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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 του λογισµικού κατεβαίνουµε προς τα κάτω και βρίσκουµε την πιο 
πρόσφατη 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. Για τους χρήστες των Windows υπάρχουν 3 σύνδεσµοι. Ο 
πρώτος κατεβάζει στον υπολογιστή µας ένα εκτελέσιµο αρχείο για 
αυτοµατοποιηµένη εγκατάστασή (προτεινόµενος τρόπος), ενώ ο δεύτερος ένα 
συµπιεσµένο αρχείο που περιέχει τον κατάλογο του προγράµµατος. Ο τρίτος 
σύνδεσµος απευθύνεται σε χρήστες µε Windows 10 και επιτρέπει το κατέβασµα 
του Arduino IDE ως app από το Windows Store. Ωστόσο, στο ∆ιαδίκτυο υπάρχουν 
διάφορες αναφορές για προβλήµατα και περιορισµούς στη λειτουργία του app, 
οπότε προτείνεται και για τα Windows 10 η επιλογή ενός από τους δύο 
προηγούµενους τρόπους εγκατάστασης.

Αφού επιλέξουµε την έκδοση που επιθυµούµε, οδηγούµαστε στην επόµενη 
σελίδα, όπου πατάµε “JUST DOWNLOAD” (Εικόνα 4) και ξεκινάει το κατέβασµα του 
αρχείου.

Κατέβασµα του Arduino IDE

Εικόνα 3



Κατέβασµα του Arduino IDE

Εικόνα 4

Με την ολοκλήρωση του κατεβάσµατος του αρχείου, µπορούµε να 
προχωρήσουµε στην εγκατάσταση και την εκτέλεσή του IDE.

Για τους χρήστες Windows

Περίπτωση 1η:
Αν έχουµε επιλέξει να κατεβάσουµε το εκτελέσιµο αρχείο, το βρίσκουµε στο 
φάκελο των λήψεων και το εκτελούµε. Η ενέργεια αυτή µπορεί να απαιτεί 
δικαιώµατα Administrator. Στη συνέχεια ακολουθούµε τα βήµατα που µας 
εµφανίζει ο οδηγός εγκατάστασης.

 Εγκατάσταση του Arduino IDE



Εγκατάσταση του Arduino IDE

Εικόνα 5

Εικόνα 6

Αρχικά ανοίγει ένα παράθυρο µε την Άδεια Χρήσης, όπου επιλέγουµε “I Agree” 
(Εικόνα 5).

Στη συνέχεια εµφανίζεται η λίστα επιλογής των στοιχείων που θα 
εγκατασταθούν και πατάµε “Next” χωρίς να αλλάξουµε κάτι (Εικόνα 6).



Εικόνα 7

Εικόνα 8

Στο επόµενο παράθυρο µπορούµε να επιλέξουµε το φάκελο εγκατάστασης του 
προγράµµατος. Αν επιθυµούµε αλλάζουµε τον προκαθορισµένο προορισµό και 
σε κάθε περίπτωση επιλέγουµε “Install”  (Εικόνα 7).

Μετά τη βασική εγκατάσταση της εφαρµογής, εγκαθίστανται µία σειρά από 
drivers. Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις ασφαλείας του συστήµατός µας, µπορεί να µας 
εµφανιστούν ένα ή περισσότερα παράθυρα που θα ζητούν σχετική άδεια, οπότε 
και επιλέγουµε “Install” (Εικόνα 8). 

Εγκατάσταση του Arduino IDE



Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εφόσον έχουµε κάνει τη σχετική 
επιλογή (Εικόνα 6), εµφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας µία συντόµευση για 
την εκτέλεση του προγράµµατος.

Περίπτωση 2η:
Αν έχουµε επιλέξει να κατεβάσουµε το συµπιεσµένο αρχείο, το µόνο που 
χρειάζεται είναι να το αποσυµπιέσουµε σε µία θέση µέσα στο δίσκο µας (π.χ. 
στο C:\Program Files\). Η διαδικασία αυτή µπορεί να εκτελεστεί χωρίς 
δικαιώµατα διαχειριστή (ανάλογα βέβαια και µε τη θέση όπου θα επιλέξουµε να 
γίνει η αποσυµπίεση) και µας επιτρέπει να έχουµε ταυτόχρονα πολλές 
διαφορετικές εκδόσεις της εφαρµογής µέσα στο σύστηµά µας. Με τον τρόπο 
αυτό ωστόσο, δεν δηµιουργείται αυτόµατα συντόµευση, ούτε εγκαθίστανται οι 
απαραίτητοι drivers. 

Για να εκτελέσουµε το πρόγραµµα πρέπει να µεταβούµε µε τον Windows Explorer 
µέσα στο φάκελο που δηµιουργείται µε την αποσυµπίεση και να κάνουµε διπλό 
κλικ στο αρχείο µε όνοµα arduino.exe. Με δεξί κλικ πάνω του µπορούµε να 
δηµιουργήσουµε µία συντόµευση και να την µεταφέρουµε στην επιφάνεια 
εργασίας. Τέλος, µπαίνοντας στο φάκελο drivers µπορούµε να εγκαταστήσουµε 
τους απαραίτητους οδηγούς κάνοντας διπλό κλικ στο κατάλληλο αρχείο 
(dpinst-amd64.exe για Windows 64-bit και dpinst-x86.exe για Windows 32-bit).

Εγκατάσταση του Arduino IDE



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. 

Εικόνα 5-8: Οι εικόνες αποτελούν προσαρµοσµένα στιγµιότυπα οθόνης 
(απεικονίζεται η διαδικασία εγκατάστασης µε προσθήκη ενδείξεων) από το 
περιβάλλον διεπαφής του προγράµµατος ανοιχτού κώδικα Arduino IDE 
(https://www.arduino.cc/en/Main/Software), © Arduino AG, διεπόµενο από άδεια 
GPL v.3. Ελήφθη από τον Σ.Π. Λιωνή και διέπεται από άδεια GPL v.3.

Οδηγός Arduino για το µάθηµα της Πληροφορικής (STEMpoweringYouth, σύνταξη 
Σ.Π. Λιωνής,  επιµέλεια Μ.Ανδρικοπούλου)Το κείµενο του παρόντος οδηγού έχει 
προσαρµοστεί από το έργο αυτό µε επιµέλεια από την Ν.Μπόνη-Καζαντζίδου.)

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

Tutorial Εγκατάστασης: https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows

Πηγές

Πηγές εικόνων

https://www.arduino.cc/
https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows
https://www.arduino.cc/
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.gnu.org_licenses_gpl-2D3.0.html&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=7GToCadXYwaQyiksQKM4JDkTmH87jE98BtFAY-GxtjY&m=jpIqbO20L3LV4AIuFNUxfwLGdU8vpjTqjbfGSs0Wwdk&s=zTcJ_1eznNx7lhsAil9gZYLM8BoehL0FbXgFQH6zqXA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.gnu.org_licenses_gpl-2D3.0.html&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=7GToCadXYwaQyiksQKM4JDkTmH87jE98BtFAY-GxtjY&m=jpIqbO20L3LV4AIuFNUxfwLGdU8vpjTqjbfGSs0Wwdk&s=zTcJ_1eznNx7lhsAil9gZYLM8BoehL0FbXgFQH6zqX


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.

Σηµείωση

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.




