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Φόρτωση προγράµµατος σε Arduino IDE



Για να µπορέσουµε να φορτώσουµε ένα πρόγραµµα από το Arduino IDE σε µία 
πλακέτα, πρέπει πρώτα να συνδέσουµε την πλακέτα µε τον υπολογιστή µέσω 
ενός κατάλληλου καλωδίου USB. Αν έχουν φορτωθεί σωστά οι drivers ο 
υπολογιστής βλέπει την πλακέτα Arduino ως µία εικονική σειριακή θύρα (στα 
Windows COMx). 

Το επόµενο βήµα είναι να ορίσουµε στο IDE τον τύπο της πλακέτας που έχουµε 
συνδέσει. Για το σκοπό αυτό, από το µενού πατάµε “Εργαλεία” και στη συνέχεια 
βάζουµε το ποντίκι πάνω στην επιλογή “Πλακέτα”. Από τη λίστα που 
εµφανίζεται κάνουµε κλικ στον κατάλληλο τύπο πλακέτας (στην περίπτωσή 
µας “Arduino/Genuino Uno”) (Εικόνα 1).
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Στη συνέχεια ορίζουµε τη σειριακή θύρα στην οποία βλέπει ο υπολογιστής µας 
την πλακέτα. Από το µενού πατάµε “Εργαλεία” και στη συνέχεια βάζουµε το 
ποντίκι πάνω στην επιλογή “Θύρα”. Εµφανίζεται µία λίστα µε τις διαθέσιµες 
σειριακές θύρες του υπολογιστή και επιλέγουµε την κατάλληλη (Εικόνα 2).



Επειδή πρόκειται για εικονική θύρα, ο αριθµός της είναι συνήθως µεγάλος ( > 2. 
Στην Εικόνα 10 είναι η COM8). Αν δεν είµαστε βέβαιοι µπορούµε να το ελέγξουµε 
στη διαχείριση συσκευών του συστήµατός µας (Εικόνα 3). 
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Αφού ορίσουµε και τη σειριακή θύρα, µπορούµε να φορτώσουµε το πρόγραµµα 
στην πλακέτα πατώντας το σχετικό κουµπί (Ανέβασµα) στο περιβάλλον Arduino 
IDE (Εικόνα 4).

Το κουµπί “Σειριακή οθόνη” εµφανίζει ένα παράθυρο (Εικόνα 5), µέσα στο οποίο 
µπορούµε να λάβουµε και να στείλουµε δεδοµένα από και προς το Arduino, µέσω 
της σύνδεσης USB µε τον υπολογιστή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία 
του κουµπιού αυτού είναι να υπάρχει συνδεδεµένη πλακέτα και να έχουν οριστεί 
σωστά οι παράµετροι για τη σύνδεση (τύπος πλακέτας και θύρα) µέσα από το 
περιβάλλον του IDE (µενού Εργαλεία).
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Κεντρικό Site Arduino (https://www.arduino.cc/)

Εκπαιδευτικός Οδηγός Προγράµµατος STEMpoweringYouth

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

Πηγές
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https://www.arduino.cc/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


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 1-5: 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.

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
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https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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
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