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Για να κατεβάσουµε το πρόγραµµα επισκεπτόµαστε την επίσηµη ιστοσελίδα 
του Arduino (https://www.arduino.cc) και επιλέγουµε την καρτέλα 
“Software/Downloads” (Εικόνα 1). 

Κατέβασµα του Arduino IDE

Εικόνα 1

Στη σελίδα των downloads κατεβαίνουµε προς τα κάτω και βρίσκουµε την 
τελευταία έκδοση του IDE (Εικόνα 2).

Εικόνα 2

https://www.arduino.cc


Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3 υπάρχουν εκδόσεις του προγράµµατος για όλα τα 
λειτουργικά συστήµατα. 

Αφού επιλέξουµε την έκδοση που επιθυµούµε (Mac OS X, ελέγχοντας ότι είναι 
συµβατή µε την έκδοση του λειτουργικού), οδηγούµαστε στην επόµενη σελίδα, 
όπου πατάµε “JUST DOWNLOAD” (Εικόνα 4) και ξεκινάει το κατέβασµα του αρχείου.

Κατέβασµα του Arduino IDE

Εικόνα 3

Εικόνα 4



Με την ολοκλήρωση του κατεβάσµατος του αρχείου, µπορούµε να 
προχωρήσουµε στην εγκατάσταση. Βρίσκουµε το συµπιεσµένο zip αρχείο που 
κατεβάσαµε και το αποσυµπιέζουµε σε µία θέση της επιλογής µας (εάν 
χρησιµοποιείτε Safari, το αρχείο θα αποσυµπιεστεί αυτόµατα). Αντιγράψτε το 
Arduino application στο φάκελο Downloads ή άλλη επιλεγµένη θέση. Στο σηµείο 
αυτό το πρόγραµµα Arduino µπορεί να εκτελεστεί κανονικά.

 Εγκατάσταση του Arduino IDE



Κεντρικό Site Arduino (https://www.arduino.cc/)

Tutorial κεντρικού site Arduino: https://www.arduino.cc/en/Guide/MacOSX

Οδηγός Arduino για το µάθηµα της Πληροφορικής  (STEMpoweringYouth, 
σύνταξη Σ.Π. Λιωνής,  επιµέλεια Μ.Ανδρικοπούλου)

Πηγές

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth 
που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι 
διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

Εικόνα 1-4: Οι εικόνες αποτελούν επεξεργασµένα στιγµιότυπα οθόνης 
(προσθήκη πλαισίων και ενδείξεων/σηµειώσεων) από την ιστοσελίδα 
https://www.arduino.cc/ το περιεχόµενο της οποίας διέπεται από άδεια Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License/∆ικαιούχος © Arduino AG. [copyright 
notice]. Τα στιγµιότυπα ως παράγωγα έργα παρήχθησαν από Μαριλένα 
Άνδρικοπούλου.  ∆ιανέµεται µε άδεια Creative Commons BY SA 3.0. 

Οι λέξεις Arduino, Arduino UNO καθώς και λογότυπα ή άλλα διακριτικά 
γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό ή απεικονίζονται στις 
εικόνες που αυτός εµπεριέχει είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα και 
διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν εµπορική ιδιοκτησία της Arduino AG. To 
Ίδρυµα Vodafone, η Vodafone Παναφον Α.Ε.Ε.Τ ή η SciCo δεν έχουν σχέση µε την 
εν λόγω εταιρεία.

Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων (εικόνες µε ή χωρίς προσαρµογή, 
προσαρµοσµένοι κώδικες, προσαρµοσµένο κείµενο κ.α.) σηµειώνεται ρητά και 
διανέµεται µε την αντίστοιχη άδεια που ορίζεται από τους όρους χρήσης αυτού.

Πηγές εικόνων

Σηµείωση

https://www.arduino.cc/
https://www.arduino.cc/en/Guide/MacOSX
https://www.arduino.cc/
https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/odigos_arduino_paketo_ylikon_pliroforikis.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/



