
Ambiente de Programação Studuino 

Instalação do Software Studuino 

Este manual explica como configurar o ambiente de programação do Studuino. 
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1. Introdução

Este guia aborda a instalação do ambiente de programação Studuino. Para usuários do 

Windows, prossiga para a seção 2. Windows. Para usuários do Mac OS X, prossiga para a 

seção 3. Mac OS X. Para usuários do Raspberry Pi, prossiga para a seção 4. Raspberry Pi. 

Por favor, leia as seguintes instruções para aprender a programar usando o ambiente de 

programação Studuino. 

Manual de Ambiente de Programação Studuino 
Um manual completo para o ambiente de 

programação Studuino. 

Guia de Ambiente de Programação Studuino por Ícones 
Um tutorial em um único volume para o ambiente de 

programação com ícones. 

Guia do Ambiente de Programação Studuino por Blocos (Parte 1/2) 
Um tutorial de duas partes para o Ambiente de 

Programação Studuino por Blocos. 

Título Conteúdo 

Você pode encontrar todos estes na seção Manuais em 

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html. 

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html
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MacOS X (10,6 or later) 

■ Studuino libraries 

■ Studuino Software 
□ Installing Studuiro Software 

Update history (Under Constmction) 

Stuouino for 

Windows 

□ Block Programming Environmert Part 1 

□ Block Programming Environ mert Part 2 

Studuino libraries are required in order to do 

following operations in Arduino 

IDE, 

■ Using an accelerometer in Arduino IDE, 

anguage 

language. 

ded file and S3 

and 

lere and paste 

"Aduino- 

data 

 

2. Windows 

Usuários do Windows podem instalar o software realizando o download no website da Studuino. 

Você também pode usar a função de atualização ao usar o Ambiente de Programação Studuino 

para instalar a versão mais recente. 

2.1. Instalando o Ambiente de Programação Studuino 

2.1.1. Instalação a partir do Website 

A instalação pelo website está disponível para qualquer computador com conexão ativa com 

a Internet e realiza a instalação do software durante o download. Recomendamos o método 

autônomo para usuários que se enquadram nos seguintes critérios, que permite realizar o 

download do software como um todo antes de instalar: 

• Usuários com conexão à Internet lenta ou instável ou usuários que desejam instalar o 

software em vários computadores usando uma unidade USB. 

1. Vá para o website da Studuino em  http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html e 

clique em Studuino Software (Windows) para realizar o download do software. 

 

Adds Studuino settings to "boards.txt" in Arduino IDE 

1.05.  

Setup 
1 

Manuals 
1 

Using Arduino IDE 

■ USB Device Driver 
Install device driver 

Instructions 

□ Studuino Programming Environment 

Manual 
Guides 
□ loon Programming Environment 

Instructions 

□ Set up for Windows 

□ Set up for Macintosh 

□ Function Reference 
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Após a conclusão da instalação, a tela de inicialização será exibida. 

 

2. Clique duas vezes no arquivo baixado setup.exe para iniciar a instalação. 

3.  A instalação será iniciada e a instalação do Microsoft 

.NET Framework 4 será realizada automaticamente, se 

ainda não estiver presente no sistema. Clique em 

Concordo na janela à direita para instalar o software. 

Durante a instalação, você precisará clicar em Sim 

para executar o arquivo dotNetFx40_Client_setup.exe 

e o dotNetFx40LP_Client_x86_x64ja.exe. 

4.  O ambiente de programação Studuino será 

instalado após o .NET Framework 4. Clique 

no botão Instalar na janela à direita para 

prosseguir com a instalação.
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2.1.2. Instalação Autônoma 

Este é um download completo do software de instalação do Ambiente de Programação e é 

fornecido para usuários com uma conexão de Internet instável. Você também pode transferir 

o software para uma unidade USB para instalação em um computador sem conexão ativa 

com a Internet. 

1.  Vá para o website da Studuino em  

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html e clique em Windows (Standalone 

Version) para realizar o download do software. 
j, Application Files 

2.  Descompacte o arquivo baixado (Studuino.zip)  
e execute setup.exe.  

3. Veja a etapa 3 em 2.1.1. Instalação pelo 
Website. 

Por favor, lembre-se do seguinte ao executar a versão Autônoma (Standalone) do software 

(isso não se aplica se você instalar o software a partir de um dispositivo de memória USB): 
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Setup_en.exe será executado como uma instalação da internet se você descompactar o 

arquivo zip usando o software padrão do Windows. Se você deseja executar a instalação 

autônoma, descompacte o arquivo zip usando software de terceiros antes de executar 

setup_jp.exe. 

Não use as etapas a seguir para descompactar o arquivo zip. 

 Clique com o botão direito no arquivo zip e selecione Extrair tudo...

② Double click the zip file to open in and click the Extract all files button

Clique duas vezes e clique em Extrair todos os arquivos

Clique com o botão direito → em Extract All...
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2.2. Iniciando o ambiente de programação Studuino
 Windows XP / Vista / 7

Quando a instalação terminar, abra o 
Ambiente de Programação Studuino 
clicando no ícone no menu Iniciar. Se 
você não conseguir encontrar o ícone no 
menu Iniciar, clique em Todos os 
Programas no menu Iniciar e escolha 
Artec → Studuino Software.

 Windows 8

Você pode iniciar o software escolhendo o 
bloco Studuino Software na tela Metro.
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2.3. Desinstalando o Software
 Windows XP

Vá para o Painel de Controle e selecione Software Studuino em Adicionar ou Remover 
Programas. Clique em Alterar / Remover.

 Windows Vista/7

Selecione Desinstalar um programa no Painel de controle. Em seguida, selecione Studuino 
Software e clique em Desinstalar ou alterar um programa.
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 Windows 8

Clique no bloco Área de trabalho na parte inferior esquerda da tela do Metro para mostrar 
a área de trabalho. Clique com o botão direito no canto inferior esquerdo para mostrar o 
menu de gerenciamento do sistema e selecione Programas e recursos.

Em Programas e Recursos da tela, selecione Studio de Software e clique em Desinstalar 
ou alterar um programa.

② Selecione “Programas e
Recursos” no menu.

① Clique com o botão
direito na parte inferior e
squerda da tela da área de
trabalho.
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2.4. Atualização do Software 

2.4.1. Como Atualizar 

Os usuários que instalaram a versão web do nosso software (ver 0.9.8.3 ou posterior) 

podem usar a função de atualização na tela de inicialização. Clique no ícone ★ e clique em 

Sim na caixa de diálogo para começar a atualização. 

Os usuários que tiverem a versão 0.9.8.2 ou anterior precisarão desinstalar o software antes 

de atualizar para a versão mais recente. Siga os passos em 2.3. Desinstalando o Software e 

2.1.1. Instalação pela Internet para atualizar seu software. 

2.4.2. Erros ao Atualizar 

Você pode ver os seguintes erros ao tentar atualizar a partir de uma instalação do DVD ou 

versão 0.9.8.2 ou anterior. 

Esta mensagem aparece se você desinstalou o software enquanto o software ainda estava 

em execução. Você precisará usar as seguintes etapas para excluir os arquivos restantes. 
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1. Abra a seguinte pasta. (o conteúdo varia por usuário.)

 Windows XP

C:\Documents and Settings\[nomedousuário]\Local Settings\Apps\2.0

 Windows Vista /7/8

C:\Users\[ nomedousuário]\AppData\Local\Apps\2.0

★ As pastas que você precisará excluir são designadas como ocultas. Use as etapas a 
seguir, caso você não as veja. 

 Abra o Painel de Controle e clique em Aparência e

Personalização. Clique em Mostrar arquivos e pastas ocultas. 

Clique em Mostrar arquivos e pastas ocultas antes de clicar em OK para fechar a janela. 

conteúdo da pasta varia por usuário.
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2. Digite "arte..." na barra de pesquisa e exclua todos os arquivos que aparecem.
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3. Mac OS X

Você só pode usar o Ambiente de Programação por Blocos no Mac OS X..

3.1.  Instalando o Ambiente de Programação por Blocos
O Ambiente de Programação por Blocos para Mac OS X pode ser instalado a partir do DVD 
ou de nosso website.

3.1.1. Instalando o Ambiente de Programação Studuino
Os usuários com conexão ativa da internet podem instalar o software a partir do website 
do Studuino.

1. Faça o download do software acessando o site da Studuino em
http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html e clique em Ambiente de
Programação por Blocos(MAC).

2. Instale o software descompactando o arquivo baixado e movendo a pasta Robotist
para uma pasta de sua escolha.
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3. Clique no botão Configurações Globais para alterar suas configurações de idioma.

3.2. Iniciando o Ambiente de Programação do Studuino 

1. Clique duas vezes na pasta StuduinoBPE.app instalada.

2. Isso vai abrir o ambiente de programação por blocos.
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4. Raspberry Pi

Você só pode usar o ambiente de programação em bloco no Raspberry Pi.

4.1. Instalação do Arduino IDE
Você vai precisar instalar o Arduino IDE antes de poder usá-lo com os programas do 

Ambiente de Programação por Blocos. Você pode fazer isso abrindo o terminal e inserindo 

os comandos mostrados abaixo.

★ Se for solicitado a inserção de uma senha, tente usar a senha padrão do Raspberry Pi  

raspberry. 

1. Clique no ícone do terminal no
canto superior esquerdo da tela.

2. Digite o seguinte comando no terminal 
e pressione Enter:
sudo apt-get update

3. Quando a etapa dois terminar, digite o 
seguinte comando e pressione Enter 
novamente: sudo apt-get install arduino
Enter: sudo apt-get update
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4.2.   Instalação do Ambiente de Programação Studuino
1. Faça o download do software acessando o site da Studuino em

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/download_en.html e clique em Ambiente de 
Programação por Blocos (Raspberry Pi).

2. Instale o software descompactando o arquivo baixado e movendo a pasta Robotist 
para uma pasta de sua escolha.

4.3. Iniciando o Ambiente de Programação por Blocos 
1. Abra a pasta e clique duas vezes no arquivo bpe.sh mostrado abaixo.
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2. Você verá a caixa de diálogo abaixo. Clique no botão Executar.

4. Clique no botão Configurações Globais para alterar suas configurações de
idioma.

3. Isso abrirá o ambiente de programação por blocos.




