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 نرم افزار آردوینو دانلود کردن
را  ، برنامه مناسبDownload the Arduino IDEآدرس زیر بروید و در زیر عنوان خود به اینترنتی  در مرورگر .1

 کلیک کنید. Windows Installerمطابق شکل بر روی است  Windowsمثال اگر سیستم عامل شما  .انتخاب کنید

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

 

کند که در صورت تمایل با پرداخت مبلغی در پروژه آردوینو مشارکت شرکت آردوینو از شما دعوت می ،ر این صفحهد .2

 کلیک کنید. Just Downloadداشته باشید. شما بر روی دکمه 

 

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


 

 دانلود شود.  ،صبر کنید تا نرم افزار آردوینو .3

 

 نصب کردن نرم افزار آردوینو
به سراغ دایرکتوری  My Computerرنتی خود بر روی فایل دانلود شده کلیک کنید )یا در پنجره در مرورگر اینت .4

Downloads  بروید و بر روی فایلarduino-1.x.x-windows.exe نصب اجرا شود. پنجره ای به  ا برنامهکلیک کنید ت

 را بزنید. Yesگیرد. شما دکمه شود و برای نصب شدن آردوینو از شما اجازه میشکل زیر باز می

 
 

 را می زنید. I Agreeپذیرید و شما دکمه پرسد که آیا توافق نامه آردوینو را میشود و از شما میسپس پنجره زیر باز می .5

 



 

پرسد. شما چک شود سوال میمواردی که مایلید بر روی کامپیوترتان نصب درباره شود و از شما پنجره دیگری باز می .6

 را بزنید. < Nextکه همه موارد موجود در لیست مطابق شکل زیر تیک خورده باشند و دکمه کنید 

 
 

حداقل  Cپرسد. اگر در درایو در پنجره بعدی در مورد آدرسی که فایلهای نرم افزار آردوینو در آن ریخته شوند از شما می .7

آدرس محل  ،را بزنید. در غیر این صورت Installبایت جای خالی برای نصب کردن نرم افزار دارید، دکمه  مگا 500

 را بزنید. Installنصب را به هر آدرس دیگری که تمایل دارید تغییر دهید و سپس دکمه 

 
 

 کند.شود و شروع به نصب کردن محیط برنامه نویسی آردوینو میپنجره زیر باز می .8



 
 

 Closeشود. دکمه در باالی پنجره ظاهر می Completedنصب شدن آردوینو تمام می شود و عبارت  ،دقیقه دو سهبعد از  .9

 را بزنید.

 
 

  



 CH340نصب کردن درایور مربوط به مبدل 
 است بر روی کامپیوتر خود دانلود کنید. zipرا که به صورت فایل  CH340فایل درایور مربوط به مبدل  .10

https://www.arduined.eu/files/CH341SER.zip 

را پیدا کنید و آن را  CH341SER.zipبروید و فایل  Downloadsبه سراغ دایرکتوری  My Computerدر پنجره  .11

unzip .کنید 

را  SETUP.EXEبروید. درون این دایرکتوری فایل  CH341SERکرده اید به سراغ دایرکتوری  unzipدر فایل هایی که  .12

 بر روی کامپیوتر شما نصب شود. CH340اجرا کنید تا درایور 

 desktopاکنون نرم افزار آردوینو آماده استفاده است. برای باز کردن نرم افزار آردوینو می توانید بر روی صفحه  .13

 Arduinoبر روی  All Programsدر قسمت  Startکلیک کنید و یا در منوی  Arduinoکامپیوتر خود بر روی آیکون 

 کلیک کنید.

 

https://www.arduined.eu/files/CH341SER.zip

