชงานคําสั่ง wait, timer, และ resett
wait

ระยะเวลา

หยุดอยูเฉยๆ เปนเวลาเทากับคา "ระยะเวลา" ที่กําหนด หนวยของ
เวลาคือ หนึ่งในสิบวินาที ตัวอยางเชน wait 10 จะทําให GoGo Board
อยูเฉยๆ เปนเวลาหนึ่งวินาที

timer

แจงคานาฬิกา หนวยของเวลาจะนับทุกๆ 0.1 วินาที ดังนั้นถา timer
= 20, แสดงวานาฬิกาเริ่มนับมาเปนเวลาสองวินาที

resett

บอกใหนาฬิกาเริ่มนับจากศูนยใหม
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เซ็นเซอร
GoGo Board มีเซ็นเซอรอยู 8 พอรทดวยกัน ชื่อวา sensor1-8 มีอุปกรณหลายชนิดที่สามารถใชงานกับ
เซ็นเซอรนี้ได เชน
•
•
•

อุปกรณที่มีสถานะเปด/ปด เชนปุม หรือ สวิตชชนิดตางๆ
เซ็นเซอรที่เปลี่ยนแปลงคาความตานทานของตัวเอง เชน เซ็นเซอรแสง หรือ เซ็นเซอรอุณหภูมิ
อุปกรณอิเลคทรอนิคสใดๆ ที่ผลิตความตางศักดิ์ ระหวาง 0 ถึง 5 โวลต

คําสั่งที่ใชอานคาเซ็นเซอรมีอยูสองแบบดวยกัน แบบแรกเรียกวา switch ซึ่งจะสงคาจริงหรือเท็จ
กลับมาเทานั้น (ใชกับเซ็นเซอรที่มีสองสถานะคือเปดหรือปด) แบบที่สองคือ sensor ซึ่งจะสงคาตัวเลข
ระหวาง 0 ถึง 1023 ออกมา โดยคาที่ไดจะขึน้ อยูกับเซ็นเซอรที่ใช
Switch1
Switch2
Switch3
Switch4
Switch5
Switch6
Switch7
Switch8
Sensor1
Sensor2
Sensor3
Sensor4
Sensor5
Sensor6
Sensor7
Sensor8

ถาสวิตชที่ตออยูกับเซ็นเซอร 1-8 ถูกกดอยู คําสั่งนี้จะรายงานคา "จริง" ออกมา
ถาไมเชนนั้นก็จะรายงานคา "เท็จ"

รายงานคาเซ็นเซอร 1-8 โดยคานี้จะอยูระหวาง 0 ถึง 1023
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คําสั่งโครงสราง
ภาษา Logo มีคําสั่งโครงสรางชุดเล็กๆ ที่มีประโยชนมาก คําสั่งเหลานี้ประกอบไปดวยคําสั่งที่ใชในการ
วนรอบ ทดสอบเงื่อนไข รอแบบมีเงื่อนไข และคําสั่งจบการทํางานของโปรแกรม
ภาพรวม
คําสั่งโครงสรางที่มีใน ภาษา Logo ถูกสรุปไวในตารางตอไปนี้
repeat

ครั้ง [คําสั่ง]

วนทํา "คําสั่ง" เปนจํานวนครั้งเทากับ "ครั้ง"
คา "ครั้ง" อาจเปนคาคงที่ คาจากการคํานวณ หรือตัวแปรก็ได

[คําสั่ง]

วนทํา "คําสั่ง" ไปแบบไมมีที่สิ้นสุด

forever

คําสั่งเงื่อนไข
if

เงื่อนไข [คําสั่ง]

ถา "เงื่อนไข" เปนจริง จะทํา "คําสั่ง"
เงื่อนไขที่มีคาเปน 0 ถือวามีคาเปน เท็จ
คาอื่นที่ไมใช 0 จะถือวามีคาเปน จริง

เงื่อนไข
[คําสั่ง-1] [คําสั่ง-2]

ถา "เงื่อนไข" เปนจริง จะทํา "คําสั่ง-1" ถาไมเชนนั้นจะทํา "คําสั่ง-2"

waituntil [เงื่อนไข]

โปรแกรมจะรอและไมทําคําสั่งถัดไปจนกระทั่ง "เงื่อนไข" เปนจริง โปรด
สังเกตวาเงื่อนไขจะตองอยูในวงเล็บเหลี่ยม ไมเหมือนกับคําสั่ง if และ
ifelse ที่เงือนไขไมตองอยูในวงเล็บใดๆ

stop

หยุดการทํางานของ procedure ปจจุบัน และ กลับไปทําคําสั่งถัดไปใน
procedure แม (procedure ที่เรียกใชงาน procedure ปจจุบัน)

ifelse

output

คา

หยุดการทํางานของ procedure ปจจุบัน และ สง "คา" กลับไปยัง
procedure แม
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ตัวอยาง
procedure ตอไปนี้จะทําใหมอเตอร A หมุนกลับไปกลับมา 10 ครั้ง
to flippy
repeat 10 [a, onfor 10 rd]
end

ตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นวิธีที่จะทําใหมอเตอร A หมุนกลับไปกลับมาเรื่อยๆ ไมมีวันสิ้นสุด
to flippy-forever-1
forever [a, onfor 10 rd]
end

procedure ตอไปนี้ทําการเปดมอเตอร A แลวรอจดกวาสวิทช 2 ถูกกด แลวจึงปดมอเตอร
to on-wait-off
a, on
waituntil [switch2]
off
end

procedure ตอไปนี้จะทําการอานคาสวิทช 2 อยูเรื่อยๆ ถาสวิทชถูกกดมอเตอร A จะหมุนไป "ทางนี้" แต
ถาสวิทชไมถูกกดมอเตอรจะหมุนไป "ทางนั้น"
to switch-controls-direction
a, on
forever [
ifelse switch2 [thisway][thatway]
]
end
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ระบบตัวเลข
GoGo Board ใชระบบตัวเลขขนาด 16 บิท ซึ่งหมายความวาคาตัวเลขที่สามารถใชงานไดจะอยูระหวาง
-32768 ถึง +32767
การใชงานเครื่องหมายทางเลขคณิตจะตองมีการเวนวรรคทั้งสองดานเสมอ นั่นคือการเขียน 3+4 เปน
รูปแบบที่ผิด รูปแบบที่ถูกคือ 3 + 4 (มีวรรคกอนหนาและหลังเครื่องหมายบวก)
ภาษา Logo ไมไดใชระบบลําดับความสําคัญของเครื่องหมายคณิตศาสตรที่เปนมาตรฐานทั่วไป แตจะ
ถือเอาตามลําดับการเขียนเรียงจากซายไปขวา ดังนั้น
3 + 4 * 5

จะมีคาเทากับ 35 เพราะ ภาษา Logo จะทํา 3 + 4 แลวคูณผลลัพธดวย 5 (ซึ่งตางจากมาตรฐานการ
ประมวลผลในภาษาคอมพิวเตอรทั่วไป ซึ่งจะถือวา * สําคัญกวา + ดังนั้นผลลัพธที่จะไดจะเปน 4*5
แลวบวกดวย 3)
วงเล็บเปนวิธีการที่ใชในการกําหนดลําดับกอนหลังใหกับการคํานวณ เชน
(3 + (4 * 5))

คาที่ไดคือ 23.
ตารางตอไปนี้แสดงเครื่องหมายทางคณิตศาสตรทั้งหมดที่มีใน ภาษา Logo
+
-

บวก (แบบ infix)
ลบ (แบบ infix)

*

คูณ (แบบ infix)

/

หาร (แบบ infix)

%

หารเอาเศษ (เชน 5 % 3 จะเทากับ 2)

and

or
not
random

ตรรกะ "และ" ใชทั้งกับการหาผลลัพธทางตรรกศาสตร (จริงหรือเท็จ) และ
bitwise operation
ตรรกะ "หรือ"
ตรรกะ "ไม"
ใชสุมคาตัวเลข คาที่ไดจะอยูระหวาง -32768 ถึง +32768. ถาตองการลด
ชวงของคาลง ใหใชการหารเอาเศษ (%) เชน (random % 100) จะไดคาสุม
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ตั้งแต 0 ถึง 99
Procedures และการรับ-สงคา (input-output)
คําจํากัดความ
การสราง procedure จะเริ่มดวยคําสั่ง to ตามดวยชื่อ procedure ตามดวยชุดคําสั่งที่เปนใจความของ
procedure แลวจบดวยคําสั่ง end ตัวอยางตอไปนี้ เปนการสราง procedure ชื่อวา flash ซึ่งทําการเปด
และปดมอเตอร A สิบครั้ง
to flash
repeat 10 [a, onfor 5 wait 5]
end

การรับคา (Inputs)
เราสามารถกําหนด Procedures ใหทําการรับคาได ซึ่งคาดังกลาวจะกลายเปนตัวแปรของ procedure
นั้นๆ (local variable) การกําหนดการรับคาจะทําโดยการใชเครื่องหมาย colon (:) ตัวอยางตอไปนี้เปน
การสราง procedure ชื่อ flash ซึ่งมีการรับคาหนึ่งคา (ชื่อวา n) คาที่รับเขามานี้ถูกใชในการกําหนด
จํานวนครั้งการวนรอบของคําสั่ง repeat
to flash :n
repeat :n [a, onfor 5 wait 5]
end

เมื่อเรียกใช procedure นี้จะตองตามดวยคาตัวเลขหนึ่งคาเสมอ เชน flash 5, flash 10, flash 20, ฯลฯ
procedure สามารถรับคากี่คา ก็ได ภาษา Logo ไมไดจํากัดไว แตในทางปฏิบัติปริมาณหนวยความจําที่
เหลืออยูของ GoGo Board จะเปนตัวจํากัด
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การสงคา (Outputs)
Procedure สามารถสงคากลับไดโดยใชคําสั่ง output เมื่อ procedure เรียกใชคําสั่งดังกลาวแลว มัน
จะจบการทํางานทันที ตัวอยางตอไปนี้แสดง procedure ชื่อ detect ซึ่งจะสงคา 0, 1, หรือ 2 ขึน้ อยูกับ
คาของเซ็นเซอร 1
to detect
make “temp sensor1
if :temp < 300 [output 1]
if :temp < 500 [output 2]
output 3
end

ในตัวอยางนี้มีการสรางตัวแปรชื่อ temp ซึ่งถูกใชในการเก็บคาของเซ็นเซอร 1 ถาคาเซ็นเซอรนี้นอยกวา
300 procedure จะสงคา 1 แตถาคาเซ็นเซอรมากกวา 300 คําสั่งถัดไปจะทํางาน ซึ่งจะทดสอบวาถาคา
ดังกลาวนอยกวา 500 procedure จะสงคา 2 ทายที่สุดถาคาเซ็นเซอรไมนอยกวา 500 procedure จะ
สงคา 3
ขอควรระวัง ถาตัดสินใจใชคําสั่ง output แลว จะตองตรวจสอบใหแนใจเสมอวา procedure นั้นจะมี
การสงคาไมวาในกรณีใดๆ (นั่นคือ procedure จะสงคาบางไมสงคาบางไมได) การทํางานของ GoGo
Board จะลมเหลวทันทีถา procedure นั้นจบการทํางานโดยไมมีการสงคา
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ตัวแปร
การสรางตัวแปร Global จะทําโดยใชคําสั่ง make “ชื่อตัวแปร เชน
Make “cats 0
make “dogs 1

จะสรางตัวแปรสองตัวชื่อ cats และ dogs และกําหนดคาใหเปน 0 และ 1 ตามลําดับ
จะสังเกตไดวาเวลาเราจะเขียนคาลงในตัวแปรเราจะใสเครื่องหมายคําพูดนําหนาชื่อตัวแปรเสมอ แตถา
ตองการอานคาจากตัวแปรจะใชเครื่องหมายโคลอน : แทน เชน
If :cats > 0 [ a, on ]

จะทดสอบวาคาในตัวแปร cats มากกวา 0 หรือไม ถาใชก็จะเปดมอเตอร A
Make “cats :cats + 1

จะเพิ่มคาตัวแปร cats ขึน้ 1
ตัวแปรจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา RAM ซึ่งจะตองมีไฟเลี้ยงอยูเสมอ ดังนั้นคาตัวแปรจะสูญหายถา
ปด GoGo Board
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การบันทึกและเรียกคืนขอมูล (Data Recording and Playback)
ภาษา Logo มี global array ขนาด 8000 ชอง อยูหนึ่งตัวซึ่งสามารถใชงานกับคําสั่งตอไปนี้ได
setdp ตําแหนง
record

recall

คา

ตั้งคาตัวชี้ตําแหนง
บันทึก "คา" ลงไปในตําแหนงปจจุบัน และเลื่อนตัวชี้ใหไปอยูในตําแหนงถัดไป
เรียกคืนคาในตําแหนงปจจุบัน และเลื่อนตัวชี้ใหไปอยูในตําแหนงถัดไป

ตัวอยาง procedure ชื่อ take-data ตอไปนี้จะบันทึกคาเซ็นเซอร A ทุกๆ หนึ่งวินาที
to take-data
setdp 0
repeat 1000 [record sensor1 wait 10]
end

เมื่อมีการบันทึกขอมูลแลว สามารถใช GoGo Monitor ในการดึงขอมูลมาเก็บไวในรูปแบบของไฟล CSV
(Comma Separated Values) เพื่อนําไปประมวลผลโดยใชโปรแกรมอื่นๆ เชน Excel ตอไป
หมายเหตุ ภาษา Logo ไมมีการตรวจสอบวาการบันทึกขอมูลเกินขอบเขตหรือไม (มากกวา 8000) ซึ่ง
อาจสงผลใหเกิดความผิดพลาดกับขอมูลหรือโปรแกรมสวนอื่น
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การสื่อสารขอมูลทางชองสัญญาณอนุกรม (Serial Port)
ภาพรวม
GoGo Board สามารถสงและรับขอมูลหากันผานทางชองสัญญาณอนุกรมไดโดยใชคําสั่ง send และ
serial ตามลําดับ คําสั่ง serial จะรายงานคาที่ไดรับลาสุด นอกจากนี้ยังมีคําสั่ง newserial? ซึ่งจะ
รายงานคาจริงถา GoGo Board ไดรับขอมูลตัวใหมเขามาแตยังไมไดถูกนําไปใช
ลองพิจารณาตัวอยางตอไปนี้ procedure ชื่อ sender จะทําการสงขอมูลไปยังคอมพิวเตอร, โดยคาที่สง
จะเปนคาสุมระหวาง 0 ถึง 2
to sender
forever [
send random % 3
beep
wait 30
]
end

คําสั่ง random % 3 จะสรางคา 0, 1, หรือ 2 ซึ่งเปนผลจากการใชเครื่องหมาย "หารเอาเศษ" คาที่ไดจะ
ถูกสงโดยคําสั่ง send หลังจากนั้น ก็จะสงเสียง beeps และรอ 3 วินาทีกอนที่จะวนสรางและสงคา
ออกไปอีกครั้ง
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ในตัวอยางที่สอง Procedure ชื่อ doit จะทําการรับคาที่ Computer แลวจะเปดมอเตอร A, มอเตอร B
หรือทั้งคู ขึ้นอยูกับคาที่มันไดรับ
to doit
forever [
waituntil
if serial
if serial
if serial
]
end

[newserial?]
= 0 [a, onfor 10]
= 1 [b, onfor 10]
= 2 [ab, onfor 10]

หมายเหตุ
GoGo Board ใชคา 128 ถึง 134 สําหรับการทํางานระดับต่ําระหวาง GoGo Board ดังนั้นพยายามอยาสง
คาตัวเลขเหลานี้ คาเหลานี้อาจทําใหหนวยความจําของ GoGo Board บางตัว (ตัวที่เปดอยูแตไมได
ทํางานอะไร) ถูกเขียนทับและสงผลเสียหายได

ปุมบนตัว GoGo Board
เมื่อกดปุม “Run” ในขณะที่ GoGo Board ไมไดทํางานอะไร จะทําใหมันเริ่มตนประมวลผล procedure
แรกที่เขียนไวในหนาจอของ ภาษา Logo
ถากดปุม “Run” ในขณะที่ GoGo Board กําลังทํางานจะสงผลใหมันหยุดการทํางานปจจุบันทันที
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การรับคาคําสั่งจากรีโมทอินฟราเรด
GoGo Board สามารถรับคําสั่งจากรีโมท SONY ใดๆ ผานทางตัวรับสัญญาณอินฟราเรดบนบอรด โดย
คาที่ไดรับนั้นจะเปนคารหัสของปุมบนรีโมท ซึ่งไมจําเปนตองตรงกับคาตัวเลขที่เห็นบนรีโมท เชน เลข 1
บนรีโมทจะมีรหัส = 128 เปนตน
ปุมเปด/ปด บนรีโมทเปนปุมพิเศษ ถา GoGo Board ไดรับคาปุม เปด/ปด นี้มันจะทําการ เริ่ม/หยุด
โปรแกรมเหมือนกับการกดปุม Run
คําสั่งในภาษา Logo เกี่ยวกับรีโมทมีดังตอไปนี้
newir?

จะมีคาเปนจริงถา มีการสงคําสั่งรีโมทมายัง GoGo Board

ir

จะคืนคารหัสของปุมรีโมทที่ถูกสงมา

ตัวอยางตอไปนี้จะเลือกทําคําสั่ง beep ถามีการกดปุม “1” บนรีโมท (รหัส = 128) และจะกระพริบ LED
ถามีกดปุม “2” (รหัส 129)
to testIR
forever [
waituntil [newir?]
if ir = 128 [beep]
if ir = 129 [ledon wait 10 ledoff]
]
end
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10 ตัวอยางโปรแกรมควบคุม GoGo Board
ตัวอยางที่ 1
สั่งให GoGo Board สงเสียง beep 5 ครั้งในชวงเวลาหางกัน 1 วินาที
to example1
repeat 5 [ beep wait 10 ]
end

ตัวอยางที่ 2
สั่งใหมอเตอร a หมุนเปนเวลา 2 วินาที และหมุนกลับทิศเปนเวลา 2 วินาที
to example2
a, on wait 20
rd
wait 20
off
end

ตัวอยางที่ 3
สั่งใหไฟ LED หรือมอเตอร ที่ตอกับพอรต A ทํางานเปนเวลา 2 วินาทีและหยุดเปนเวลา 1 วินาที
โดยทํางานซ้ําทั้งหมด 5 ครั้ง
to example3
repeat 5 [a, on wait 20 a, off wait 10]
end
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ตัวอยางที่ 4
สั่งให สงเสียง Beep ทุกครั้งที่เซนเซอร 1 มีคานอยกวา 500
to example4
forever [ if sensor1 < 500 [ beep ] ]
end

ตัวอยางที่ 5
สั่งใหไฟ LED หรือมอเตอร ที่ตอกับพอรต A ทํางานทุกครั้งที่เซนเซอร 1 มีคานอยกวา 500
และ สั่งใหปดไฟ LED หรือปดมอเตอร ถาเซนเซอร1มีคามากกวา 500
to example5
forever [ifelse sensor1 < 500 [a, on] [ a, off ] ]
end

ตัวอยางที่ 6
เก็บคาเซนเซอร 1 ทุกๆ 1 วินาที เปนเวลา 1 นาที
to example6
resetdp
repeat 60 [ record sensor1 beep wait 10 ]
end
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ตัวอยางที่ 7
สั่งใหไฟ LED หรือมอเตอร ที่ตอกับพอรต A ทํางานทุกครั้งที่เซนเซอร 1 มีคานอยกวา 500 และ
สั่งใหปดไฟ LED หรือปดมอเตอรพอรต A ถาเซนเซอร1 มีคามากกวา 500 พรอมๆ กับ
สั่งใหไฟ LED หรือมอเตอร ที่ตอกับพอรต Bทํางานทุกครั้งที่เซนเซอร 2 มีคานอยกวา 500 และ
สั่งใหปดไฟ LED หรือปดมอเตอรพอรต B ถาเซนเซอร 2 มีคามากกวา 500
forever [
ifelse sensor1 < 500 [a, on] [a, off]
ifelse sensor2 < 500 [b, on] [b, off]
]
end

ตัวอยางที่ 8
สั่งให GoGo Board เปดมอเตอรพอรท A เมื่อเงื่อนไขทั้งสองตอไปนีเ้ ปนจริงพรอมกัน
ถาเซ็นเซอรหมายเลข 1 มีคานอยกวา 500 และ
ถาเซ็นเซอรหมายเลข 2 มีคามากกวา 500
ถาไมตรงตามเงื่อนไขใหปดมอเตอร A
to example8
forever [
ifelse (sensor1 < 500) and (sensor2 > 500)
[a, on][a, off]
]
end
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ตัวอยางที่ 9
สั่งให GoGo Board เปดมอเตอรพอรท A เมื่อเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งตอไปนี้เปนจริง
ถาเซ็นเซอรหมายเลข 1 มีคานอยกวา 500 หรือ
ถาเซ็นเซอรหมายเลข 2 มีคามากกวา 500
ถาไมตรงตามเงื่อนไขใดๆ ขางตนใหปดมอเตอร A
to example9
forever [
ifelse (sensor1 < 500) or (sensor2 > 500)
[a, on][a, off]
]
end

ตัวอยางที่ 10
สั่งให GoGo Board คอยตรวจสอบคาเซ็นเซอรหมายเลข 1 เมื่อใดก็ตามที่คา เซ็นเซอรต่ํากวา 500
ใหนับคาโดยเพิ่มคาของตัวแปรชื่อ count ขึน้ 1 แลวสั่งให GoGo Board สงเสียงบี๊บเปนจํานวนครั้ง
เทากับคาที่นับไดในขณะนั้น
to example10
make “count 0
forever [
if sensor1 < 500 [
make “count :count + 1
repeat :count [beep wait 5 ]
waituntil [sensor1 > 499]
]
]
end
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