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1. Giới thiệu về mBlock 3

•mBlock là một phần mềm miễn phí, 
cung cấp giao diện lập trình kéo thả 
theo khối, có hổ trợ nền tảng Arduino.

•Lập trình kéo thả theo khối sẽ giúp 
phát triển tư duy lập trình mà không 
cần phải biết quá nhiều về ngôn ngữ 
lập trình. 
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2. Giao diện phần mềm
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 Để lập trình với Arduino,

chọn chế độ “Arduino

mode”.



2. Giao diện phần mềm (tt)
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3. Làm việc với tập tin và soạn thảo

 Các thao tác với tập tin

• Tạo mới

• Mở

• Lưu

• Lưu tên khác

 Các thao tác soạn thảo

• Kéo thả và gắn kết 
các mảnh ghép lại 
với nhau.
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4. Công cụ
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• mBlock cung cấp môi trường lập trình kéo 
thả hướng nhân vật - Scratch, và môi 
trường lập trình Arduino.

• Chọn cổng COM đang kết nối với 
máy tính (Arduino – máy tính).

• Chọn board Arduino 



4. Công cụ (tt)
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4. Công cụ (tt)
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1. Vùng chứa các mảnh ghép, được nhóm theo các chức năng 
như là: nhóm Robots chứa các mảnh ghép liên quan đến 
Arduino, nhóm Operators sẽ chứa các mảnh ghép liên quan đến 
các toán tử, nhóm Control sẽ chứa các mảnh ghép liên quan 
đến vòng lặp, điều kiện.

2. Không gian soạn thảo chương trình. Chương trình được tạo bởi 
nhiều mảnh ghép được ghép nối với nhau.

3. Tải chương trình lên board Arduino (Upload to Arduino) và có 
thêm lựa chọn chỉnh sửa chương trình bằng Arduino IDE (Edit 
with Arduino IDE).

4. Những đoạn mã C/C++ phát sinh khi các mảnh ghép được kéo 
vào vùng soạn thảo.

5. Vùng này có chức năng gửi dữ liệu từ máy tính đến Arduino qua 
Serial, và hiển thị dữ liệu nhận được.

Lưu ý: để tải chương trình lên Arduino, hay để truyền nhận dữ liệu giửa 

máy tính và Arduino, bắt buộc phải kết nối cổng COM.



4. Công cụ (tt)

 Khi nhấn chuột phải vào các mảnh ghép, sẽ xuất hiện menu sau:
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• Duplicate: nhân đôi mảnh ghép

• Delete: Xóa mảnh ghép

• Add Comment: ghi chú cho mảnh ghép

 Có thể thêm các mảnh ghép mới vào mBlock bằng cách tải và cài đặt 
các Extensions.

• Manage Extensions: cung cấp những extension 
hiện có sẳn.

• Restore Extensions: xóa toàn bộ các 
Extensions đã cài đặt.



5. Blocks

• Ở chế độ Arduino mode thì mBlock 3 bao gồm các nhóm 
mảnh ghép sau:

 Robots

 Operators

 Control

 Data&Blocks

11



Robots

Chứa các mảnh ghép liên quan đến

Arduino.

Để bắt đầu soạn thảo một chương

trình Arduino, kéo mảnh ghép

“Arduino Program” vào vùng soạn

thảo.



Operators

Chứa các mảnh ghép liên quan đến các 

toán tử số học, toán tử quan hệ, toán tử 

thao tác bit, toán tử logic, toán tử gán…



Control

Chứa các mảnh ghép về vòng lặp, cấu 

trúc điều kiện…

Mảnh ghép “wait” yêu cầu truyền vào 

giá trị thời gian (đơn vị là giây), nó có 

chức năng làm trễ chương trình một 

khoảng thời gian bằng với thời giá trị 

truyền vào.



Data&Blocks

Nhóm này có chức năng chứa các mảnh 

ghép là các biến hoặc là hàm.

Biến và hàm được tạo bởi người dùng.

 Tạo biến và hàm



6. Nạp chương trình
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 Kiểm tra kết nối giữa máy tính và 

Arduino.

 Nạp chương trình xuống Arduino

 Nạp chương trình thành công.



Chương trình đầu tiên
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Lưu đồ chương trình chạy trên mạch 
Arduino

begin

end.

setup

loop

Bật nguồn điện

Tắt nguồn điện
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7. Giao tiếp với mạch Arduino

Đọc dữ liệu từ bo mạch

Gửi dữ liệu tới bo mạch
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 Kiểm tra kết nối giữa máy tính và 

Arduino.

Lưu ý: send encode mode và recv encode mode lựa chọn “char 

mode”.


