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What is Prototyping?

“ပရုိတိတိုက်ု( ေရှရှေ့ေြပးပုံစံ) ဆုိသည်မှာ စိတ်ကူး၊ အယူအဆ၊ ေဆာင်ရွက်ပုံများကုိ 
စမ်းသပ်ရနအ်တက်ွ ထုတ်ကုနတ်စ်ခုကုိ ပုံစံထုတ်တည်ေဆာက်ပီး ရရိှလာေသာ 
သင်ခနး်စာများကုိ ေလလ့ာရနြ်ဖစ်သည်။ ဒီအသုံးအနှုနး်ကုိ ဒီဇုိင်း၊လျှပ်စစ်နှင် ့ေဆာဖ့်ဝဲ 
ပရုိဂရမ်များကုိ တည်ေဆာက်ရာတင်ွ ေတတွေ့နိင်ုသည်။”

wikipedia.org



The Goal of a Prototype is  to evaluate an idea.



Why Prototyping is important?

● ဒီဇုိင်းကုိ စမ်းသပ်စစ်ေဆးရန်
● ထုတ်လပ်ုရာတင်ွ ကုနက်ျစားရိတ်နှင် ့အခက်အခဲများကုိ သိရိှရန်
● အြခားသူများကုိ ပစ္စည်းေရာင်းချရန(် ပရုိတိတိုက်ုမရိှလျှင် 
စိတ်ကူးသက်သက်သာြဖစ်ပါသည်)

● မူပုိင်ခွင့်



Prototyping Model

1. စနစ်ပုိင်းဆုိင်ရာလိအုပ်ချက်များကုိ သတ်မှတ်သည်
2. အေစာပုိင်း ဒီဇုိင်းကုိ ဖနတီ်းသည်
3. ပထမဆုံး ပရုိတိတိုက်ုကုိ ဖနတီ်းသည်
4. အသုံးြပုသူများက ပထမဆုံးပရုိတိတိုက်ုကုိ စစ်ေဆးသည်။
5. ပထမဆုံး ပရုိတိတိုက်ုကုိ ြပုြပင််သည်
6. ဒတိုယပရုိတိတိုက်ုကုိ ထုတ်သည်
7. အဆင်၄့ ကုိ အသုံးြပုသူများ ေကျနပ်သည်အထိ ြပုလပ်ုသည်
8. ေနာက်ဆုံး စနစ်ကုိ တည်ေဆာက်သည်
9. ေနာက်ဆုံးစနစ်ကုိ အေသးစိတ်စစ်ေဆးပီး အတည်ြပုသည်။





ဘယ်နားက စကမလဲ?





စိတ်ကူးတစ်ခုရိှပါေစ

● သင်စိတ်ကူးနိင်ုသေလာက်စိတ်ကူးပါ
● အေသးစိတ် လိအုပ်ချက်များကုိ သိေအာင်လပ်ုပါ

 



စိတ်ကူးပုံကမ်းကုိဖနတီ်းပါ
● စာရွက်ေပါ်မှာ ချေရးမယ်
● စိတ်ကူးအပုိင်းအစေတကုိွ 
ချတ်ိဆက်ပီး 
စနစ်တစ်ခုြဖစ်လာေအာင် 
ဖနတီ်းပါ 

( WIREFRAME) 

● ေဘာင်မဝင်ေသာ စိတ်ကူးများကုိ 
ဖယ်ရှားလိက်ုပါ





How twitter started? 



ေမာက့ပ် ၊ ပုံစံတ ု(+Details functions)

● Mock up is the pre-prototype which includes Sketch, Wireframe and details 
functions. 

● ပုံစံတ ုဆုိသည်မှာ အေစာပုိင်း ေရှရှေ့ေြပးပုံစံ ြဖစ်ပီး သူ့ဆီမှာ ပုံကမ်း(Sketch) , 
wireframe (ချတ်ိဆက်မှုများ ) နှင် ့အေသးစိတ် လပ်ုေဆာင်ချက်များပါဝင်သည် ။ 





Low code platforms

Appypie

Appsheet

Appsgeyser

Makemedroid

Appyet

Bubble

Appmakr



How to find the tools you need?

● ဘယ်လိ ုKeyword ေတကုိွ အသုံးြပုမလဲ စဉ်းစားပါ
● Google မှာ အဆုိပါ tool ေတကုိွရှာပါ 
● ေဈးကွက်ထဲမှာ အေကျာ်ကားဆုံး tools များကုိ စမ်းသပ်ပါ
● ကုိလိခုျင်ေသာ tool ကုိ ေတတွေ့သည့်အချနိထိ် ရှာေဖွပါ

Note

1. မည်သည့် tool မှ ပီးြပည့်စုံမှုမရိှပါ
2. လိအုပ်ေသာ မပါမြဖစ် feature များကုိ အာရုံစုိက်ပါ
3. Apple တင်ွ ေတာင်မှ မထုတ်ြဖစ်ခ့ဲေသာ product များစွာရိှပါသည်



Connecting the dots

If you want to build a customised system for your work, you can use 
Automated services .သင်အ့တက်ွ ကုိယ်ပုိင် စနစ်တစ်ခုကုိ ဖနတီ်းလိတုယ်ဆုိရင်  
၊ အလိအုေလျာက်ြပုလပ်ုေပးေသာ ဝနေ်ဆာင်မှုများ ရိှေနပါသည်။ 



What They can do?
အင်တာနက်ကီးကုိ ချတ်ိဆက်ေပးတဲအ့ရာများလို့  သိကပါတယ်

မတညီူတဲစ့နစ်များကုိ API များ အသုံးြပု၍ စနစ်များကုိ ချတ်ိဆက်ပီး 
အလိအုေလျာက် ြပုလပ်ုေပးသည်

Use cases?
Submit a google form and receive notification from slack or trello.

Create a facebook post from Google sheet.

Save a contact into google sheet when new emails arrive.





What else need to know before diving into low 
code field?
● Research and Research
● Compare and Contract
● Learn Pros and Cons
● Know limitations
● Listen people’s experience. 



What you will learn from the prototype

1. What is the difference between ideas and execution
2. Budget management
3. See the potentials and challenges
4. Customers behaviour(learned from analytics)
5. Find out Revenue model
6. You have a working prototype (AWESOME!)



I can float and 
cross the river.

I can also float, 
and cross the 
oceans.



In prototype stage

“You can use the cheapest materials to reduce 
the cost. The objective is to know whether your 

idea  works or not.”



Why I am talking all of those things?

● I’m not a coder.
● I developed my first mobile app in 2012 without having any code.
● I published 7 android apps , 2 website and 1 chatbot.
● Generated some passive income from Google admob until 2016.
● Have 6 Unreleased apps and several blogs. 
● I learned about UI, android features, analytics, monetization, marketing and 

development process from my low coded apps.



My Tips

1. Users don’t want to know which code do you use , they just want something 
which is useful.

2. Spend only few budgets for prototype. 
3. Build the structure first , think about decorations later.
4. Forget about programming, know the logic behind .
5. Technology is advancing everyday and got simpler for ordinary users. 



Thanks for listening



How to acquire tool knowledge? 

1. Figure out which kind of service you want and find the ready made solutions 
on Google.

2. If you found a tool, find its use cases.
3. Don’t hesitate to try trial services. (best way to understand pros and cons)
4. Know that there are some services which allow to connect different platforms 

to work together. (Zapier, Integromat, Flowxo, IFTTT)
5. Talk with people who develop similar things and learn from them.



How to make prototype?

1. Know what you want
2. Write down the workflows on paper/board
3. Crate UI/UX on sample cardboard. 
4. Figure out which part of the workflows could be better with tools you know( 

eg. calendar, sheets,bots etc)
5. Figure out which parts of the workflow could be automated. 
6. Don’t hesitate to use plugins.


