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Arduino-cli
EEN ARDUINO-SCHETS VOLLEDIG OP DE COMMANDLINE

Wie voor het eerst een Arduino-microcontrollerbordje programmeert, doet dat doorgaans in de Arduino 
IDE, een grafische ontwikkelomgeving. Minder bekend is dat er ook een officiële commandline-interface 
bestaat. In deze workshop gaan we daarmee aan de slag. Koen Vervloesem

Ben je tevreden over de 
Arduino IDE, of gebruik je 

een andere grafische ontwikkelom-
geving zoals PlatformIO die ook 
Arduino- code ondersteunt, blijf dat 
dan gerust doen. Maar veel ontwik-
kelaars hebben een workflow waarin 
de commandline centraal staat, 
omdat ze zo efficiënter kunnen wer-
ken en de code eenvoudiger kunnen 
integreren in ontwikkelinfrastruc-
tuur, zoals ‘continuous integration’.

Gelukkig hang je niet vast aan een 
grafische ontwikkelomgeving als je 
Arduino-code wilt ontwikkelen. Er 
is zelfs een officieel project dat alle 
mogelijkheden van de Arduino IDE 
naar de commandline brengt: ardui-
no-cli. In deze workshop ontwikke-
len en flashen we een Arduino-schets 
volledig op de commandline.

 INSTALLEER 
ARDUINO-CLI 
Op de website van Arduino (https://
www.arduino.cc/) vind je de com-
mandlineversie niet. Daarvoor moet 
je op GitHub zijn, op de repository 
arduino-cli (https://github.com/
arduino/arduino-cli). Het project is 
nog in actieve ontwikkeling en de 

documentatie die je erover vindt, 
komt niet altijd meer overeen met 
de huidige versie. Maar we hebben er 
al met succes mee gewerkt.

Zoek de laatste release op https://
github.com/arduino/arduino-cli/
releases (tijdens de redactiesluiting 
was dat versie 0.5.0-rc1), klik op het 
pijltje naast ‘Assets’ en download de 
versie voor je platform. Merk op: ook 
voor ARM is Arduino-cli beschikbaar, 
dus je kunt ook op je Raspberry Pi 
Arduino-schetsen bouwen!

Na het downloaden pak je de 
tarball uit (we pakken hier alleen het 
gewenste programma arduino-cli 
uit), en verplaats je het programma 
naar een plaats in je pad, bijvoor-
beeld /usr/local/bin.

tar -z -x arduino-cli -f
arduino-cli_0.5.0-rc1_
Linux_64bit.tar.gz

sudo mv arduino-cli /usr/local/bin

Als je gebruiker nog geen deel 
uitmaakt van de groep dialout (dat 
zie je met de opdracht id of groups), 
voeg de gebruiker dan aan de groep 
toe:

sudo usermod -a -G dialout
gebruikersnaam

Daarna dien je opnieuw in te loggen.
Als je nu gewoonweg arduino-cli 

zonder parameters uitvoert, krijg 
je te zien welke deelopdrachten 
het programma kent. Voor elke 

deelopdracht kun je extra hulp 
vragen met arduino-cli deelopdracht 
--help. Als je wat met de werking van 
Arduino bekend bent, zul je hier al 
veel zelf mee kunnen uitzoeken, 
want de aanpak is gelijkaardig aan 
die van de Arduino IDE, maar dan op 
de opdrachtregel.

 ARDUINO-CORES    
Werk eerst de lijst met Arduino-co-
res bij:

arduino-cli core update-index

Vraag dan de lijst met geïnstalleerde 
cores op:

arduino-cli core list

Gelukkig zit je 
niet vast aan een 
grafische ontwik-
kelomgeving als je 
Arduino-code wilt 
ontwikkelen

  Het programma arduino-cli kent diverse deelopdrachten voor Arduino-softwareontwikkeling.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking
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