(*Arduino ၏ ၀ကဘ္ဘ္က
ဆို ဘ မွ What is Arduino? ္ဆိုေသာ အေၾကာငဘးအရာ ကဆို ္ီေလ ာဘေအာငဘ
္ာသာၿပနဘ္ားၿခငဘး ျဖစဘပါသညဘ။ အမွားကငဘး ၿပီး ၿပီးၿပညဘ႔စိုုံေသာ ္ာသာၿပနဘစာ မဟိုတဘေသာဘလညဘး
စာဖတဘရွဴွ သူ မဆတဘေ္ြ အတြကဘ တစဘနညဘးတစဘဖိုုံ အေ္ာကဘအကူၿပဳမဆမညဘ ဟို ေမွ ာဘလငဘ့မဆပါသညဘ။*)

Arduino ္ဆတ
ို ာ ္ာလဲ
Arduino (အာဒီြႏဆို) ္ဆိုသညဘမွာ အလြယတ
ဘ ကူ အသိုးုံ ၿပဳႏဆိုငဘေသာ hardware ႏွင့ဘ software ကဆို
အေၿခခုံၿပီးၿပဳလိုပ္
ဘ ားေသာ open-source electronics platform တစဘခို ၿဖစဘပါသညဘ။ Arduino board
မ ားသညဘ input ကဆို လကဘခရ
ုံ ယူၿပီး output အၿဖစဘ သဆ႔ို ေၿပာငဘးလဲေပးၿခငဘး၊ ဥပမာ - input ၿဖစဘသညဘ႔ Sensor
မွ အလငဘးေရာငဘရယူၿခငဘး ကဆို output အၿဖစဘ ္ဆအ
ို လငဘးေရာငဘ တ္ငဘ့ motor ကဆို ေမာငဘးႏွငဘၿခငဘးမ ား
ၿပဳလိုပႏ
ဘ ဆိုငဘပါသညဘ။

Board

၏

microcontroller

(မဆိုကဘခရဆက
ို ြန္
ဘ ရဆလ
ို ာ)

္ဲသ႔ဆို

ညြနဘၾကားခ ကဘမ ား

္ညဘ႔သြငဘးၿခငဘးၿဖငဘ့ မဆမဆအသိုုံးၿပဳေသာ board ကဆို စဆတဘၾကဆဳကဘခဆိုငဘးေစႏဆိုငဘပါသညဘ။ ္ဆက
ို ႔သ
ဲ ႔ဆို ၿပဳလိုပဘရနဘ board
အသိုးုံ ၿပဳသူ သညဘ Wiring ေပၚတြငဘ အေၿခခုံ္ားေသာ Arduino ၏ programming language ႏွင့ဘ
Processing ေပၚတြငဘ အေၿခခုံ္ားေသာ Arduino ေ္ာ့ဖဘ၀ဲ - IDE ကဆအ
ို သိုးုံ ၿပဳရပါမညဘ။
Arduino

သညဘ

ေ္ာငဘေပါငဘးမ ားစြာေသာ

ပေရာဂ ကဘမ ား

ၿဖစဘေၿမာကဘေရးအတြကဘ

အလြနဘအေရးပါေသာ က႑ တြငဘ ပါ၀ငဘေနပါသညဘ။ ယငဘး ေ္ာငဘေပါငဘးမ ားစြာေသာ ပေရာဂ ကဘမ ားတြငဘ
ေန႔စဥဘသးိုုံ ရိုပဘ၀တဳပစၥညဘးမ ား မွ ရွဳပဘေ္ြးနကဘနဲေသာ သဆပၸုံနညဘးပညာ ပစၥညဘးမ ား အ္ဆ ပါ၀ငဘေနပါသညဘ။
Makers အသဆိုငဘးအ၀ိုဆငဘးမ ားတြငဘပါ၀ငဘေသာ ေက ာငဘးသူေက ာငဘးသားမ ား၊ ၀ါသနာရွငမ
ဘ ား၊ အႏိုပညာရွငဘမ ား၊
ပရဆဂ
ို ရမဘမာမ ား

ႏွင့ဘ

ပေရာဘဖကဘရွငဘနယဘ

လာေရာကဘေပါငဘးစညဘးေနေသာေၾကာငဘ့
စတငဘေလ႔လာေနသူမ ား

(novices)

မ ားသညဘ

၎တဆ႔၏
ို
ႏွင့ဘ

ယခို

open-source

ပါ၀ငဘပုံ့ပ႔မ
ဆို ွဳမ ား

ကြ မဘးက ငဘသူမ ား

ႏွငဘ့

(experts)

platform

တြငဘ

ဗဟိုသတ
ို မ ားသညဘ
မ ားကဆို

အလြနဘအမငဘး

အေ္ာကဘအကူၿပဳေစပါသညဘ။
Ivrea Interaction Design Institute မွ စတငဘေပၚေပါကဘလာေသာ Arduino သညဘ လ ငဘၿမနဘေသာ
ပိုုံၾကမဘးမ ား (fast prototyping) ၿဖစဘေၿမာကဘေရးအတြကဘ ၿပဳလိုပ္
ဘ ားၿပီး၊ အီလကဘ္ေရာနစဘ ႏွင့ဘ ပရဆဂ
ို ရမဘမငဘး
ကဆို မ္ဆေတြ႔ဖးူ ေသာ ေက ာငဘးသူေက ာငဘးသားမ ား ကဆို ရညဘရြယဘၿပီး ၿပဳလိုပ္
ဘ ားေသာ ပစၥညဘး ၿဖစဘပါသညဘ။
ယငဘး္ကဘ ပဆိုမဆိုက ယဘၿပနဘ႔ေသာ နယဘပယဘမ ားသဆ႔ို ေရာကဘရလ
ွဆ ာေသာအခါ Arduino board မ ားသညဘ
လဆိုအပဘခ ကဘမ ားအရ

ၿပဳၿပငဘေၿပာငဘးလဲလာပါသညဘ။

ယငဘး

ေၿပာငဘးလဲခ ကဘမ ားတြငဘ

ရိုဆးရွငဘးေသာ

8-bit

board မ ားမွ IoT (Internet of Things) applications ၊ ၀တဘ္ငဘႏဆိုငဘေသာ ကဆရယ
ဆ ာမ ား (wearable)၊ 3D
printing မ ား ႏွင့ဘ embedded environment မ ား အစရွသ
ဆ ညဘ အ္ဆ ေၿပာငဘးလဲတဆိုးတကဘလာပါသညဘ။
Arduino board မ ားသညဘ open-source ၿဖစဘေသာေၾကာငဘ့ ပစၥညဘးအသိုုံးၿပဳသူ စဆတဘၾကဆဳကဘ ဖနဘတီးႏဆိုငဘရနဘ ႏွငဘ့
လဆိုအပဘသလဆို ၿပဳၿပငဘေၿပာငဘးလဲႏဆိုငဘရနဘ အတြကဘ လိုပဘပဆိုငခ
ဘ င
ြ ဘ့ေပး္ားပါသညဘ။ ၎၏ ေ္ာ့ဖ၀
ဘ ဲ သညဘလဲ opensource ၿဖစဘၿပီး ကမာၻတစဘ၀မ
ွ ဘးမွ ပစၥညဘးအသိုုံးၿပဳသူမ ား ၏ ပုံ့ပဆိုးကူညီမူမ ား ၿဖငဘ့ ၾကီး္ြားေနပါသညဘ။

Arduino ကဆို ္ာေၾကာငဘ့ ေရြးခ ယဘသငဘ့သလဲ
Arduino

သညဘ

အသိုုံးခ ရာတြငဘ

ရဆးို ရွငဘးလြယက
ဘ ေ
ူ သာေၾကာငဘ့

ေ္ာငဘေပါငဘးမ ားစြာေသာ

ပေရာဂ ကဘမ ား အတြကဘ အသိုုံးၿပဳၿပီးၿဖစဘပါသညဘ။ Arduino software သညဘ ကြ မဘးက ငဘသူ (advanced
users) မ ားအတြကဘ သာမက စတငဘေလ့လာသူမ ား (beginners) အတြကလ
ဘ ဲ အသိုုံးၿပဳရာတြငဘ အ္ငဘေၿပ
လြယဘကူ ပါသညဘ။ Arduino software သညဘ Mac ၊ Windows ႏွင့ဘ Linux အသိုးုံ ၿပဳေသာ ကြနဘၿပွဴတာမ ားတြငဘ
လိုပဘေ္ာငဘပါသညဘ။ ္ရာ္ရာမ မ ား ႏွင့ဘ ေက ာငဘးသူေက ာငဘးသားမ ား သညဘ ယငဘး software ကဆို
အသိုးုံ ၿပဳ၍ ကိုနက
ဘ စရဆတသ
ဘ ကဘသာေသာ သဆပၸုံ စကဘပစၥညဘးမ ား ကဆို တညဘေ္ာကဘၿခငဘး၊ ဓာတိုေဗဒ ႏွငဘ့ ရူပေဗဒ
နဆယာမမ ား

ကဆို

သကဘေသၿပၿခငဘး၊

သိုဆ႔မဟိုတဘ

ပရဆဂ
ို ရမဘေရးသားၿခငဘး

ႏွငဘ့

စကဘရိုပဘနညဘးပညာ

ကဆို

စတငဘေလ့လာၿခငဘးမ ား ၿပဳလိုပဘၾကပါသညဘ။ ဒီဇဆိုငန
ဘ ာမ ား ႏွငဘ့ ဗဆသိုကာ ပညာရွငမ
ဘ ား က interactive
prototypes မ ားကဆို တညဘေ္ာကဘ၍ ဂီတပညာရွငမ
ဘ ား ႏွငဘ့ အႏိုပညာရွငဘမ ားက ယငဘး interactive
prototypes

ကဆို

ၿပဳလိုပၾဘ ကပါသညဘ။

အသိုးုံ ၿပဳကာ
Makers

ေတးဂီတတူရဆယာ

မ ားကလဲ

Arduino

အသစဘအ္နဘးမ ား
software

ကဆို

ကဆို

တီ္ြငစ
ဘ မဘးသပဘၿခငဘးမ ား

အသိုုံးၿပဳ၍

ပေရာဂ ကဘမ ား

ကဆို

ၿပဳလိုပၾဘ ကပါသညဘ။ Arduino သညဘ အသစဘအ္နဘးမ ား သငဘယူရနဘအတြကဘ အေရးပါေသာ ပစၥညဘးကဆရယ
ဆ ာ
တစဘခိုၿဖစဘပါသညဘ။ ကေလးငယဘမ ား၊ ၀ါသနာရွငမ
ဘ ား၊ အႏိုပညာရွငဘမ ား၊ ပရဆိုဂရမဘ ေရးသားသူမ ား သညဘ Kit
၏ step by step ညြနဘၾကားခ ကဘမ ား ကဆို လဆက
ို ဘနာၿခငဘး၊ သဆ႔မ
ို ဟိုတဘ online ေပၚမွ အၿခား Arduino
အသိုးုံ ၿပဳသူမ ား ႏွင့ဘ idea ဖလွယၿဘ ခငဘးမ ား ၿပဳလိုပဘၿခငဘး ျဖငဘ့ Arduino ကဆို စတငဘေလ့လာေ္ာ့ကစား
ႏိုင
ိုဆ ပ
ဘ ါသညဘ။
Arduino သညဘ မဆက
ို ဘခရဆက
ို ြန္
ဘ ရဆလ
ို ာ ႏွင့ဘ လညဘပတဘေ္ာငဘရက
ြ ဘမဳွ စနစဘမ ား ကဆို ရဆိုးရွငဘးေအာငဘၿပဳလိုပဘေပးရိုုံ
သာမက ္ရာ္ရာမမ ား၊ ေက ာငဘးသူေက ာငဘးသားမ ား ႏွငဘ့ စဆတဘပါ၀ငဘစားေသာ အေပ ာဘတမဘးအသိုုံးၿပဳသူမ ား
ကဆလ
ို ဲ အက ဳဆ းၿပဳပါသညဘ။


ေစ းသကဘသာၿခငဘး - Arduino board မ ား သညဘ အၿခား မဆိုကဘခရဆက
ို ြန္
ဘ ရဆလ
ို ာ (microcontroller)
မ ား္ကဘ ေစ းသကဘသာပါသညဘ။ ေစ းအသကဘသာ္ိုုံး Arduino module version ကဆို လကဘၿဖငဘ့
ၿပဳလိုပတ
ဘ ပဘ္ငဘႏဆိုငဘၿပီး၊ အ္ငဘသငဘ့ ၿပဳလိုပဘၿပီးေသာ Arduino module မ ားသညဘ ေဒၚလာ ၅၀
ေအာကဘသာ က သငဘ့ပါသညဘ။



Cross-platform ၿဖစဘၿခငဘး - Arduino Software (IDE) သညဘ Windows ၊ Macintosh OSX ႏွငဘ့
Linux တဆ႔၏
ို operating systems တြငဘ လိုပဘေ္ာငဘႏဆိုငဘပါသညဘ။ မဆိုကဘခရဆက
ို ြန္
ဘ ရဆလ
ို ာ အမ ားစိုသညဘ
Windows တြငသ
ဘ ာ လိုပေ
ဘ ္ာငဘႏဆိုငဘပါသညဘ။



ရဆးို ရွငးဘ လြယက
ဘ ေ
ူ သာ programming environment ၿဖစဘၿခငဘး - Arduino Software (IDE) သညဘ
စတငဘေလ့လာသူမ ားအတြကဘ

လြယက
ဘ ူၿပီး၊

ကြ မဘးက ငဘသူမ ားအတြကဘလဲ

မ ားစြာ

အေ္ာကဘအကူၿပဳပါသညဘ။


Open source Sofftware ၿဖစဘၿခငဘး - Arduino software ကဆို open source အၿဖစဘ
ၿပဳလိုပ္
ဘ ားေသာေၾကာငဘ့ ကြ မဘးက ငဘေသာ ပရဆဂ
ို ရမဘမာမ ား software ကဆို မြမဘးမုံခ ဲ ႔္င
ြ ဘႏဆိုငဘပါသညဘ။
Arduino language ကိုဆ C++ libraries မွတ္ငဘ့ တဆိုးခ ဲ ႔ ႏဆင
ို ၿဘ ပီး၊ နညဘးပညာ ပဆိုငဘး္ိုဆငဘရာ
အခ ကဘအလကဘမ ား ကဆို နားလညဘသငဘယူလေ
ဆို သာသူမ ား သညဘ Arduino မွ AVR C programming
language ္ီသ႔ဆို တကဘလွမဘးႏဆိုငဘပါသညဘ။ ္ဆိုနညဘးတူစြာ အသိုးုံ ၿပဳသူ user သညဘ AVR-C code မ ား
ကဆို Arduino programs ္ဲသ႔ဆို မဆမဆစဆတၾဘ ကဆဳကဘ တဆိုကဘရက
ဆို ္
ဘ ညဘ႔သြငဘးႏဆိုငဘပါသညဘ။



Open source Hardware ၿဖစဘၿခငဘး - Arduino board မ ား ကဆို Creative Commons license အရ
္ိုတဘလိုပ္
ဘ ားေသာေၾကာငဘ့၊ ကြ မဘးက ငဘေသာ ္ားကစဘ ဒီဇဆိုငဘနာမ ားသညဘ မဆမဆစဆတဘၾကဆဳကဘ Module
version ကဆို ၿပဳလိုပဘႏဆိုငဘၿပီး စဆတဘၾကဆဳကဘ မြမဘးမုံတဆိုးခ ဲ ႔ၿခငဘးမ ား ၿပဳလိုပဘႏဆိုငဘပါသညဘ။ အေတြ႔အၾကဳုံမရွဆေသာ
users မ ားကလဲ ပစၥညဘးအလိုပလ
ဘ ိုပဘပိုုံ ကဆို နားလညဘႏဆိုငဘရနဘ ႏွင့ဘ ပဆိုက္
ဘ ုံေခြ တာရနဘ အတြကဘ Module
၏ breadboard version ကဆို ၿပဳလိုပဘႏိုဆငဘပါသညဘ။

မူရငဘး Source:
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
(*္ာသာၿပနဘရာတြငဘ အားနညဘးမွဳမ ားရွဆပါက၊ အမွားမ ားရွပ
ဆ ါက လြတလ
ဘ ပဘစာြ
ေ၀ဖနဘေ္ာကဘၿပေပးႏဆိုငဘပါသညဘ။*)
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